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cervejeiro: 10% do valor de

comercialização de toda a
produção de 500 litros será

repassado para a Organi-

zação Indígena da Bacia do

Içana, que apoia a Rede de

Casas de Pimenta Baniwa.

hop+fully, ou seja, cheio de lú-

pulo) decidiram produzir uma
Saison com a pimenta-jiqui-

taia-baniwa, ingrediente culti-

vado há milhares de anos pelo

povo indígena Baniwa, do Alto

do Rio Negro, na Amazônia.

tores do lúpulo Mantiqueira, a
Mantiqueira Hop Growers.

novidade – do Norte ao Sul do

país, cervejeiros provaram que

reuniões do grupo devem

pelo
pel segundo ano consecuti-

vo produziu uma cerveja com

100% de ingredientes nacio-

nais. E agora Rodrigo também

senvolvimento de mudas da

espécie Mantiqueira, criada

por ele, além de fornecer lú-

pulo para a Baden Baden, que

JUNHO 2018

explica Rodrigo. As próximas

do Sapucaí (SP), lidera o de-
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com

Viveiro Utopia, em São Bento

brasileira”,

estados também participem.

que produtores de outros

acontecer via internet para

variedade

escoar

a produção, além de garantir
a legitimidade do trabalho

para

facilidade

Rodrigo Veraldi Ismael, engenheiro-agrônomo e dono do

mais

bem, sim, com a nossa terra.

tenham

associados

um clima mais tropical e se dá

“O objetivo é que os

primeira associação de produ-

a trepadeira também curte
e

está por trás da criação da

solo brasileiro já não
o é

só restaurantes.

em outros setores que não

tilidade, podendo ser usada

a pimenta tem grande versa-

jeiros em entrevista ao Instituto Socioambiental, já que

do ingrediente pelos cerve-

comemorou a descoberta

produção de lúpulo em

A

como esse acontece no meio

quer dizer esperançoso, e

É DO BRASIL!

primeira vez que um acordo

vras em inglês hopeful, que
da comunidade produtora,

e menta na receita. Esta é a

(um trocadilho com as palalíder

bacaxi
menta, leva suco de abacaxi

cervejaria irlandesa Hopfully
Baniwa,

teor alcoólico e, além da
a pi-

Chef’s Table, que o sócios da
André

% de
Baniwa Chilli tem 3,8%

ĝÅĖÝÄ ēĖă½ĬŇÝ½§ ēÄò§ VÄĦōÝŀƕ

cas para criar uma terceira

te é agregar as característi-

corpo mais leve. O importan-

de sabor marcante, mas com

com outra cerveja também

virar um ‘shot’ em um blend

ções. Uma cerveja superpotente, por exemplo, pode

suas próprias harmoniza-

ca dos drinques para criar

pegar emprestado a lógi-

nos próximos anos. É só

tudo para ganhar força

de forma tímida, mas tem

cerveja acontece ainda
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des sociais usando a hashtag

site. Dê sua opinião nas re-

elas estão disponíveis no

Perdeu? Então corra, pois

uma explosão de sabores.

e a proposta era justamente misturá-las para criar

com pasta de amendoim -

Tax, uma Imperial Stout

com adição de mel; e a Sin

Creamin’, uma Cream Ale

niana Mother Earth: a Cali

duas cervejas da califor-

da beer.com.br trouxe

assinala Vini.
Em dezembro de
2017, a Seleção do Mês

para incrementar uma
English Pale Ale.
“No Brasil, misturar

cam a timidez e façam
seus próprios blends”,

os consumidores per-

nhos e destilados e que

celebrada quanto os vi-

para que a cerveja seja tão

drinques de cerveja, ampliando
o leque de opções. “Trabalhamos

estilos e se tornem adeptos dos

tes aprendam sobre diferentes

ŌĝĝÝăú§Ýĝ ½Ä ¶§ĖÄĝ Ä ĖÄĝĦ§ĬĖ§ú-

A expectativa é que mais pro-

diz um dos sócios, Vini Marson.

você percebe traços das duas”,

mas pelo fato de conhecer o
‘pai’ e a ‘mãe’ dessa mistura,

só nasce uma terceira cerveja,

ves. É interessante porque não

alcoólica? Ela é ótima

car com Juicy e cervejas mais le-

com estilo e gostamos de brin-

de cervejeiros ‘desrespeitosos

São Paulo. “Somos um bando

ten, da cervejaria Tito Bier, em

cerveja já rola no Titobiergar-

A prática de drinques com

explica Taiga Cazarine, Beer
Huntress da beer.com.br.

ma delas ‘suma’ na mistura”,

cerveja, sem deixar que algu-

para aquela cerveja mais

encontra uma ocasião

Sour, meia Saison. Não

to de Sour? Vá de meia

tilo. Gosta de um azedinho, mas
não encara um pint comple-

cas pronunciadas de algum es-

bores ou suavizar característi-

para criar uma explosão de sa-

em combinar diferentes estilos

mas a graça da brincadeira está

Falando assim parece simples,

ça ao Brasil: misturar cerveja.

ro aos poucos se espalha pelo
mundo e deve chegar com for-

limenano em uma feira de alimentos em Dublin, na Irlanda,
a, a

episódio dedicado ao
chef brasileiro Alex Atala, na

F
moda do meio cervejei-

este
Lançada em março deste

ode se preparar, a próxima

P

MISTURA QUE DÁ CERTO

oi depois de assistir ao

TEM PIMENTA NA TORNEIRA
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