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INTRODUÇÃO
Fala Bebedores do Suco de Cevada! Se você está lendo esta 
introdução signica que você tomou a sábia decisão de 
f a z e r  s u a  p r ó p r i a  c e r v e j a !
Foi assim que nós, administradores da Creche Cervejeira 
começamos a estudar e tomamos a iniciativa de montar o 
G r u p o  e  a g o r a ,  f a z e r  e s s e  E - b o o k .
Nesse livro digital você encontrará receitas, conceitos, 
métodos de fazer cerveja, macetes, tudo compilado de 
forma simples e didática para ajudá-lo a fazer sua cerveja 
pela primeira vez, ou para aperfeiçoar seus processos.
A ideia não é fazer um livro com conteúdo extremamente 
denso que diculte a compreensão, tampouco exaurir os 
assuntos tratados, mas sim apresentar um panorama 
amplo que facilite a sua compreensão, e principalmente a 
aplicação em seu processo para melhorar o resultado nal 
em seu copo.
Os assuntos tratados aqui terão apoio de explicações, fotos 
e de vídeos do canal no Youtube do Dr. Cerveja.
Enjoy!
 
Diretoria da Creche
Alexandre Damaceno - @dr.cerveja
Rafael Ferreira -  @tibu.beer
Felipe Colombo - @feliperabrew
Volnei Damasceno - @cactus.beer
Leonardo Tassoni - @leotassoni7
Pedro Duarte - @maddogsbeer

Designer
@_amauriramirez

https://www.instagram.com/_amauriramirez/


5

VENHA PARA O 
GRUPO DA CRECHE!

https://t.me/joinchat/SW2Xox10J9UEUwlWs1HkFQ
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Alexandre Damaceno, natural de Campinas/SP. Faz 
cerveja há um ano. Desde o início de sua produção, sempre 
priorizou o aprendizado técnico, aprofundando seu estudo 
sobre o processo cervejeiro. Atualmente tem capacidade de 
produção de 300 a 600 litros mensais e usa sua cozinha 
para desenvolver a Lager perfeita. Vislumbra no futuro, 
lançar um rótulo com sua própria marca.
Para ajudar o cervejeiro caseiro iniciante, criou o Canal no 
youtube Dr. Cerveja, e o grupo no Telegram “Creche 
Cervejeira''. Atualmente assina a coluna “Cerveja Legal” na 
Revista mensal Braü News da Braü Akademie. 
Encabeçou esse projeto, sendo responsável por vários textos 
inseridos, bem como pelo convite de parceiros e cervejeiros 
de renome para participarem do projeto. 
Foi um dos responsáveis pela editoração e aprovação da 
arte nal do e-book.

Rafael Ferreira, natural de Campinas /SP. No início de 
2020 tirou do papel  aquele velho projeto de fazer cerveja 
de meados de 2004. Amante das cervejas lupuladas, em 
especial NEIPAs e criador de rótulo de cervejas nas horas 
vagas.
Encabeçou esse projeto, sendo responsável pelas receitas, 
alguns textos, bem como fez a ponte com Martin do 
Homebrew Challenger, que traz uma receita exclusiva 
para o livro.
Foi o idealizador desse projeto e é um dos responsáveis pela 
editoração e aprovação da arte nal do e-book. 

UM POUCO SOBRE
OS AUTORES
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UM POUCO SOBRE
OS AUTORES

Para a judar  o  cerve je i ro  in i c iante ,  é  um dos 
administradores do grupo no Telegram “Creche 
Cervejeira''.

Felipe Colombo, natural de Lages,SC morando 
atualmente na região da grande Florianópolis, começou a 
fazer cerveja em 2020.

Sempre busca a aplicação de técnicas já testadas, mas não 
abre mão de tentar processos novos para aprimorar suas 
receitas. Amante de todos os tipos de cerveja busca 
aprimorar receitas e permitir sensações diferentes por meio 
de sabores e aromas que o remetam a lugares ou 
momentos. A cada brassagem melhora seu processo.

Contribuiu com ideias e receitas para este e-book, além de 
fazer parte da equipe de revisão de conteúdo e receitas. 
Para ajudar o cervejeiro iniciante, foi um dos fundadores do 
grupo no Telegram “Creche Cervejeira''. 

Volnei Damasceno, gaúcho, de Rio grande. Entusiasta 
cervejeiro desde sempre, começou sua produção caseira em 
meados de 2019. Adepto de “técnicas alternativas” e testes, 
muitos testes. Amante da boa cerveja e de tudo aquilo que 
envolve sua produção. Cervejeiro em constante evolução.

Contribuiu com ideias e receitas para este e-book, além de 
fazer parte da equipe de revisão de conteúdo. Para ajudar 
o cervejeiro iniciante, foi um dos fundadores do grupo no 
Telegram “Creche Cervejeira''. 
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UM POUCO SOBRE
OS AUTORES

Leonardo Tassoni é de Pirassununga, SP, iniciou a 
produção artesanal de cerveja em julho de 2020 durante a 
pandemia. Atualmente produz 40 litros/mês,  sistema 
Single vessel elétrico "caseiro", prefere IPAs, APAs e Stouts a 
Lagers e Cream Ales.
Contribuiu com ideias e receitas para este e-book. Para 
ajudar o cervejeiro iniciante, é um dos administradores do 
grupo no Telegram “Creche Cervejeira''.Foi 2° Colocado no 
1° Concurso Wienbier 2021 com uma APA base Mosaic e 
Centennial.

Pedro Paulo Duarte, natural de juiz de fora/mg, iniciou a 
produção artesanal de cerveja em 2019. Contudo entre 
2017 e 2018 fez vários cursos sobre produção caseira e se 
liou à associação cervejeira da sua região (ACZ). Durante 
a pandemia em 2020 intensicou sua produção e fez 
alguns cursos on line como forma de aperfeiçoamento. 
Atualmente tem focado os estudos em técnicas de 
lupulagem e maturação. Sua escola cervejeira preferida é 
a americana, contudo a escola belga o agrada muito pela 
diversidade de estilos e variações de técnicas de produção.

Contribuiu com ideias e receitas para este e-book. Para 
ajudar o cervejeiro iniciante, é um dos administradores do 
grupo no Telegram “Creche Cervejeira''. 
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P r o f e s s o r  d a  B r ä u  A k a d e m i e  – 
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A nossa querida amiga cervejeira Priscila Brandão Barbosa 
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Ao nosso amigo Adriano Sampieri sócio e cervejeiro do 
eleito Melhor Brewpub Brasil 2021 – CBC – Realidade 
Alternativa @realidade_alternativa

Ao nosso convidado internacional Martin Keen do canal 
T h e  H o m e b r e w  C h a l l e n g e  - 
https://www.youtube.com/c/TheHomebrewChallenge/feat
ured

E ao mestre dos Lúpulos Stan Hieronymus que embora 
convidado para estar em nossa obra, não pode contribuir 
por conta de agenda e sua mudança de estado nos Estados 
Unidos, mas que foi atencioso e gentil conosco.

Nosso especial obrigado a todos os convidados, que 
engrandeceu enormemente essa obra cervejeira.

http://www.brauakademie.com.br/
http://www.ezbrew.com.br/
https://www.youtube.com/c/TheHomebrewChallenge/featured
https://www.youtube.com/c/TheHomebrewChallenge/featured
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O QUE É
CERVEJA?

De acordo com a lei da pureza alemã, instituída em 23 de 
abril de 1516, Cerveja é uma bebida fermentada composta 
de 3 ingredientes: Água, Malte e Lúpulo.

Em terras brasileiras, quem dene isso é o decreto 
6871/2009 e a instrução normativa 65/2019 do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento.

De acordo com a Instrução Normativa 65/2019 e o Dec. 
6871/2009 cerveja é a bebida resultante da fermentação, a 
partir da levedura cervejeira, do mosto de cevada 
malteada ou de extrato de malte, submetido previamente 
a um processo de cocção adicionado de lúpulo ou extrato 
de lúpulo, hipótese em que uma parte da cevada 
malteada ou do extrato de malte poderá ser substituída 
parcialmente por adjunto cervejeiro.

Na mesma IN 65/2019 há a denição de que cerveja é 
“elaborada a partir de um mosto cujo extrato primitivo 
contém no mínimo 55% em peso de cevada malteada e no 
máximo 45% de adjuntos cervejeiros; e a cerveja puro 
malte é elaborada com 100% malte de (nome do cereal 
malteado)" ou "cerveja puro malte de (nome do cereal 
malteado)", quando elaborada a partir de um mosto cujo 
extrato primitivo provém exclusivamente de outro cereal 
malteado”.

Portanto, pode-se dizer que no Brasil cerveja é toda bebida 
fermentada a partir de malte de cevada com proporção 
mínima de 55% e adição de cereais não maltados ou 
adjuntos na proporção máxima de 45%.

Nem sempre uma  cerveja puro malte é sinônimo de uma 
cerveja ótima, e nem sempre uma Cerveja com adjuntos é 
sinônimo de cerveja ruim. 
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O QUE É
CERVEJA?

Alguns exemplos de cervejas que não são puro malte: Stella 
Artois, Guiness (até pouco tempo usava xarope de milho, 
segundo o fabricante, hoje isso não é mais usado), Norteña, 
Quilmes, Rodenbach, Leffe.

Vários rótulos acima são muito famosos, alguns exemplares 
sem dúvida, são ótimas cervejas, e contam com adição de 
adjuntos cervejeiros ou cereais não malteados.

Portanto, para o Cervejeiro caseiro se apegar a “lei de 
pureza” alemã pode ser um engano, o que importa é 
desenvolver uma receita que conte com uma carga 
minimamente aceitável de malte de cevada, para que se 
mantenha perl de sabores, o restante, o céu é o limite. 
Faça sua Oatmeal Stout, Fruit Beer, Cream Ale com arroz e 
seja feliz!

Curtiu o E-Book?

Apoie esse Projeto! 

https://www.hotmart.com/product/aprenda-a-fazer-cerveja-com-a-creche-cervejeira/G54768966V
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PALAVRA 
DO EDITOR

Falar de cerveja é quase tão graticante quanto fazê-la e 
degusta-la. Há muito tempo não era possível imaginar 
fazer sua própria cerveja, com as próprias mãos.

Sempre nos era mostradas fotos ou imagens de grandes 
cervejarias, com imensos fermentadores de inox para 10 mil 
litros de cerveja, cozinhas automatizadas importadas da 
Alemanha, linhas e mais linhas de tubos de inox que no balé 
industrial levam água gelada para manter o rigoroso 
controle de temperatura. 

Mas, daí vem a pergunta: É tão difícil e caro fazer cerveja 
em casa? E a resposta é um devastador NÃO.

Com uma panela de feijoada, um pequeno saco de voal ou 
musseline, um cooler com termômetro e um garrafão de 10 
litros de água mineral é possível fazer cerveja: A Panela de 
feijoada com o saco de voal passam a se chamar “cozinha 
de brassagem”, o cooler será o “sistema de controle de 
temperatura”, e o galão de agua será o “fermentador”. 
Sim, não são necessários equipamentos extremamente 
sosticados para a produção caseira de cerveja. Com a 
pequena lista acima é possível. Já z cerveja dessa forma, e 
o resultado foi surpreendente.

Exatamente por isso que o processo é o mais importante, os 
equipamentos a serem utilizados para executar as fases 
produtivas não importarão na qualidade da cerveja!
A produção caseira é um tanto quanto provocante, pois os 
recursos são limitados o que torna tudo mais desaador. 
Além disso os equipamentos sosticados custam caro, e 
cada degrau na escalada cervejeira importa alto 
investimento. 
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PALAVRA 
DO EDITOR

É natural que todo cervejeiro caseiro queira evoluir para 
uma panela automatizada, carbonatação forçada, e o 
maior de todos os passos, a fermentação sob pressão auto 
refrigerada.

Mas antes de subir todos os degraus do mundo cervejeiro é 
necessário ter entendimento de processos que são baratos e 
extremamente importantes para a produção caseira.
Os Controles de limpeza e sanitização são processos de 
grande importância na produção, não apenas pelo risco da 
famigerada contaminação, mas também, para que se 
obtenha um produto com a mais alta qualidade, e com 
boa vida útil. Há a necessidade de um rigoroso controle 
biológico, com a utilização de produtos próprios para 
limpeza de equipamentos alimentícios e todo cuidado na 
hora da manipulação de leveduras. 

Esses são exemplos de processos baratos, mas que fazem 
toda a diferença no produto. 

Quando se domina o passo-a-passo, vários benefícios 
acontecem em efeito dominó. Ajustes pequenos passam a 
ser facilmente executados, replicar a mesma cerveja, com o 
mesmo perl de sabor, cor e aroma se torna tarefa fácil, por 
isso o processo é tudo.

Desde antes da água na panela até a cerveja no copo 
muitos passos são dados. Primeiro com a conguração da 
receita, depois na escolha dos insumos, o preparo para a 
brassagem, a propagação de leveduras, a brassagem, a 
fermentação, maturação, carbonatação, envase e 
degustação.  São muitas fases e o conhecimento detalhado 
de cada etapa garantirá uma cerveja ótima no copo do 
degustador.
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PALAVRA 
DO EDITOR

Por isso é necessário cuidar de cada detalhe, pois cada 
pequena mudança fará diferença no resultado.

Com visão empreendedora e intenção de evoluir para uma 
cervejaria comercial, comecei minha produção com olhar 
para o mercado, priorizando o processo produtivo, 
conhecendo e aprendendo sobre limpeza, sanitização, 
manipulação de leveduras, mosturação, fermentação etc.
Os primeiros passos foram sempre olhando para esses 
aspectos, uma vez que não há sentido conhecer 
profundamente maltes, lúpulos e leveduras, sem saber 
como aplicá-los adequadamente. Depois de certo domínio 
claro de todas as etapas, é natural partir para o estudo dos 
insumos: maltes, adjuntos, lúpulos, leveduras e água.

Nesse quase um ano de cervejeiro caseiro, minha menor 
leva de cerveja, foi de 5 litros, e a maior de 130 litros. 
Atualmente minha cozinha tem capacidade para 
fermentar 300 litros de cerveja por lote, o que permite uma 
produção de 600 litros mensais.

Minha primeira brassagem aconteceu em um single vessel 
de 25 litros e fermentei em um fermentador de 
polipropileno de 40 litros, resfriado à água gelada vinda de 
um freezer. O sistema funcionava, mas gastava muita 
energia por conta da troca de calor, tornando-o ineciente. 
Passo para trás e passei a fermentar na bombona plástica, 
que teve melhor eciência. A vida do cervejeiro caseiro 
passa por muitos testes e diversos problemas técnicos, até 
que ele encontre o melhor método que encaixe em seu 
sistema de produção. Os equipamentos andam de mãos 
dadas, quando se aumenta capacidade de panela, 
naturalmente a capacidade de fermentação precisará ser 
aumentada, de armazenagem, envase. O planejamento 
para qualquer mudança de equipamento deve levar isso 
em consideração. 
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PALAVRA 
DO EDITOR

Depois de diversas levas de 25 litros no single vessel, 5 litros 
na panela de feijoada feitos no fogão, senti a necessidade 
de um  upgrade no equipamento, quando evoluí para um 
double vessel de 150 litros, diminuindo a necessidade de 
várias brassagens no dia para encher um fermentador.

Em pouco tempo, adquiri um fermentador auto 
refrigerado, que além de permitir fermentação sob pressão, 
garante rigoroso controle das rampas de temperaturas, 
afastando a interferência que as variações possam gerar na 
cerveja pronta. 

Fiz questão de contar um pouco dessa evolução para 
mostrar as diculdades pelas quais passei e para armar 
que é possível fazer cerveja em casa desde o jeito mais 
simples, na panela de feijoada, até da forma mais 
complexa com equipamentos semelhantes aos industriais, e 
em ambos os casos a cerveja terá alta qualidade. 

A maioria dos cervejeiros caseiros pensam que para fazer 
boas cervejas são necessários bons equipamentos, e na 
verdade, o que importa é o processo como se faz, o 
conhecimento que o cervejeiro busca para aprimorar sua 
técnica. O equipamento mais avançado vai facilitar a 
aplicação das técnicas, mas o equipamento sozinho, por 
melhor que seja, não faz boa cerveja.

O primeiro passo disso tudo é tomar a decisão de começar a 
fazer cerveja, então aproveite esse e-book que foi 
construído a partir de muitas mãos, especialmente para 
você cervejeiro(a) que pretende fazer sua própria cerveja!
Forte abraço.
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RAMPA DE
MOSTURAÇÃO

Pensando em trazer um conteúdo bastante interessante 
para nossos leitores, convidamos nossos amigos do mundo 
cervejeiro para contribuir com nossa obra.

Para falar sobre rampas de mosturação, convidamos o 
professor e mestre cervejeiro Matheus Aredes.

Graduado mestre cervejeiro e mestre malteador pela VLB 
Berlim, escola na qual tem como professor 'papa cervejeiro' 
Wolfgang Kunze e Paul Kohlbach criador do Kohlbach 
Index e em cujo laboratório foram isoladas as cepas da 
Fermentis S-04 e S-23. Trabalhou em 2 cervejarias alemãs: 
Brew Baker Berlim e Bayerischer Bahnhof Leipzig, 
cervejaria na qual é produzida a mundialmente famosa 
Leipziger Gose fermentada com bactérias láticas e adição 
de sementes de coentro e sal de cozinha. Se formou Mestre 
em Estilos e Avaliação Sensorial pela Siebel Chicago/EUA. 
Também cursou Fermentação Avançada e Práticas de 
Laboratório na White Labs em San Diego/EUA. Cursou 
Harmonização com Cerveja e Como Montar sua Cervejaria 
na Escola Superior de Cerveja e Malte em Blumenau/SC. Se 
tornou juiz pelo BJCP tendo experiência em julgamento e 
organização de concursos. Trabalhou como cervejeiro na 
Cervejaria Dortmund em Serra Negra/SP. Foi professor do 
curso mestre cervejeiro na Escola Superior de Cerveja e 
Malte.  Lecionando Lúpulo e o módulo de Finalização 
(Filtração, Carbonatação, Envase e Estabilização).

É fundador e professor da escola cervejeira Bräu Akademie 
e desenvolve projetos na área de lúpulo. Recentemente 
iniciou o estudo para criar um novo Modelo de Cálculo de 
Amargor, que é uma fórmula matemática onde estima o 
amargor da cerveja. Devido à importância do projeto, já 
participou de congressos internacionais onde palestrou ao 
lado de Stan Hieronymus (escritor do livro Hops), John 
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RAMPA DE
MOSTURAÇÃO

Palmer (How to Brew), Charles Bamforth, John Mallett 
(livro Malte). Fruto do estudo de amargor, iniciou o 
desenvolvimento do primeiro software cervejeiro nacional: 
BräuTek. Recebeu recentemente (2020) o título de 
comendador por seus serviços prestados ao mercado 
cervejeiro.

As rampas de Mosturação talvez sejam, depois da 
fermentação, a etapa onde os cervejeiros mais têm dúvidas 
devido à complexidade envolvida. Neste texto, minha 
nalidade é deixar de uma maneira mais clara a ciência 
por traz dessas reações e dar alguns exemplos práticos.

O primeiro assunto que gostaria de abordar é o Fator de 
Diluição. Ele é a quantidade de água para cada 
quilograma de malte que usamos. Todos aprendemos a 
fazer cerveja com John Palmer no How to Brew. Lá ele 
indica usarmos 2,5 litros de água para cada quilograma de 
malte. Alguns blogueiros dizem que temos que usar pouca 
água para que a enzima que perto do amido e atue mais 
rápido. Fazendo testes de laboratório, vemos que, 
alterando a proporção de água, alteramos a eciência. 
Quando usamos pouca água, o amido não se solubiliza 
direito. Quando usamos muita, lavamos pouco o malte. 
Ambos os casos temos queda de eciência. 

Analisando esses mesmos números, vemos que, o mínimo de 
água é 3:1 (3 litros para cada quilograma de malte). E o 
máximo é 4:1. Fique nesta faixa que você terá bom 
rendimento.
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RAMPA DE
MOSTURAÇÃO

Muitos perguntam sobre o pH ideal. Nesse ponto, existe 
grande divergência, pois para uma Lager comercial o pH 
ideal é de 5,2 para que a cerveja pronta tenha um pH de 
4,3 e ter seu frescor necessário. As cervejarias artesanais 
trabalham mais entre 5,4 e 5,5, pois fazem cervejas mais 
encorpadas. Para melhor aprofundamento nesse assunto, 
vejam um vídeo com título de pH no nosso Youtube: 
https://youtu.be/5ssDPmnGOLI 

Antes de falar das rampas de Mosturação em si, temos que 
falar de como o amido está presente no malte. 90% estão 
em grânulos grandes e 10% em grânulos pequenos. Sem o 
rompimento dessas bolsas, não é possível degradar o 
amido. O rompimento se dá pela temperatura. As bolsas 
pequenas se rompem entre 60-62°C. Coincidência! A 
mesma temperatura de atuação da beta amilase. As 
bolsas pequenas se rompem entre 75-80°C. 

Agora vamos falar das rampas propriamente ditas. A 
primeira delas é uma que no Brasil ninguém usa. Ela é entre 
35-38°C. Nessa temperatura, não temos nenhuma enzima 
importante atuando. Aqui atual as tases. E o que elas 
fazem? Geram uma pequena acidez, caindo um pouco o 
pH. Portanto, apenas os alemães usam para atender a Lei 
de Pureza.

Seguindo a ordem de temperatura mais baixa para a mais 
alta. A próxima seria a Parada Ácida a 43°C. As tases 
também atuam aqui. Só que nessa temperatura, elas 
geram ácido ferúlico. Por que ele é importante? As 
leveduras que estericam, como as de Weiss e belgas, 
quebram esse ácido em 4-vynil-guaiacol. Também 
chamado 4GV. Este dá o aroma de cravo que uma Weiss 
tem.

https://youtu.be/5ssDPmnGOLI
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RAMPA DE
MOSTURAÇÃO

A próxima seria a Parada de Betaglucano. A 45°C as 
betaglucanases quebram betaglucanos em açúcares 
menores e glicose. Nós a fazemos não para conseguir mais 
glicose, mas sim para quebrar os betaglucanos, que dão 
viscosidade e podem atrapalhar a etapa de Claricação 
entupindo.

Subindo a temperatura, temos a Parada Proteica. Nela, as 
proteases quebram a 50-52°C quebram proteínas em 
proteínas menores e aminoácidos. Os aminoácidos são 
necessários para a multiplicação celular da levedura antes 
do início da fermentação. Vão compor a parede celular. 
Essa é a função biológica de se fazer esta rampa. 

Existem outros motivos. Uma Pilsen comercial faria porque 
proteínas dão turbidez, portanto para deixá-la mais limpa. 
Agora a pergunta do milhão! Por que se faz Parada 
Proteica numa Weiss??? 

A maioria responde que é porque tem trigo. Eu digo que 
isso não é resposta. Mas qual o real motivo? Daí alguns 
dizem que é para a redução de espuma. Isso é em parte 
correto, visto que é uma cerveja bem carbonatada. Vamos 
explicar o principal motivo. Quando a levedura está na 
presença de grande quantidade de aminoácidos, ela se 
reproduz mais. Se reproduzindo, ela irá produzir mais 
ésteres, que é desejado numa Weiss. 

Portanto, para estericar mais sua Weiss ou estilo belga, 
faça uma parada proteica. 
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RAMPA DE
MOSTURAÇÃO

Uma observação importante a ser feita. Com a boa 
qualidade de maltes que temos hoje, não é mais 
obrigatório fazer a Parada de Betaglucano nem a Parada 
Proteica. Podemos arriar o malte logo na beta amilase. O 
malteiro já garantiu uma baixa quantidade de 
betaglucano e uma quantidade suciente de aminoácidos 
para a levedura. Somente seria necessário fazer ambas as 
rampas se usarmos 10% ou mais de cereais não malteados.

A próxima e mais importante das enzimas é a beta amilase. 
Importante porque 100% da ação dela gera maltose que é 
toda fermentada e gera a substância mais importante da 
cerveja que é o álcool. Alguém discorda??? Essa enzima 
atua no seu ótimo na temperatura de 62°C. 

Por último, temos a alfa amilase. Sua ação máxima é 
atingida nas temperaturas entre 70 e 72°C. Importante 
entender como ela funciona. É uma enzima que quebra o 
amido de forma aleatória. Isso, na grande maioria das 
vezes geram moléculas de açúcar grandes e não 
fermentáveis .  Porém, se a quebra ocorrer  nas 
extremidades, pode gerar uma glicose ou maltose ou 
maltotriose, que são fermentáveis. 

Por último, temos a rampa de mash out, que também não 
é bem entendida pela maioria. Todos acham que é 
necessário fazê-la para inativar as enzimas. Mas para que 
preciso inativar as enzimas se eu z a beta e alfa amilases 
atuarem no seu máximo e quebrar todo o amido??? Na 
verdade, subimos para a temperatura de mash out que é 
entre 76 e 78°C porque na próxima etapa, que é a 
Claricação, preciso reduzir a viscosidade. Quanto mais 
alta a temperatura do mosto, menor viscosidade, mais 
rápido é o uxo da Claricação.
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RAMPA DE
MOSTURAÇÃO

Você deve estar se perguntando quanto tempo em cada 
rampa. Quais rampas preciso usar? Quando eu vou fazer as 
minhas cervejas, penso da seguinte forma. Toda cerveja 
tem 3 rampas básicas: 62°C por 40 minutos, 72°C por 20 
minutos e 78°C por 5 minutos. As demais rampas são 
opcionais. Se eu quiser aroma de cravo na minha Weiss ou 
belga, faço 15 minutos a 43°C. Se for usar 10% ou mais de 
cevada não malteada (não vale para trigo e aveia, pois 
ambos não têm cascas e o betaglucano está localizado na 
casca), faça 15 minutos a 45°C. Se for fazer uma Weiss ou 
belga e quiser um estericado intenso, 15 minutos a 52°C. 

Espero que, com isso, tenha conseguido trazer de uma 
forma simples o entendimento das rampas de Mosturação. 
Se quiser se aprofundar um pouco mais, veja nossa série 
sobre Mosturação com 16 episódios no Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmUdRfTk2RzOt
wJP-fSdRDCJtq5yZ_gYN

Especialmente para os leitores do livro a brau akademie 
vai liberar por 30 dias a seguinte promoção:

Desconto: 20% em cursos com duração de até 20hs e 10% 
em cursos acima de 20hs. Para fazer a inscrição, falar com 
Maria Flor da Bräu Akademie no 11-93095-1020 e indicar o 
código .CRECHE CERVEJEIRA

Aproveitem!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmUdRfTk2RzOtwJP-fSdRDCJtq5yZ_gYN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmUdRfTk2RzOtwJP-fSdRDCJtq5yZ_gYN
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MULHER
CERVEJEIRA

Nosso e-book não estaria completo se não trouxéssemos 
uma mulher cervejeira para escrever sobre esse 
maravilhoso mundo.

E essa contribuição foi feita pela cervejeira Priscila Barbosa, 
uma uminense de 31 anos, radicada em Minas Gerais que 
desde 2019 faz cerveja.

O artigo é bastante interessante, pois a Priscila nos mostra a 
baita cervejeira que é! A leitura é obrigatória, pois ela dá 
toques de como administrar o tempo e conseguir alto 
rendimento em suas produções com um equipamento de 
20 litros.

Ao revisitar a história nos deparamos com muitas 
evidências de que a mulher foi a grande responsável por 
descobrir, desenvolver e produzir a cerveja, por ter como 
função o gerenciamento do lar e dos alimentos, estar à 
frente da cozinha e alimentação da família.  Foi também 
uma mulher, Hildegard Von Bingen, uma monja, a 
primeira a registrar o uso do lúpulo na bebida. Na época, 
utilizado visando à conservação da bebida e hoje 
ingrediente primordial para a produção das cervejas, 
trazendo o amargor e aromas que tanto nos encantam.

Apesar disso, com o tempo, a mulher perdeu espaço na 
cerveja. O homem passou a dominar tanto a produção 
quanto o consumo e a cerveja cou conhecida como 
“bebida de homem”, as propagandas voltadas para o 
público masculino e com pegadas machistas, usando 
mulheres apenas como atrativos. Mas isso vem mudando e 
nós, mulheres, voltamos a aparecer no mercado, tanto 
como grandes consumidoras, como produtoras. 
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MULHER
CERVEJEIRA

 Minha história no mundo da cerveja nasceu cedo, como 
acredito que com a maioria da galera da geração dos anos 
80/90, roubando a espuminha do copo dos pais. Nunca 
tinha passado pela minha cabeça que era possível fazer 
uma cerveja em casa, desconhecia por completo o processo 
e não consigo me recordar como eu descobri que era 
possível e que aquele seria meu sonho dali em diante. O 
contato com pessoas que já faziam cerveja e uma visita 
numa indústria cervejeira deixou essa realidade, que 
parecia distante, mais palpável. 

Me chamo Priscila Brandão Barbosa, tenho 31 anos, sou do 
interior do Rio de Janeiro, mas moro atualmente no interior 
de Minas Gerais. Trabalho como técnica em agropecuária 
na região serrana do RJ, sou bióloga e com muita felicidade 
no meu coração, cervejeira caseira. Em 2018, z um curso 
presencial e outro mais completo, online, sobre produção 
de cerveja. Mas somente em dezembro de 2019 produzi a 
minha primeira leva. De lá pra cá não parei mais e já somo 
mais de 20 brassagens no currículo.

Pelo número você tende a imaginar que foram 1 ou 2 
brassagens por mês, mas equivocado está quem pensou 
isso. Para ter um melhor aproveitamento do tempo e do 
espaço da geladeira, fazendo a maior quantidade possível 
de cerveja com meu equipamento de 20l, tiveram dias de 
fazer não 1 e nem 2 brassagens, mas 3 consecutivas. Ao 
compartilhar isso com meus colegas cervejeiros, todos cam 
espantados. Quem faz cerveja sabe que se leva em média 5 
a 7 horas pra fazer a brassagem, então fazer 3 é um senhor 
desao. O grande segredo dessa façanha é conhecer bem 
seu equipamento, otimizar o tempo das etapas e acordar 
bem cedinho. 
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MULHER
CERVEJEIRA

Os processos cervejeiros são muito especícos, detalhados, 
com muitas etapas, controles de temperatura, correção de 
sais, limpezas e sanitizações, e quando você pensa que 
dominou, percebe que ainda existe uma innidade de 
assuntos para estudar, conhecer e aperfeiçoar. E é consenso 
que mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo 
com maestria, portanto, nos processos cervejeiros, com esse 
superpoder a mulher ganha um pouco de vantagem.

A quantidade de mulheres no mundo cervejeiro ainda é 
pequena, mas tem aumentado substancialmente. O 
mundo cervejeiro tem uma característica muito 
interessante: ele é extremamente colaborativo. As pessoas 
são empáticas e solícitas, sempre dispostas a ajudar, ensinar 
e tirar dúvidas. 

E eu, como mulher, entrando no ramo, só tive boas 
experiências e excelente receptividade dos colegas, que é 
primordial para o crescimento da cultura e inserção de 
novas pessoas. Sabemos que quando se fala em cerveja 
ainda vemos muito discurso equivocado como “cerveja de 
mulher é mais leve e docinha”, que precisa ser trabalhado. 
Sabemos de muitas mulheres que tiveram diculdade em 
se inserir no meio, por não serem recebidas com 
credibilidade. Mas aos poucos esse pré-conceito vai sendo 
derrubado e mostrado que mulher também gosta de 
cerveja, seja ela doce ou amarga, e que tem muito a 
contribuir nos processos. Desejo que todos tenham a boa 
receptividade que tive ao iniciar neste universo e nós 
mulheres possamos continuar a fazer história na cerveja.
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O DESAFIO DE
FAZER VARIOS ESTILOS

Contribuindo para a nossa obra, convidamos o cervejeiro 
inglês Martin Keen que comanda o conhecido The 
Homebrew Challenge, que se trata de um desao 
transmitido pelo YouTube, onde ele, faz todos os estilos de 
cerveja que estão no BJCP.

Dedicado a lmar todos os estilos brassados, Martin tem 
construído uma legião de cervejeiros que gostam de 
desao. Dando dicas, e recebendo feedback, tem se 
empenhado em superar seu desao! E nas palavras dele, 
tudo começou assim...

Há dois anos eu iniciei uma jornada em que brassaria todos 
os estilos de cerveja. Bem, na verdade não todos os estilos de 
cerveja, mas pelo menos, todos listados no Beer Judge 
Certication Program ou BJCP. 

Mas por quê? Para sair da minha zona de conforto como 
cervejeiro, já que eu  só repetia meus estilos favoritos (Irish 
Stout, Tripel e APAs). 

Olhando a lista de 99 estilos de BJCP, me deparei com 
cervejas de nomes esquisitos, dos quais nunca tinha ouvido 
falar (Lichtenhainer. Piwo Grodziskie. Sahti...). Dessa forma 
maluca tudo começou: brassar um novo estilo de cerveja a 
cada semana por quase dois anos!

Estou chegando ao m dessa jornada e somente agora 
descobri o quanto eu estava perdendo. Existem tantos 
estilos excelentes de cerveja por aí, tanta diversidade, tanto 
para experimentar, e é por isso que livros de receitas como 
este são tão maravilhosos, eles dão uma chance de 
experimentar algo novo e sair da zona de conforto. 
Cervejas como maibock, tropical stout e helles bock são 
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O DESAFIO DE
FAZER VARIOS ESTILOS

agora algumas das minhas favoritas, estilos com os quais 
nunca havia tido contato.

Nesse período tive a oportunidade de brassar meus estilos 
favoritos, entre eles, gostaria de contribuir com minha 
receita de Best Bitter porque é um estilo que eu preparei 
diversas vezes e sinto que arredondei bem a receita. 

Crescendo na Inglaterra, tive a oportunidade de notar que 
cada pub tem sua própria versão de Best Bitter e esse nome 
(“Best Bitter”) acaba remetendo uma ideia de algo 
lupulado e muito amargo, mas uma boa Best Bitter Inglesa 
é suave e maravilhosamente “aveludada”. Para mim, o 
ingrediente principal é um toque de malte de chocolate 
claro (Pale Chocolat Malt), este é o ingrediente secreto da 
minha cerveja inglesa favorita - Ringwood Best Bitter - e 
tenha certeza que eles estão realmente no caminho certo. 
Esta é uma cerveja muito saborosa e fácil de beber,  
considere servir a cerveja um pouco mais quente que o 
normal, por volta dos 10C para extrair o máximo de sabor. 
Desejo a vocês boa sorte em sua própria jornada de 
cervejeiro(a) à medida que vocês exploram muitas das 
receitas maravilhosas deste livro.

Martin Keen, The Homebrew Challenge.

Curtiu o E-Book?

Apoie esse Projeto! 

https://www.hotmart.com/product/aprenda-a-fazer-cerveja-com-a-creche-cervejeira/G54768966V
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FERMENTAÇÃO DE 
LAGERS PARA INCIANTES

Sobre a fermentação de Lagers, convidamos nosso amigo 
cervejeiro Adriano Rodrigues Sampieri, Sócio e Cervejeiro 
da Realidade Alternativa Cerveja Artesanal (Brewpub em 
João Pessoa/PB).

O universo das LAGERS é muito mais do que as simples 
cervejas de massa que encontramos em qualquer 
supermercado. Contrário do que muitos propagam, lagers 
abrangem todos os gostos e podem estar presentes em 
todos os momentos, desde uma suave Munich Helles até 
uma intensa Baltic Porter ou Doppelbock.

Por conta da má fama das lagers (AmBev, eu culpo você), 
uma das primeiras coisas que o cervejeiro aprendiz escuta é 
“Fazer lager é muito difícil, não é coisa para iniciante”. Essa 
frase é uma meia verdade e é um dos motivos de termos 
tão poucas opções de lagers hoje no mercado ou sendo 
produzidas pelos cervejeiros caseiros. E é uma meia 
verdade pois todas as ferramentas para fazer uma boa 
lager estão no aprendizado básico de um cervejeiro, 
somente são precisos alguns cuidados para que tudo saia 
nos conformes.
 
Tipos de Leveduras

O primeiro cuidado de todos é a escolha da levedura, para 
fazer uma lager não podemos usar qualquer uma, é preciso 
que ela seja especíca para fermentação de lager (NÃO 
EXISTE PILSEN ALE!). 

Exemplos de leveduras secas que temos acesso são:
- W34/70 (Fermentis)
- S23 (Fermentis)
- S189 (Fermentis)
- Diamond (Lallemand)
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FERMENTAÇÃO DE 
LAGERS PARA INCIANTES

Todas são bastante indicadas, sendo a W34/70 a mais 
usada.

Essas leveduras têm temperatura ideal de fermentação em 
torno de 9-10°C (mais sobre isso abaixo) e por esse motivo 
sua multiplicação e seu metabolismo (consumo dos 
açúcares) é mais lento. Portanto, para garantir uma 
fermentação saudável é preciso usar o dobro de levedura 
que é comum para uma cerveja do tipo Ale.

Exemplo: Uma APA com OG de 1.050 é comum usar 1 
pacote de 10g de levedura seca para cervejas do tipo Ale. 
Para uma German Pilsen de 1.050 de OG é preciso usar 2 
pacotes de 10g de levedura seca para cervejas do tipo 
Lager.
E isso não é opcional, é obrigatório! Se utilizar menos 
leveduras, a chance da cerveja car ruim aumenta 
exponencialmente.

Controle de Temperatura

O segundo cuidado é controlar a temperatura de 
fermentação com precisão. Isso vale para fermentações de 
Ales também, mas para Lagers é preciso um cuidado extra.

Como já dito antes, a temperatura de fermentação deve 
ser entre 9-10°C para um melhor trabalho das leveduras. 
Contudo, pelo metabolismo mais lento, a diminuição do 
diacetil nesse tipo de fermentação é comprometido.

Ninguém quer uma cerveja com diacetil, então como fazer 
uma lager sem diacetil? Usando rampas de temperatura 
durante a fermentação. A regra é simples, para consumir 
diacetil é preciso uma temperatura mais alta para 
aumentar o metabolismo da levedura, e para fazer isso em 
uma fermentação de lager é preciso seguir os passos abaixo:
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LAGERS PARA INCIANTES

- Fermentar entre 9 e 10oC por 3 dias;
- Subir 1oC por dia até atingir 15°C;
- Manter em 15°C até o m da fermentação.

Com esses passos é possível fazer uma fermentação limpa, 
sem off avors e em um tempo praticamente igual ao de 
uma Ale.

Maturação e Carbonatação

Uma vez que a fermentação terminou, ou seja, seu 
densímetro acusa que não há mais atenuação, vem o 
período de claricação e maturação a frio.

Muito se fala de lagering, deixar a cerveja a 4°C por um, 
dois, três meses para que a cerveja que boa. Nada disso é 
realmente necessário, ca a cargo de cada cervejeiro 
decidir se é o que ele quer fazer ou não. O que importa é 
deixar pelo menos uma semana entre 0-1°C para decantar 
a levedura antes de envasar. Se usar claricante pode 
deixar menos tempo.

Uma vez que a cerveja claricou, decantou a levedura, já é 
possível engarrafar. Para cervejas lagers a carbonatação 
deve ser média a média-alta, ou seja, de 2,5 a 2,8 volumes 
de CO2. Para saber quanto isso se traduz em quantidade 
de açúcar na hora do priming, utilize a seguinte 
calculadora, https://www.brewersfriend.com/beer-
priming-calculator/ .
Daqui em diante segue como qualquer outra cerveja, deixe 
as garrafas a temperatura ambiente por pelo menos 10 
dias para carbonatar por completo, depois coloque na 
geladeira e desfrute de uma lager bem feita, sem defeitos.

https://www.brewersfriend.com/beer-priming-calculator
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Nossos amigos da Ezbrew foram convidados a contribuir 
com nossa obra, e nos trouxeram dois artigos interessantes 
falando de eciência na brassagem e também um 
comparativo sobre os equipamentos da Ezbrew e outros do 
mercado. Isso pode lhe ajudar a tomar decisão na hora da 
compra de seu equipamento.

Por Fabricio Búrigo
 
Entendemos como eciência, a quantidade de açúcares 
que você consegue converter e retirar dos grãos de malte. 

Isto vai depender do tipo de cereal que você está usando, 
da safra, do processo de malteação destes grãos. Na cha 
técnica do ingrediente você encontra o percentual do 
extrato seco, que normalmente ca entre 78 a 82%. 

Vale lembrar que as chas técnicas dos maltes são para 
cada batelada, variam pouco, mas variam a todo 
momento. Se você quer ou precisa de um controle mais 
preciso, você precisa atualizar a cha técnica dos 
ingredientes no software que você está habituado a usar 
para projetar sua cerveja. 

Para ns de comparação, adotamos o método que o Beer 
Smith usa para calcular eciência, que não considera o peso 
da casca de malte. Consideramos o volume pós fervura, 
descontando 4% do volume (se na hora da medida o mosto 
estiver próximo de 100 graus centígrados) e a densidade 
(OG) medida com densímetro e ajustada de acordo com a 
tabela de temperatura do mosto a 20°C. 

Nos equipamentos da EZbrew Double-Vessel, conseguimos 
75% de eciência sem lavagem de malte. Lavando 
conseguimos acima de 95% de eciência em nossas 
brassagens. Não usamos chuveirinho para y sparge, 

COMO AUMENTAR A 
EFICIÊNCIA DE 

SUA BRASSAGEM
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apenas a mangueira solta sobre a coluna de mosto sobre a 
cama de grãos. Apenas um ozinho de água. Reservamos 
1/3 da água total para a lavagem. O tempo de lavagem é o 
mesmo tempo que o equipamento leva pra subir pra 
fervura.
 
10 Dicas para você aumentar a eciência no seu processo:
 
Lavagem do malte:
Só com o fato de lavar o malte, você consegue aumentar 
em mais de 20% de eciência no processo. Quanto mais 
água no processo de lavagem e quanto mais lenta ela for, 
maior a eciência. Uma dica é reservar de � a ½ da água 
total da brassagem para usar na lavagem do malte após o 
mash out. Uma boa referência de velocidade de lavagem é 
1 litro por minuto. Se você tem recursos como pHmetro e 
ácido fosfórico ou ácido lático, regule o pH da água de 
lavagem para algo entre 5,2 a 5,4. A temperatura desta 
água também é importante: Você pode lavar o malte com 
água entre 75 a 78 graus centígrados;

Moagem do malte: 
Uma boa moagem pode contribuir com um aumento de 
mais de 10% na eciência do seu processo de mostura.

Existe uma moagem ideal: se for muito na, prejudica a 
circulação do mosto através da cama de maltes e diminui a 
eciência; se for muito grossa, muitos grãos carão inteiros e 
o açúcar que está dentro dos grãos acaba indo para o lixo. 
A moagem está diretamente relacionada com o seu fundo 
falso ou bazooca. O ideal é um espaçamento em torno de 1 
mm para estes ltros. A moagem ideal para os 
equipamentos da EZbrew é entre a moagem média e na, 
onde a palha dos grãos de malte são preservados e o miolo 
dos malte ca exposto. Graças ao inovador design de nosso 
fundo falso suporta moagem um pouco mais na que o 
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convencional. Uma dica é regular o espaçamento entre os 
rolos do nosso moinho EZbrew M2R com uma moeda de 5 
ou 10 centavos (0,8mm a 1 mm de espaçamento);
 
Safra e procedência do malte: 
Maltes importados costumam ser maiores, o que resulta em 
uma maior eciência. Existe diferença no tamanho dos 
grãos entre uma safra e outra, isto pode variar entre 3 a 5 % 
para cima ou para baixo. Peça ao seu fornecedor de 
insumos a cha técnica do malte que você está comprando 
e atualize a cha técnica no software que você usa para 
fazer suas receitas. Lembre-se de ajustar o espaçamento do 
seu moinho de acordo com o tamanho de seu malte;

Mexer na cama de malte:
A cada 10 a 15 min durante a mostura, mexer na cama de 
malte pode contribuir com mais de 5% de aumento na 
eciência da mostura. O líquido é preguiçoso e procura os 
caminhos mais fáceis, lavando tudo que encontra pela 
frente. Mexendo de tempos em tempos na cama de malte 
com sua pá cervejeira (sempre com a válvula fechada do 
seu equipamento, sem circulação de mosto), você quebra 
esses caminhos preferenciais forçando o mosto a dissolver 
mais açúcares durante a próxima recirculação; 
 

Velocidade da recirculação:
Quanto menor a velocidade da circulação do mosto, menor 
é a pressão da cama de grãos sobre o fundo falso do 
equipamento, melhorando a circulação e aumentando a 
eciência do processo e maior é a capacidade da água em 
dissolver os açúcares. Regule a saída do tanque de fervura e 
a válvula da descida do mosto do tanque de mostura, para 
que o nível de mosto se mantenha a uns 2 a 3 dedos acima 
da cama de malte.
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Tempo de Mostura:
Quanto maior o tempo de mostura, maior a eciência. 
Você consegue uma boa eciência com 60 minutos de 
mostura, e pode ganhar uns 3% se prolongar esse tempo em 
mais 30 minutos; 
 
Íons de Cálcio e o pH do mosto:
Manter o pH da água entre 5,2 a 5,6 e íons de cálcio acima 
de 100ppm diminuem consideravelmente a viscosidade do 
mos to ,  me lho rando  a  c i r cu lação  do  mos to  e 
consequentemente aumentando a eciência e melhorando 
a claricação do mosto. Considere o uso de enzimas 
betaglucanase para melhorar a uidez do mosto;
 
Quantidade de grãos processados: 
Quanto mais malte, menos cerveja! Quanto mais perto do 
limite do seu equipamento, menor a eciência do processo. 
Prera brassagens entre 50% a 80% da capacidade total de 
seu equipamento. Se for fazer uma High Gravity, retire o 
mosto mais concentrado sem lavar a cama de grãos e 
processe em uma outra panela. Lave os grãos e faça uma 
outra cerveja para aproveitar todo o potencial que o malte 
oferece.
 
 
Adjuntos no grist:
Cereais como aveia, arroz, milho, centeio, trigo costumam 
formar um gel e entupir a cama de grãos, diminuindo a 
circulação do mosto e consequentemente baixando 
consideravelmente a eciência da mostura. Estude bem 
sobre o processo de gelatinização destes cereais 
separadamente ou prera cereais maltados ou pré-
gelatinizados (em ocos). Uma dica é pré hidratar estes 
adjuntos separadamente em água aquecida (cada cereal 
tem uma temperatura ideal) e adicione no mosto após 30 
minutos do início de mostura. Neste tempo inicial o mosto 
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de malte de cevada também estará mais viscoso e com esse 
tempo tende a car mais uido. Quando se coloca uma 
quantidade muito grande de adjuntos e coloca todo ele 
logo no início da brassagem, a experiência costuma ser bem 
difícil.

Cálculo do rendimento na sala de brassagem:

O cálculo do Rendimento da sala de brassagem é calculado 
assim nas cervejarias:

RENDIMENTO = Volume do apronte (em hectolitro e a 
temperatura de 20 graus) * Grau plato * OG (exemplo 
1,050) tudo isso dividido pela quantidade de grist de malte 
(descontando a umidade)

Como a umidade do grão é de 4 a 5% e a contração da 
água de 100 para 20 graus é de 4%; dá para pegar a 
medida de água do pós-fervura quente e dividir pela 
quantidade de malte sem descontar a umidade que vai 
dar no mesmo.

Vamos a um exemplo: 

15 kg de malte Pale Ale da Swaen (82,9% rendimento e 4% 
de umidade)
Rendeu um apronte de 85 litros com OG 1,050

1,050 = 12,39ºPlato

R= ((85/100*0,96)*12,39*1,050))/(15*0,96) = 10,61/14,41 = 
73,62%

Então o rendimento da sala de brassagem é de 73,62% 
(neste cálculo o restante até 100% e casca de malte e 
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açúcares que você não extraiu dos grãos).

Como o aproveitamento do malte é de 82,9% (está na cha 
técnica e varia de acordo com a safra e o lote):
73,62/82,9 = 88,8%
Essa é a eciência, como é calculada no Beer Smith na 
Eciência Apurada.

Esse é um dos sites que converte OG em graus Plato. Ou usa 
a tabela VLB

https://cervejarte.org/blog/calcularte/gravidade-
especica-e-extrato/

Single Vessel x Double Vessel EZbrew: duas panelas são 
melhores que uma na fabricação de cerveja?

Por Leandro Pereira

Não tem outro jeito! Se você quer fazer cervejas caseiras, 
colocar a criatividade para criar sua própria bebida e servir 
para os amigos aquela gelada com personalidade, tem que 
pesquisar. Anal, quais são os melhores equipamentos para 
a fabricação da sua cerveja artesanal?
Nesta hora, você vai se deparar com muitos tipos de 
produtos e as dúvidas sobre quais são as melhores opções 
são naturais. Uma delas é certamente em relação às 
panelas e por isso vamos conhecer melhor as diferenças 
entre Single Vessel e Double Vessel EZbrew.

Em primeiro lugar, muita gente acha que quando falamos 
sobre Single Vessel e Double Vessel EZbrew, existe uma 
diferença de método de fabricação. Isso não é verdade! 
Neste caso, a diferença é o número de panelas, a agilidade 
e a própria segurança no processo de fabricação da sua 
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 cerveja artesanal.

Vamos entender melhor, ponto a ponto?

Tanques

Aqui está a grande diferença! Na Single Vessel há um 1 
tanque/panela dentro do outro. Ou seja, há quantidade 
xa de água a ser utilizada e uma quantidade limitada de 
grãos que são suportados. Por isso há pouca exibilidade na 
brassagem e somente um processo pode ser realizado de 
cada vez. Para variar a quantidade de malte 
normalmente  é  p rec i so  comprar  ma i s  de  um 
tanque/panela.

Já em uma Double Vessel EZbrew são dois tanques 
separados. Assim, você pode fazer dois processos ao mesmo 
tempo: aquecimento no tanque de fervura e mash no 
tanque de mostura, por exemplo. É um ganho de tempo e 
eciência.

Fluxo:
Em uma Double Vessel EZbrew o uxo é natural, de cima 
pra baixo, de forma lenta pela ação da gravidade. Assim, 
você consegue uma maior dissolução dos açúcares no 
mosto, que ca mais límpido.

Outra vantagem é em relação à bomba. Quando você usa 
uma Single Vessel, o uxo é forçado e precisa de uma 
bomba maior, mais barulhenta e que consome mais 
energia. Além disso, o mosto ca mais turvo e há 
necessidade de vedações que terão que ser substituídas 
após um tempo.

Densidade do mosto:
Se você usa uma Single Vessel, deve ter percebido a 
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diculdade para conseguir um mosto com gravidade alta. 
Isso se deve à limitação da quantidade de água e de grãos.

No caso da Double Vessel EZbrew, temos uma capacidade 
máxima de processamento de malte de 20 kg (EZbrew 
K100) e a uma quantidade mínima de processamento de 
mosto de 40 litros. Assim, é possível conseguir mosto com 
mais de 1100 de gravidade inicial. Excelente!

Quantidade de água no processo. Fazer cerveja artesanal 
com uma quantidade de água maior é muito mais 
eciente. Em uma EZbrew K100, essa capacidade é de 40 a 
85 litros. Em uma EZbrew K150, essa capacidade chega a 
incríveis 150 litros!

Já em uma Single Vessel, essa capacidade é xa ou com 
pouca manobra no processo. Você deve sempre se lembrar 
que se faltar líquido entre os dois tanques, o equipamento 
não funciona.

Fechamento do tanque do Mash. Quem já fez cerveja 
caseira com um equipamento Single Vessel já deve ter se 
irritado com o pinga-pinga. Como ela é aberta, sempre 
vaza líquido ao retirar o tanque. É sujeira no piso na certa.

Em um equipamento fechado como o Double Vessel 
EZbrew, isso não acontece, já que ao fechar a válvula não 
há essa sujeira.

Quantidade de peças. Uma Single Vessel de uxo invertido 
pode ter mais de 15 peças, entre elas o fundo falso pode ter 
até 6 peças. O equipamento é mais difícil de lavar e a 
possibilidade de perda de peças é muito maior. Além disso, 
o tanque/panela de malte ca submerso no tanque 
principal e é muito pesado pra levantar, por isso precisa de 
uma talha ou guincho pra içar.
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Por outro lado, uma Double Vessel EZbrew tem apenas 2 
tanques, um fundo falso, um espaçador do fundo falso e 
uma tampa, tornando o equipamento muito mais simples. 
Como os dois tanques estão ligados, o líquido escorre 
diretamente de um para o outro, dispensando a 
necessidade de içamento.

Lavagem dos grãos. Lavar os grãos em uma Double Vessel 
EZbrew pode aumentar em mais de 25% a eciência do 
processo. Isso porque ela tem o tanque de mostura sobre o 
tanque de fervura. Assim, pode-se lavar os grãos enquanto 
o tanque de fervura aquece o mosto, agilizando todo 
processo.

Em uma Single Vessel de uxo invertido, quando se lava os 
grãos, o mosto acaba sujando, já que a lavagem é de uxo 
contrário ao da brassagem. 

Sensores de segurança. Uma Single Vessel não tem sensores 
de nível máximo e mínimo, o que pode causar riscos à 
resistência elétrica e de caramelização do mosto.

Uma Double Vessel EZbrew, mesmo um modelo menor 
como a EZbrew K58, tem 2 sensores de níveis, um de nível 
mínimo no tanque de fervura que desliga a resistência 
elétrica quando o nível ca muito baixo, e um de nível 
máximo no tanque de mostura para evitar  o 
transbordamento.
Conclusão: Independente do equipamento escolhido ou 
método, mais importante é colocar a “mão no malte”, não 
podemos nos limitar em não fazer cerveja por algum 
empecilho. Teoria é sempre importante, mas tem que aliar 
a prática. E ai bora brassar mais uma cerveja?

Conheça muito mais sobre os equipamentos e como fazer 
uma perfeita cerveja artesanal no site da EZbrew. E se tiver 

COMO AUMENTAR A 
EFICIÊNCIA DE 

SUA BRASSAGEM



47

COMO AUMENTAR A 
EFICIÊNCIA DE 

SUA BRASSAGEM
dúvidas, é só falar com a gente!

Até a próxima, cervejeiro(a)!

A Ezbrew em parceria com a creche cervejeira 
disponibilizará todos os insumos para a execução das 
receitas do livro com custos diferenciados, possibilitando a 
você cervejeiro a execução de todas as receitas.

Basta apontar o celular para o qr-code abaixo para ser 
direcionado automaticamente.

· A existência de todos os insumos dependerá da 
disponibilidade dos mesmos no mercado. A Ezbrew 
reserva-se no direito de alterar quaisquer insumos sem 
prévio aviso. 

https://loja.ezbrew.com.br/creche-cervejeira

https://loja.ezbrew.com.br/creche-cervejeira
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Flocos de Trigo - Cereal não maltado, ocado, ajuda no 
sabor e retenção de espuma.

Floco de Arroz - Comum e barato é um ingrediente muito 
utilizado para cervejas com baixo corpo, bem secas e 
caráter light.

Flocos de Aveia - Ao contrário do oco de arroz, o oco de 
aveia trazer mais corpo, cremosidade de caráter 
aveludado à cerveja. Muito comum em Porters e Stouts.

Candy-Sugar/Candi Sugar- Comumente usado para 
aumento do teor alcoólico sem ter aumento do corpo, é 
uma boa alternativa para cervejas do estilo Belga.

Malte base: Cereais maltados que compõem a base da 
cerveja, geram grandes quantidades de açúcares 
fermentáveis. 

Os mais comuns são: Malte Pilsen, Malte Trigo, Malte 
Centeio, Malte Pale.

Maltes especiais: Maltes especiais torrados (com torras leves 
ou fortes), são usados para conferir aroma, cor e sabor à 
cerveja. Ao contrário dos maltes base, os especiais geram 
quantidades baixas de açúcares fermentáveis.

Os mais comuns são: Malte Caramelo, Malte Âmbar, Malte 
Torrado (chocolate, black, etc).

Maltes

Adjuntos

INGREDIENTES
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Lúpulos

INGREDIENTES
Candy-Sugar/Candi Sugar- Comumente usado para 
aumento do teor alcoólico sem ter aumento do corpo, é 
uma boa alternativa para cervejas do estilo Belga.

Flocos de Milho - Como o Flocos de Arroz, o Flocos de Milho é 
comum e barato é um ingrediente muito utilizado para 
cervejas com baixo corpo, bem secas e caráter light. No 
Brasil várias cervejas comerciais usam milho ou ocos de 
milho.

Conhecidos como o tempero da cerveja, essa or das 
plantas fêmeas de uma trepadeira da família do cânhamo, 
são responsáveis pelo amargor e aromas (exceto maltado), 
de grande parte das cervejas.

De origem Tcheca, Alemã, Inglesa ou Americana, a 
variedade no mercado é innita, cada qual com seu perl 
de sabor e aroma.

Cítrico, terroso, picante, herbal, carvalho, cedro, oral. Esses 
são apenas alguns dos aromas e sabores extraídos dos alfa-
ácidos e dos iso-alfa-ácidos dos lúpulos. A variedade de 
lúpulos e países fornecedores é capaz de atender a todos os 
paladares.

Basta montar sua receita e adicionar abundantes 
quantidades de lúpulo!
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Leveduras

INGREDIENTES

Enm a protagonista da festa. Como o ditado: “O 
Cervejeiro faz o mosto, cerveja quem faz é a levedura!”

A Levedura é um microrganismo unicelular, classicado no 
reino dos fungos, da família do bolor e dos cogumelos. 

A levedura será a responsável por converter os açúcares 
diluídos no mosto em álcool e CO2, e durante esse processo, 
poderá liberar diversos aromas chamados ésteres, que 
podem ser bons “on avors” ou ruins, “off avors”.

Em alguns estilos, como Belga e Alemão, a estericação da 
levedura não é apenas esperada como necessária, faz parte 
do estilo. Já noutros, como IPAs, Lagers a estericação pode 
ser um defeito. .

Por isso é de extrema importância saber o que cada Cepa 
de levedura traz durante a fermentação e escolher a Cepa 
correta para fermentar o seu mosto,
 
Outro fator que merece cuidado do cervejeiro é a 
temperatura de trabalho de cada levedura. 

Geralmente toda levedura tem um range de fermentação, 
sendo que há um ótimo, e nem sempre esse ótimo está no 
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INGREDIENTES
meio do caminho. Leveduras Lagers em regra fermentam 
muito bem entre 9 e 12 graus, enquanto leveduras Ales 
fermentam bem entre 14 e 25 graus, mas isso não quer dizer 
que os resultados na parte inferior e superior do range serão 
os mesmos, portanto, é sempre bom delegar um tempo 
para estudar esse organismo. 

As leveduras são separadas em 3 grandes famílias: Lambic 
ou selvagens, Ales e Lagers. Mais à frente falaremos dos 
estilos feitos por cada uma dessas leveduras.

As leveduras Lagers atuam em temperatura mais baixa, no 
fundo do fermentador (baixa fermentação) e produzem 
cervejas mais neutras.

As Ales são de alta fermentação (parte superior do 
fermentador), e atuam em temperaturas ligeiramente 
mais altas que as leveduras Lagers. Geralmente trazem 
uma estericação um pouco maior, com frutados e orais 
para os estilos fermentados com essa cepa.

E por m as leveduras Lambic (Selvagens) que via de regra 
é Ale, contudo, produzem estilos de cerveja completamente 
diferentes das cepas isoladas, criando inclusive um estilo 
diferente. As cervejas Lambic geralmente tem grande 
picância, sabores e aromas bem pronunciados e muito 
próprios do estilo, não encontrados em outras cervejas de 
estilos diferentes. 
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Por m, trazemos a água, responsável por 95% da 
composição da cerveja, ingrediente sem o qual não há vida!

Muitas vezes esquecida pelos cervejeiros, a água é o insumo 
primordial para uma boa cerveja. Água de qualidade, sem 
metais, coliformes, cloro, é essencial para uma cerveja 
exemplar.

Esse ingrediente é tão importante que reservamos um 
capítulo inteiro para tratar da água e sua correção. 

Todo cervejeiro deve, em algum momento, dedicar tempo 
de estudo à água, pois a perfeita composição desse insumo 
garantirá grandes resultados na cerveja pronta.

INGREDIENTES

Água

Curtiu o E-Book?

Apoie esse Projeto! 

https://www.hotmart.com/product/aprenda-a-fazer-cerveja-com-a-creche-cervejeira/G54768966V
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EQUIPAMENTOS
CERVEJEIROS

Esse assunto traz bastante discussão, pois nem sempre o que 
é essencial para um, será para outro cervejeiro.

Não há necessidade de grandes teses para falar do tema 
“equipamentos cervejeiros”, portanto, faremos uma lista 
simples, indicando para o que serve cada um dos 
equipamentos e deixaremos a sua escolha, amigo 
cervejeiro, quais equipamentos estarão em sua cozinha:

1 - Cozinha de brassagem: é a panela onde será feito o 
mosto cervejeiro. Pode ser inclusive a panela de feijoada da 
sua casa, basta que tenha capacidade 20% maior do que 
suas levas (leva de 10 litros, panela de 12 litros, leva de 20 
litros panela de 24 litros). Há diversos tipos de cozinha, 
sendo o mais comum para o cervejeiro caseiro o BIAB¹ 
(brew in a bag), ou seja, dentro de uma panela se coloca um 
saco para a retenção dos maltes moídos, deixando uir a 
água com os amidos e açúcares. Há o sistema single vessel², 
double vessel³, bibloco e tribloco. Cada um com sua 
particularidade, mas todos fazem cerveja.

¹ Após o lançamento desse e-book várias receitas aqui descritas serão executadas pelo Alexandre Damaceno 
“Dr. Cerveja” no canal do Youtube. Para se inscrever use o link  .www.youtube.com/drcerveja
² Sistema de brassagem com apenas uma panela de fervura, onde há um cesto interno para infusão dos maltes. 
Mosturação e fervura são feitas na mesma panela, por isso “single vessel”.

³ Sistema de brassagem com duas panelas, uma sobre a outra. A mosturação e feita no cesto superior 

e a fervura no inferior. 

http://www.youtube.com/drcerveja
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EQUIPAMENTOS
CERVEJEIROS

5 - Pá ou colher cervejeira: Colher ou pá, em regra 
fabricada em material sintético, não sendo proibido o uso 
de alumínio e até madeira. Serve para revirar a cama de 
maltes durante a mosturação e ao nal da fervura para 
ajudar no whirlpool .

6 - Densímetro ou refratômetro: Servem para medir a 
densidade inicial (OG) durante a mosturação e ao nal da 
fervura, e a densidade nal (FG) do mosto, para vericação 
de atenuação total da fermentação.

7 - Phmetro - Equipamento usado para medir o pH de 
substâncias. Para o cervejeiro, equipamento essencial para 
quem faz tratamento da água.

8 – Hop bag - Bolsa feita de tecido voal ou em aço inox 
usado para fazer dry hopping na parte nal da 
fermentação.

9 - Hop Spider - Peneira em forma cilíndrica usada para 
adição de lúpulos durante a fervura. Minimiza o excesso de 
sedimento, facilitando a formação do trub e a limpeza do 
mosto para a transferência para o fermentador.

  Curiosidade: Embora chamado de “whirlpool” o rodamoinho feito com a pá cervejeira, de fato tal processo 
não é. O whirlpool somente é realizado quando um jato é feito pela lateral da panela para formar o 
rodamoinho. 

4

4
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EQUIPAMENTOS
CERVEJEIROS

10 - Garrafa Pet, Vidro ou Barril - Depois da cerveja pronta 
será necessário colocá-la em um recipiente para 
carbonatação. Isso pode ser feito em garrafas de vidro 
(carbonatação priming ), garrafa pet e barril para 
carbonatação forçada.

11 - Airlock - Dispositivo que atua na liberação do CO2 
durante a fermentação e impede o retorno de oxigênio 
atmosférico para o fermentador.

12 - Aerador - Quando o mosto está resfriado, há a 
necessidade de aerar “diluir oxigênio” para consumo pelas 
leveduras durante a fase de multiplicação. Para quem faz 
levas acima de 30 litros é melhor que se faça a aeração 
usando uma pedra difusora e uma bomba de ar que pode 
ser modelos para aquário ou um nebulizador para 
inalação.

13 - Borrifador - Para uso na sanitização.

14 - Balança de precisão - Para pesagem de sais de correção 
da água e lúpulos.

15 - Balança - Para pesagem de maltes e adjuntos.

16 - Bomba de circulação - Ideal para circulação do mosto 
durante a fase quente, permitindo melhor extração dos 
amidos. Ajudará na claricação.

5

5  Técnica de carbonatação natural que consiste em colocar uma solução açucarada na cerveja pronta 
durante o envase. A cerveja passara pelo processo de refermentação e será carbonatada 
naturalmente.
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EQUIPAMENTOS
CERVEJEIROS

17 - Erlenmeyer - Para propagação de levedura esse 
recipiente laboratorial ajudará no processo. 

18 - Agitador magnético - Para propagação de levedura 
geralmente se usa o método Braü Kaiser que indica a 
aeração e agitação constante do mosto de propagação. A 
eciência da propagação é bem maior. Se comparado com 
o método em que se mantém o mosto parado. 

19 - Carbonatador - Para carbonatação forçada em 
garrafa PET é item essencial. 

20 - Cilindro de CO2 - Usado para carbonatação forçada 
em garrafas PET ou Barris (post mix e válvula S).

21 - Arrolhador - Para quem faz envase em garrafas de 
vidro, o arrolhador é essencial para colocar as tampas e 
fechá-las adequadamente.

22 -  Cilindro de O2 - Serve para aeração do mosto com 
oxigênio medicinal puro. 1 litro de vazão por 1 minuto é 
suciente para aerar 20 litros de mosto. *Vale dizer que a 
aeração pode ocorrer por splash (o mosto caindo de um 
metro de altura da panela para o fermentador), com 
bombinha de aquário ou nebulizador e pedra porosa, ou 
na famosa agitação do fermentador, o importante é aerar. 
A Forma é um mero detalhe.
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EQUIPAMENTOS
CERVEJEIROS

23 - Mangueiras de silicone - Para recirculação durante a 
fase quente e transferência para a fermentação. Ideal que 
se use mangueiras de silicone que suportam até 150° graus 
celsius.

24 - Moedor de maltes - O moedor de maltes é uma 
evolução para o cervejeiro caseiro que poderá moer seus 
maltes no momento do uso. Garante a compra de maltes 
em grandes quantidades o que barateia o custo de 
produção.

25 - Filtro de 2 ou 3 elementos - Para uso de água da rua é 
necessário um ltro que tire por completo o cloro da água, 
bem como partículas indesejadas. 2 elementos (1 partícula e 
1 carvão ativado), 3 elementos (1 partícula, 1 carvão 
ativado, 1 membrana) para extração dos sais da água, 
permitindo melhor controle sobre a correção com sais e 
ácidos. 

26 - Torneira envasadora - Evolução no método de envase, 
a torneira envasadora permite o enchimento de garrafas 
pelo método de contrapressão, garantindo o envase da 
cerveja já carbonatada.

27 - Chopeira - Para o cervejeiro que já evoluiu para um 
barril ou post mix uma chopeira é essencial. Cerveja sempre 
gelada e um belo creme feito pelas torneiras americanas, 
italianas e belgas.
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TIPOS DE 
CERVEJAS

A cerveja, o líquido tão maravilhoso que a maioria das 
pessoas adora, com seu caráter refrescante, garantindo 
experiências e sensações tem sua origem muito longe, lá 
pelos anos 2100 a.C, portanto, há mais de 4 mil anos. Há 
relatos recentes que remontam quase 8 mil anos atrás a 
origem da cerveja.

Como tudo, ao longo desses 4 mil anos, ou mais, muito se 
evoluiu na técnica, na forma, e na denição de cerveja.

Estela de Hamurabi - 1760 a.C. (o mesmo Hamurabi 
responsável pela lei de Talião - olho por olho e dente por 
dente e tido como a primeira lei escrita das sociedades 
modernas) é tida como a primeira lei cervejeira, e nela 
havia a descrição de que quem não seguisse aqueles exatos 
passos para a produção do suco de cevada, poderia ser 
condenado à morte. Ou seja, desde muito antigamente a 
cerveja era tratada com seriedade.
 
Desde a Estela de Hamurabi aos dias de hoje, já passamos 
pela implementação da lei da pureza alemã, depois por 
sua exibilização e sua reimplementarão, e cá estamos em 
2021, falando da bebida criada há milênios. 

Atualmente é aceitável dizer que a cerveja é dividida em 
três grandes famílias, Cervejas do tipo Ale, Lager e Lambic.

Como começamos pela história, nada melhor do que 
falarmos das Lambics que são cervejas fermentadas com 
leveduras selvagens a partir de fermentação espontânea, 
aliás, diz à lenda que foi assim que a cerveja foi descoberta: 
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Após uma chuva durante a colheita nos campos de centeio, 
as tinas de barro cheias de água e grãos de centeio, sob o sol 
forte começaram a fermentar, e eis que começou a história 
cervejeira do mundo.

Muito embora o estilo principal seja a Lambic, há diversas 
variações com incremento de frutas (fruit lambic), blend de 
Lambic nova e envelhecida (Geuze), e com adição de 
cerejas na fermentação (Kriek).

Das leveduras selvagens e fermentação espontânea das 
Lambics, vamos para as cervejas Ale. São cervejas de alta 
complexidade de aromas e sabores tendo como ator 
principal a levedura Ale que tem como principal 
característica a alta fermentação (parte superior do 
fermentador) que por atuar mais rapidamente, em 
temperaturas ligeiramente mais altas (14° a 25°), tendem a 
trazer estericação frutada, condimentada, terrosa. Quem 
nunca ouviu falar de uma genuína Weizen Alemã com seus 
pronunciados aromas e sabores de Cravo e Banana? E a 
famosa escola Belga com suas cervejas picantes e 
condimentadas?

Sem dúvida, as cervejas da família Ale são muito aceitas no 
mercado mundial e sempre se destacam por seu caráter 
único, com fundamental papel da levedura no resultado da 
cerveja com aromas e sabores claramente denidos. 

Por m, as cervejas mais consumidas atualmente no 
mundo: Lagers. Levedura de baixa fermentação (parte 
inferior do fermentador) e em temperaturas mais baixas 9° 



63

TIPOS DE 
CERVEJAS

a 12° graus, trazendo um caráter limpo, resultando em 
cervejas cristalinas com pronunciado de malte e dulçor. 

Não à toa, por esse caráter limpo, leve, é a cerveja mais 
aceita pela maioria dos paladares, com belos exemplares 
no mercado que não deixam a desejar as expectativas do 
degustador.

Claramente se vê que o estilo da cerveja é denido pelo tipo 
de levedura usado, sendo Lambics leveduras selvagens, Ales 
leveduras de alta fermentação e Lagers leveduras de baixa 
fermentação. 

A partir de hoje não se engane mais, dena corretamente o 
estilo da sua receita antes de ligar a panela.

Curtiu o E-Book?

Apoie esse Projeto! 

https://www.hotmart.com/product/aprenda-a-fazer-cerveja-com-a-creche-cervejeira/G54768966V
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LIMPEZA E
SANITIZAÇÃO

Todo cervejeiro iniciante tende a achar que limpeza e 
sanitização são sinônimos, quando na verdade são dois 
passos do mesmo processo. Primeiro se limpa, retirando 
matérias orgânicas e inorgânicas, para depois sanitizar, que 
consiste em matar microrganismos que podem contaminar 
sua cerveja. 

Mesmo com um processo mal executado e insumos ruins, 
ainda assim no nal da fermentação você terá cerveja no 
copo. Se seu processo de sanitização deixar a desejar, só 
restará um destino a tão preciosa cerveja: ralo abaixo!

Lembre-se que a sanitização é com certeza a etapa mais 
importante da produção de cerveja artesanal, em especial 
para os jovens cervejeiros e cervejeiras que ainda não 
criaram o rito de limpeza e sanitização necessário para 
garantir um produto nal de qualidade. Não se preocupe, 
vamos te ajudar a criar uma rota de limpeza adequada 
para seu processo.

1- LIMPE: Limpe absolutamente tudo antes de começar. 
Limpeza signica tirar toda e qualquer sujidade incrustada 
em seus equipamentos (aquela sujeirinha de resto de malte, 
mosto caramelizado no chiller e etc). Lave panelas, cesto, 
biab, baldes fermentadores, mangueiras, chil ler, 
densímetro...tudo! LAVE TUDO! Use muita água, 
detergente e capriche no enxágue.

2- SANITIZANTE: Sanitizar signica reduzir o número de 
microrganismos a níveis insignicantes/aceitáveis. Em 
termos práticos, queremos criar uma “tela em branco” para 
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a levedura inoculada fazer sua arte (não queremos um 
microrganismo selvagem competindo com nossa levedura, 
certo?).
Em geral sanitizamos tudo que tem contato com a etapa 
fria da cerveja (após o resfriamento do mosto): baldes 
fermentadores, colher cervejeira, mangueiras diversas, 
airlock e etc.

As soluções sanitizantes levam um tempo (dependendo de 
cada tipo) para entrar em ação e realmente cumprirem seu 
papel, siga sempre a recomendação do fabricante, mas em 
linhas gerais funciona como descrito abaixo.

Curtiu o E-Book?

Apoie esse Projeto! 

https://www.hotmart.com/product/aprenda-a-fazer-cerveja-com-a-creche-cervejeira/G54768966V
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 PAC200 (Ácido peracético): Dilua 40g em 20L de 
água (2g/L) e deixe o sal dissolver por pelo menos 60 
minutos, somente após esse tempo a solução tem seu poder 
sanitizante funcional. A superfície a ser sanitizada deverá 
car em contato com a solução por pelo menos 10 minutos 
para que a sanitização seja eciente.

Dica: encha um balde com solução sanitizante e submerja 
os itens a serem sanitizados pelo tempo de contato citado 
acima. Após a sanitização não enxágue, apenas descarte o 
excesso de líquido.

 Iodofor: Dilua 16ml em 20L de água e agite bem. Após 
a misturar a solução sanitizante está pronto para uso e dura 
24h. A superfície a ser sanitizada deverá car em contato 
com a solução por pelo menos 30 segundos para que a 
sanitização seja eciente.

Dica: encha um balde com solução sanitizante e submerja 
os itens a serem sanitizados pelo tempo de contato citado 
acima. Após a sanitização não enxágue, apenas descarte o 
excesso de líquido e deixe secar. (edição Ale)

 Álcool 70: Não é necessário diluir, este vem pronto para 
o uso. A superfície a ser sanitizada deverá car em contato 
com a solução por poucos segundos para que a sanitização 
seja eciente.

Dica: Por ser inamável tome muito cuidado ao manipular 
álcool 70, você irá tirar melhor proveito desse sanitizante se 
utilizado em um borrifador.

Principais Agentes Sanitizantes:

LIMPEZA E
SANITIZAÇÃO
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Este e-book foi escrito por muitas mãos. Fiquei incumbido 
de falar com você leitor, sobre a água.

Neste capítulo, em especial, eu, Alexandre, carinhosamente 
conhecido por vocês como Dr. Cerveja, quero lhes falar de 
uma experiência pessoal para conseguir falar sobre a água 
e os sais.

Por volta de 1997 tive a oportunidade de passar meses e 
meses prestando serviços em diversas fábricas de cerveja, à 
época Cervejarias Kaiser, o que alguns anos mais tarde se 
tornou Heineken Brasil.

Un idades  de  Ponta Gros sa/PR,  Queimados /RJ , 
Divinópolis/MG, Jacareí/SP, São Paulo/SP. Nessas Fábricas, 
tive oportunidade de conversar com pessoas de todos os 
setores, desde o estoque de insumos, até a expedição do 
produto acabado.

Chegava ao Brasil as linhas de latas feitas na Alemanha, era 
lindo ver aquele balé de latas com o tilintar, prestes a serem 
cheias com o líquido dourado que tanto almejamos.

Em algumas conversas com os Mestres Cervejeiros dessas 
unidades, e com os, à época conhecidos Degustadores, o que 

Sais Cervejeiros e Correção da Água

TRATAMENTO DE ÁGUA
E ADIÇÃO DE SAIS
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hoje chamamos de Sommeliers, aprendi uma regra básica: 
A Água é o insumo mais importante da cerveja.

Quem não se recorda quando criança, do Pai e Tios 
dizendo: A Brahma de Agudos é a melhor! A Antártica de 
Ribeirão Preto é a melhor!

Segundo o que se falava nas próprias cervejarias, isso 
acontecia, porque não tínhamos uma boa tecnologia para 
tratar a água, então, a cidade que tinha a água com o 
melhor perl detinha a melhor cerveja.

Muito evoluiu de lá pra cá, e hoje temos acesso a ótimos 
níveis de controle da água cervejeira em nossas cozinhas 
caseiras, nos permitindo fazer cervejas excepcionais com a 
água que temos a nosso alcance.

E com essas informações em mãos, desde a primeira 
brassagem, sempre busquei tratar minha água cervejeira, e 
exatamente por isso falaremos um pouco dela.

Dito isso, vamos falar da água e dos sais que são 
importantes para a Cerveja.

Regra número 1: A água cervejeira deve ser isenta de 
CLORO, CLORAMINA, COLIFORMES FECAIS, METAIS. 
Também não deve apresentar cor, sabor ou cheiro. Se a sua 
água der positivo para qualquer ponto acima, ela não está 
adequada para fazer cerveja e você pode ter resultados 
indesejáveis.

TRATAMENTO DE ÁGUA
E ADIÇÃO DE SAIS
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Essas informações podem ser obtidas no rótulo do galão de 
água mineral, no site da companhia que fornece água para 
a sua residência, ou, buscando um laboratório de análise de 
água, opção que para o caseiro não é aconselhável pelo 
alto custo.

Regra número 1 B: Tratar água não é fácil, requer estudo, 
mas é possível para o cervejeiro caseiro, inclusive iniciante, 
bastando empenho para entender os processos. 
Entendendo os processos, se tornará quase automático o 
tratamento da água.

Regra número 2: Sempre que zer medidas importantes 
para tratar sua água, como o pH por exemplo, sua água 
necessariamente deve ser levada a 20° Celsius. Nunca meça 
a 21, 22 ou 19, pois a leitura será enganosa. Há um macete: 
Temperatura alta abaixa o pH e Temperatura baixa sobe o 
pH.

Regra número 3: O pH da água não é importante, o pH do 
Mosto é IMPORTANTE. Grave isso.

Passadas as regras, vou trazer a vocês o que cada item tem 
de importância no processo cervejeiro.

pH: pH é a medida pela qual identicamos a acidez ou 
alcalinidade de uma substância, sendo 0 muito ácido, 14 
muito alcalino e 7 equilibrado. Para o cervejeiro, alguns pHs 
são Importantes: 5,2 a 5,8, 3,8 a 4,5. Grave isso.

O ajuste do pH do Mosto cervejeiro é importante para que 

TRATAMENTO DE ÁGUA
E ADIÇÃO DE SAIS
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se melhore a atividade enzimática (beta e alfa amilase 
principalmente). Além disso, o pH afeta a cor da cerveja, a 
transparência, a fermentação, o sabor e a EFICIÊNCIA. 
Menos dinheiro, mais cerveja, se lembra? 

Via de regra, o pH da mosturação é de 5,4 a 5,6, admitindo-
se um range maior de 5,2 a 5,8, quando o ótimo é 5,5. Como 
tudo na cerveja envolve rampas, com o pH não é diferente.

A melhor atividade enzimática acontece em 5,5, mas a 
melhor extração e conversão de alfa-ácidos em iso-alfa-
ácidos dos lúpulos, ocorre na casa de 4,9. Como resolver? 
Mosturar em 5,5 e baixar para 5,2 depois do mash out. 

Em regra não se pode deixar o pH passar de 5,8, pois isso 
tornará a extração de taninos das cascas dos maltes mais 
propícia, trazendo maior adstringência para cerveja.

A cerveja pronta, exceto Sours, nos entregará pH entre 3,8 e 
4,5. 
Na análise da água ou no rótulo da água de galão, vários 
parâmetros serão entregues, mas nem todos eles são 
importantes.

Os parâmetros que realmente importam para o cervejeiro 
são: Sódio, Cloreto, Cálcio, Magnésio, Bicarbonato, 
Carbonato e Sulfato.

Cloreto - Como o sódio, o Cloreto ajudará no realce de 
sabores como o dulçor e o maltado, contribuindo também 
para a estabilidade da claricação da cerveja pronta. 

TRATAMENTO DE ÁGUA
E ADIÇÃO DE SAIS



73

Sulfato - Os sulfatos são importantes para o caráter amargo 
das cervejas, portanto, ao contrário dos cloretos que 
realçam o dulçor e maltado, o sulfato realçará o amargor 
da cerveja, portanto, indicado para cervejas mais 
lupuladas. Além disso, será benéco para a conversão dos 
amidos em açúcares durante a mosturação.

Sódio - o Sódio poderá ser usado para realce de sabor 
principalmente do caráter maltado e dulçor. Importante 
usar em pequenas quantidades para que se evite um 
caráter salgado na cerveja, (e isso vale para o bicarbonato 
de sódio que se usa para elevar o pH). Em excesso pode 
causar adstringência, toxicidade para a Levedura. (0 a 150 
ppm), portanto não é obrigatório.

Cálcio - é benéco na mosturação, evita a extração de 
taninos das cascas dos maltes (causa de adstringência), 
melhora a proteção das enzimas para que não haja 
degradação precoce, mantendo a atuação enzimática por 
período mais prolongado, facilita a decantação de 
proteínas na formação do trub, e na cerveja pronta 
garantirá melhor claricação com a oculação das 
leveduras, realce de sabor e estabilidade. (50 - 200 ppm)

Magnésio - O Magnésio terá uma atuação semelhante ao 
cálcio, trazendo dureza à água, embora seja mais solúvel. 
Os benefícios do Magnésio serão na fermentação, uma vez 
que auxiliará na nutrição e melhoria do metabolismo das 
leveduras. Contudo, é um sal que se usa em pequena 
quantidade, seu range de atuação (10 - 30 ppm) bem 
menor que do cálcio (50 - 200 ppm). Em quantidades 

TRATAMENTO DE ÁGUA
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elevadas trará excesso de amargor, adstringência, acidez. 
Via de regra, a casca do malte já garante a quantidade 
mínima (10 ppm) de magnésio para sua receita, portanto, 
use com cuidado. 

Bicarbonato, Carbonato - Os carbonatos e bicarbonatos 
trazem um efeito de alcalinidade para a mosturação. Ao 
contrário do ácido lático que usamos para trazer acidez 
(abaixar o pH), o bicarbonato é usado para trazer 
alcalinidade (subir o pH). Para casos de cervejas feitas com 
maltes que causam acidicação (maltes torrados) é uma 
saída para a não utilização da técnica da infusão tardia dos 
maltes torrados, pois o bicarbonato garantirá maior 
estabilidade do pH. Nesse caso o range é variável 
dependendo do estilo da cerveja, (0 - 50 ppm) para 
cervejas claras, (50 - 150 ppm) para cervejas amber (150 - 
250 ppm) para cervejas escuras.

O tratamento da água necessita de planejamento, e 
equipamentos especícos.

Quatro itens são essenciais para o tratamento da água: 1 - 
phmetro, balança de precisão, planilha ou programa de 
cálculo da água e 4 - perl da água inicial. Sem esses 3 itens 
é praticamente impossível tratar adequadamente a água. 

O perl da água será o ponto de partida para que se insira 
os parâmetros na planilha ou programa (ez water, por 
exemplo, ou nos programas beer smith e brewfather), e 
você comece a entender o que será necessário corrigir. Feito 
a conguração será necessário pesar com bastante precisão 

TRATAMENTO DE ÁGUA
E ADIÇÃO DE SAIS
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os sais e por m, acompanhar o pH durante a mosturação 
para eventuais correções durante o processo.

Portanto é um processo que requer planejamento, 
conhecimento e coragem, mas uma vez iniciando o 
tratamento da água, essa etapa passará a fazer parte do 
dia a dia do cervejeiro caseiro. 

Depois de falarmos sobre a importância da água e como 
tratá-la, nada mais justo do que dizer quais os benefícios 
que isso trará.
A água bem congurada e bem corrigida, trará uma 
melhor taxa de conversão, aumentando a eciência do 
processo, ou seja, mais cerveja com menos dinheiro. Alia-se 
à melhor maturação, a melhor fermentação, melhor 
claricação e maior vida útil da cerveja.

Ou seja, tratando minha água, eu tenho mais cerveja com 
menos dinheiro, melhor resultado no meu copo, cerveja 
melhor claricada e que dura mais depois de engarrafada. 
Ótimos benefícios?

Minhas sugestões nais: Leiam o livro Water de John Palmer, 
assistam a palestra "água, a última fronteira - Fabio K. 
Ramos), e aprendam a usar o cálculo de perl de água do 
Beer Smith ou Brewfather, ou ainda a planilha Ez Water 
que é muito boa para quem está iniciando. A versão 
traduzida da planilha você pode encontrar na biblioteca 
da Creche Cervejeira.

TRATAMENTO DE ÁGUA
E ADIÇÃO DE SAIS
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A Brassagem ou mosturação é o momento em que o 
Cervejeiro aquece a água em determinadas rampas de 
temperatura, faz a infusão dos grãos maltados ou não 
maltados para extração de amido que serão convertidos 
em açúcares que e que serão consumidos pelas leveduras na 
etapa de fermentação.

A Brassagem tem início com o aquecimento da água e é 
nalizada com o mash out. A etapa de fervura não faz 
parte da brassagem ou mosturação, sendo esta, mais 
adiante do processo de fabricação da 

Uma vez com a receita em mãos, o cervejeiro deverá 
adicionar a água (sem cloro) na quantidade indicada da 
receita, e tratá-la com os sais adequados.

Adicionada a água, é hora de aquecê-la na temperatura 
da infusão (mash in), quando o cervejeiro adicionará os 
grãos para iniciar a extração dos amidos. É natural a água 
sofrer queda de temperatura na infusão, e basta aquecê-la 
para a temperatura da primeira rampa, e somente após 
atingir esse patamar iniciar a contagem do tempo.

Brassagem /
Mosturação



78

Após a infusão, o Cervejeiro deverá acompanhar as rampas 
de temperatura/tempo para que haja a extração dos 
amidos e a conversão em açúcares. A conversão dos amidos 
em açúcares ocorre por meio de ações enzimáticas (beta 
amilase e alfa amilase). Finalizada a mosturação, é hora de 
fazer o Mash Out, ltrar, lavar e extrair os grãos da panela.

Após a retirada dos grãos da panela a Brassagem estará 
nalizada. Agora é hora de elevar a temperatura para a 
fervura e adicionar os lúpulos.

BRASSAGEM /
MOSTURAÇÃO

Curtiu o E-Book?

Apoie esse Projeto! 

https://www.hotmart.com/product/aprenda-a-fazer-cerveja-com-a-creche-cervejeira/G54768966V
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Que seja dita a verdade: o(a) cervejeiro(a) faz o mosto mas 
quem faz a cerveja é a levedura! Nosso papel como 
cervejeiros(as) se resume em criar um ambiente ótimo para 
inocular uma quantidade suciente de células ativas 
(viáveis) que irão criar nossa maravilhosa cerveja. 

A fermentação de bebidas é um tema bastante complexo e 
estudado há muito tempo. Na academia cientíca há 
centenas de livros, teses de mestrado e doutorado em cima 
desse tema, mas que tranquilo(a), aqui vamos deixar a 
minúcia e os detalhes de lado para priorizar de maneira 
prática e simples o entendimento de pontos chave para a 
fermentação do suco de cevada.

Entenda que todo o processo explicado neste e-book, lido 
até agora, se resume em criar um caldo doce e nutritivo 
durante a mosturação, deixá-lo estéril durante a fervura e 
em uma temperatura ótima durante o resfriamento para 
nossa querida “levedurinha”,possa fazer a sua mágica e 
transformar o mosto em cerveja. De uma maneira 
supercial o processo fermentativo feito por nossas 
leveduras utiliza moléculas de glicose e maltose 
provenientes do malte como alimento e produzem como 
subprodutos álcool (etanol) e gás carbônico.

Como ter uma fermentação saudável?
Tema muito discutido no clássico livro do John Palmer - 
How to Brew, mas que cabem resumo e simplicidade nesta 
obra.

FERMENTAÇÃO
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Inocule levedura apenas quando o mosto atingir a 
temperatura de inoculação indicada pelo fabricante (ou 
na receita). Inocular em temperaturas mais altas podem 
trazer estericação para a sua cerveja.

Aere o mosto (com cilindro de oxigênio, bombinha de 
aquário e pedra difusora, fazendo splash com o mosto ou 
simplesmente agitando o fermentador). Sempre aere 
próximo da temperatura de inóculo.

A fermentação deve ocorrer em temperatura constante 
(pequenas variações são aceitáveis, recomenda-se 
trabalhar em um range de +-0,5°C), dentro da 
especicação do fabricante. Por exemplo, US05 tem um 
range de trabalho de 16C-22°C, se for escolhido trabalhar à 
18°C é aceitável uma variação de 17,5°C até 18,5°C.

Não que contando bolhas do airlock, o que mede a 
fermentação é a densidade do mosto, esta deve ser aferida 
preferenc ia lmente com um dens ímetro ou um 
refratômetro. 
Quanto de levedura devo usar? 

Para o lote padrão de 20L das receitas do livro, em uma 
cerveja de fermentação Ale, utiliza-se cerca de 11 bilhões de 
células, ou 1 sachê padrão considerando um mosto de 
densidade média (1.040 - 1.060). Esses valores mudam 
dependendo do fornecedor de levedura ou da densidade 
do mosto.

Para o lote padrão de 20L das receitas do livro, em uma 
cerveja de fermentação Lager, utiliza-se cerca de 22 bilhões 
de células, ou 2 sachês padrão considerando um mosto de 

FERMENTAÇÃO
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densidade média (1.040 - 1.060). Esses valores mudam 
dependendo do fornecedor de levedura ou da densidade 
do mosto. 
Há diversas calculadoras na internet, mas recomendamos a 
calculadora do aplicativo BrewFather, assim será possível 
fazer o cálculo correto do pitch rate para que seja inoculado 
a quantidade necessária para uma fermentação saudável 
e vigorosa.

Como inocular a levedura?  
Alguns fabricantes armam que inocular direto do sachê é 
a melhor forma, outros sugerem reidratar a levedura. Nós 
assumimos a postura de seguir as instruções do fabricante, 
apenas se atente a temperatura de inoculação do mosto 
(descrita na própria receita do ebook) e os procedimentos 
de sanitização envolvidos.

A higiene e sanitização é especialmente importante nessa 
etapa, um mosto nutritivo e estéril é um prato cheio para 
leveduras selvagens e/ou bactérias iniciarem sua cultura. 
Sanitize suas mãos, sachê de levedura (antes de abrir), 
tesoura e outros itens que terão contato com o fermentador 
antes de inocular a levedura.

OBS: A temperatura de inoculação é importante, 
especialmente se estiver superior ao recomendado no e-
book. Altas temperaturas podem matar suas leveduras 
e/ou gerar off-avors.

Rampas de fermentação:
Ao criar uma receita, o perl fermentativo tem parte 
importante no resultado nal da cerveja, já que pode 
trazer um perl limpo deixando os lúpulos brilharem (em 

FERMENTAÇÃO
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 geral é o perl fermentativo desejado para as IPAs e APAs), 
um perl estericado acentuando características do malte 
(como por exemplo nas Triplels belgas), ou trazer 
características únicas da linhagem de levedura (como 
acontece com o aroma de cravo e banana nas Weissbier).

Fique tranquilo, as receitas disponibilizadas neste e-book 
estão devidamente conguradas com as rampas 
fermentativas bem estabelecidas para atingir o resultado 
nal desejado pelo cervejeiro(a)que as criou. Siga 
minuciosamente as instruções de fermentação, descritas na 
receita  para não ter nenhuma surpresa desagradável.

FERMENTAÇÃO

Curtiu o E-Book?

Apoie esse Projeto! 

https://www.hotmart.com/product/aprenda-a-fazer-cerveja-com-a-creche-cervejeira/G54768966V
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Logo que se começa a fazer cerveja, o Cervejeiro Caseiro 
que conhecer novas técnicas e aplicá-las de imediato. As 
cervejas lupuladas estão cada vez mais caindo no gosto do 
brasileiro, portanto é natural que o Cervejeiro Caseiro 
queira fazer com altas cargas de Lúpulo.

A Escola Inglesa e Americana NEIPAS, IPAs e American IPA, 
que embora sejam cervejas com amargor pronunciado, são 
extremamente aromáticas.

T o d a  I P A  o u  A m e r i c a n  I P A  b e m  a r o m á t i c a 
necessariamente passa pelo processo de Dry Hopping.

Quando se adiciona lúpulos nas fases quentes do processo 
de mosturação e fervura, tem-se a extração de alfa-ácidos 
dos lúpulos que em contato com altas temperaturas sofrem 
alteração se tornando em iso-alfa-ácidos, o que vai 
garantir amargor à cerveja.

Já no Dry Hopping a ideia é infundir os lúpulos na parte fria 
do processo, ou seja, no nal da fermentação ou na 
maturação, seja no começo, no meio ou no nal.

Diz-se isso, pois a Lagunitas, Cervejaria da Costa Oeste dos 
Estados Unidos inicia o processo de Dry Hopping quando a 
cerveja chega em 1° a 1,5° P antes do m da fermentação.
Já a Blind PIg Brewing, outra Cervejaria da Costa Oeste 
Americana, inicia o processo de Dry Hopping depois que 
acaba a maturação.

Os Cervejeiros Caseiros tendem a seguir o exemplo da Blind 
Pig Brewing e iniciar o processo de Dry Hopping após a 
maturação da cerveja.

DRY HOPPING
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Finalizada a maturação é hora de planejar o Dry Hopping, 
e três pi lares são fundamentais para uma boa 
programação.

1 - Carga de lúpulo por litro de cerveja
2 - Tempo de exposição do lúpulo na cerveja
3 - Temperatura do Dry Hopping

A literatura traz isso de forma bem consistente e nesse caso 
emprestaremos os conhecimentos do livro Lúpulo escrito 
por Stan Hieronymus, onde vários exemplos são trazidos, 
dando comparativos e resultados.

Em contraponto, há outros cervejeiros renomados, inclusive 
John Palmer, o que nos dá uma amplitude grande, 
cabendo ao cervejeiro caseiro escolher a melhor 
programação.

Apenas como comparativo, J. Palmer diz que o DH pode ser 
realizado com até 7 gramas de lúpulo por litro de cerveja. Já 
Marshall, Cervejeiro responsável pela Lagunitas, defende 
que menos é mais, e que os resultados com 2 gramas de 
lúpulo por litro de cerveja trazem resultados muito 
satisfatórios. 

Na mesma linha, Vinie Cirluzos, Cervejeiro da Blind Pig 
Brewing também trabalha com cargas menores de lúpulo 
por litro de cerveja, contudo, faz DH duplo, ou seja, faz duas 
infusões no período de 8 dias.

DRY HOPPING
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Portanto, caberá ao cervejeiro fazer a sua programação e 
realizar o melhor DH possível para a receita programada.
Como teremos diversos vídeos do canal do Dr. Cerveja para 
explicar técnicas e aplicações, falaremos as técnicas 
aplicadas nos vídeos, cando a você amigo cervejeiro a 
responsabilidade de denir a sua melhor programação 
para o Dry Hopping. 

Exatamente por conta disso, a indicação ao Cervejeiro 
Caseiro iniciante é de que comece a fazer Dry Hopping da 
forma mais cuidadosa possível.

Traduz-se em cuidado, baixas temperaturas e baixas 
cargas de lúpulo, sem que isso afete os resultados buscados.
Pensando nisso, ou seja, trabalhando do modo mais 
cuidadoso, pode-se dizer que via de regra, as cargas de 
lúpulo serão entre 1,9 e 3,5 g/L, com tempo de exposição de 3 
a 8 dias, com temperaturas que podem variar entre 10° e 
23° C. Tais valores de quantidade, tempo e temperatura 
são variáveis de acordo com a fonte, então não estranhe se 
encontrar autores que defendas 8g/L.

Cargas mais altas, e temperaturas mais altas podem ser 
usadas, mas é indicado que se ganhe experiência do modo 
mais seguro para depois alçar voos mais altos com cervejas 
extremamente potentes e aromáticas.

Para os Cervejeiros iniciantes, defende-se que seja feito o 
Dry Hopping com 1,8 a 2,8 g/L, de 3 a 5 dias, entre 10° e 18°, 
temperatura máxima de fermentação de uma Ale, ou 
entre 5° e 12° para os casos de Hop Lagers.

DRY HOPPING
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Outro ponto que deve ser levado em consideração é a 
possibilidade de se fazer o DH sob pressão, uma vez que a 
técnica cervejeira arma que o contato com oxigênio, por 
menor que seja, trará alterações para a cerveja e vai 
acelerar o processo de oxidação.

Mas não se incomode, se o seu processo não comporta um 
DH sob pressão, faça como é possível, e com o tempo, com 
incremento de novos equipamentos, o seu processo 
também evoluirá.

Portanto, assimilem a técnica e façam Dry Hopping, os 
resultados são magnícos!

DRY HOPPING

Curtiu o E-Book?

Apoie esse Projeto! 

https://www.hotmart.com/product/aprenda-a-fazer-cerveja-com-a-creche-cervejeira/G54768966V
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FWH 
FIRST WORT HOPPING

O First Wort Hopping ou apenas FWH é uma técnica de 
lupulagem prematura na parte quente da mosturação 
para a maior extração de alfa ácidos e sua conversão em 
iso-alfa-ácidos por conta da grande exposição ao calor, 
reduzindo a possibilidade de adstringência por conta das 
altas cargas de lúpulo.  

Quando se trata de adição de lúpulo há uma regra:

Adição prematura privilegia o amargor
Adições de 30 até 0 minutos favorecem sabor
Adições muito tardias favorecem o aroma.

Contudo, há uma teoria divergente, como tudo na cerveja, 
que defende que a adição do FWH também conferirá 
aroma à cerveja.

De acordo com essa linha de pensamento, ocorre a 
isomerização dos alfa-ácidos de amargor, mas há uma 
oxidação de componentes que xam aroma no mosto, 
dando complexidade de sabor e aroma quando feita a 
adição em FWH. Isso porque o Ph pré-fervura é propício 
para reações químicas em cadeia que xam melhor os 
aromas do lúpulo ao mosto.

Exatamente por isso há quem defenda que as adições 
prematuras conferem maior limpeza e complexidade de 
amargor, sabores e aromas, diferente do que acontece nas 
adições de 60 minutos. É fato que o FWH é uma técnica que 
data do m dos anos 1800 e começo dos anos 1900, muito 
utilizado por cervejeiros alemães, cando esquecida por 
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FWH 
FIRST WORT HOPPING

décadas, voltando ao gosto dos cervejeiros por volta de 
1990.

Na prática, tal técnica consiste em adicionar os lúpulos de 
amargor no que se chama de primeiro mosto, que é o 
líquido obtido ao nal da mosturação, ou seja, após o mash 
out. 

Finalizada as rampas de mosturação e retirado o bagaço, o 
que o cervejeiro tem em sua panela é o primeiro mosto, e é 
neste momento a hora de entrar com o lúpulo do FWH.
Embora relativamente simples essa técnica requer uma 
boa programação, pois pode ter resultado desastroso 
graças ao tempo em que o lúpulo ca em contato com a 
cerveja na chamada “parte quente”.

1 - Procure usar lúpulos com baixo alfa ácido.

2 - recomenda-se o uso de no mínimo 30% dos lúpulos 
programados para a receita para a obtenção do resultado 
desejado, podendo chegar a carga total de lúpulos de 
amargor.

3 - Faça uma boa programação do seu programa de 
receitas, para ter certeza da carga de lúpulo a ser usada.
Para aqueles cervejeiros que não fazem a etapa do Mash 
Out, recomenda-se ao nal da rampa de mosturação, a 
retirada dos grãos e no momento em que o mosto estiver 
em rampa para fervura, que se adicionem os lúpulos aos 78 
graus. 
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COMO EXTRAIR 
INFORMAÇÕES 
DAS RECEITAS

Tudo o que você precisa saber sobre as quantidades dos 
insumos da sua cerveja estão descritos na sua receita!

Maltes: Os maltes estão todos descritos com peso e 
porcentagem na tabela “Grist de Maltes”, é só comprar o 
que está descrito na tabela.

Adjuntos: Os adjuntos estão todos descritos com peso e 
porcentagem na tabela “Grist de Maltes”, é só comprar o 
que está descrito na tabela.

Água: A quantidade de água da receita é a soma entre a 
água utilizada para o Mash In e a água de Lavagem, 
ambos descritos na tabela “Mostura”. Nesse exemplo temos 
21 litros de água de Mash In e 11 litros de água de Lavagem, 
totalizando 32 litros totais.
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COMO EXTRAIR 
INFORMAÇÕES 
DAS RECEITAS

Sais Cervejeiros: Na receita temos o perl alvo dos sais e 
qualquer adição destes serão baseados no perl de água 
que você possui na sua casa, seja água ltrada e sem cloro 
que veio da torneira ou água mineral de galão. 
Resumidamente as adições de sais não são padrão, já que, 
cada pessoa tem acesso a um perl água diferente na 
torneira de sua casa. 

Em geral são necessárias apenas algumas gramas de 
Cloreto de Cálcio, Sulfato de Magnésio e Sulfato de Cálcio, 
mas que tranquilo(a), se não tiver experiência no assunto 
ou se optar por não tratar a água, ainda sim terá uma 
cerveja maravilhosa.

Todo o processo de tratamento da água cervejeira está 
descrito em detalhes no capítulo Sais cervejeiros e correção 
da agua.

Levedura: a levedura que será utilizada está na tabela 
“Fermentação/Envase”, é só comprar o que está descrito na 
tabela.

Lúpulos: os lúpulos estão descritos na tabela ”Lupulagem / 
Fervura” conforme cada adição, para não ter confusão na 
hora de comprar a receita, some todas as adições inclusive 
as adições de Dry-Hopping. Parece complicado mas não é, 
veja o exemplo:
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São utilizados 22g de Nugget, e 148g de Centennial (14g na 
adição de 5 minutos + 14g na adição de 0 minutos + 25g na 
adição de hopstand e 100g na adição de Dry-Hopping).

COMO EXTRAIR 
INFORMAÇÕES 
DAS RECEITAS
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Dificuldade Custo ABV: 4.1% IBU: 9 Cor: 6 EBC

Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 3,400 Kg 79,4%

Flocos de Arroz 0,880 Kg 20,6%

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.040 / FG:1.009 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Densidade Pré-Fervura: 1.035

20L

com desconto!

Tão pura quanto uma Cream Ale e mas mais leve que um grão
de arroz, essa cerveja é para tomar no lugar de água. Uma
receita com base de maltes e lúpulos perfeita para ser utilizada
com leveduras Lagers mas também funciona muito bem com
leveduras Ale de baixa esterificação.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 17,13 de água até 59°C. -

Parada proteica Mantenha a 55°C por 01 min

Beta Amilase Aqueça até 62°C mantendo a temp. por 60 min

Alfa Amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 20 min

Lavagem Adicione 11,18L de água a 72°C. -

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura LevTeck TeckBrew 10  a 16 ± 0.5°C.

Fermentação 16 ± 0.5°C 2 dias.

Fermentação 18 ± 0.5°C 2 dias.

Descanso Diacetil 20 ± 0.5°C 2 dias.

Cold Crash 1 ± 0.5°C 4 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Simcoe 6,0g 8,7 First Wort Hopping (FWH)*

Whirfloc 0,5 und - 15 min

Levedo de Cerveja 5,0g - 15 min

Sol.Sulfato de Zinco 11,0 g - 5 min

Simcoe 5,0g - 0 min

American Light Lager harmoniza com: Queijos, castanhas, comida de boteco e churrasco.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

AMERICA RICE
BJCP: 01 A – American Light Lager
Cervejeiro: Felipe Colombo/@feliperabrew

Anotações:
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Processo Produtivo

Tão pura quanto uma Cream Ale e mas mais leve que um grão
de arroz, essa cerveja é para tomar no lugar de água. Uma
receita com base de maltes e lúpulos perfeita para ser utilizada
com leveduras Lagers mas também funciona muito bem com
leveduras Ale de baixa esterificação.

AMERICA RICE
BJCP: 01 A – American Light Lager
Cervejeiro: Felipe Colombo/@feliperabrew

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Dificuldade Custo ABV: 4.7% IBU: 13 Cor: 8 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 

Malte(s) Quantidade %
Pilsen 4,300 Kg 87,4%

Carapils 0,600 Kg 12,2%

Crystal (150EBC) 0,020 Kg 0,4%

CHOPP PILSEN DR.CERVEJA
BJCP: 01 B – American Lager
Cervejeiro: Alexandre Damaceno/@dr.cerveja

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Saaz (US) 10,0g 3,6 30 min

Nugget 5,0g 6,3 30 min

Saaz (US) 10,0g 1,7 10 min

Saaz (US) 10,0g 0,9 5 min

Saaz (US) 10,0g 0,0 0 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.046 / FG:1.010 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

American Lager harmoniza com: Queijos, castanhas, comida de boteco e churrasco.

Densidade Pré-Fervura: 1.041

20L

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Saflager W34/70 a 12 ± 0.5°C.

Fermentação 12 ± 0.5°C 5 dias.

Descanso Diacetil 16 ± 0.5°C 3 dias.

Maturação 10 ± 0.5°C 5 dias.

Cold Crash 0 ± 0.5°C 25 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Chopp Pilsen Dr. Cerveja é uma típica Lager, com 13 IBU e 4,7%
de ABV. É uma cerveja limpa, leve e refrescante.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,70 de água até 62°C. -

Beta amilase Aqueça até 58°C mantendo a temp. por 10 min

Beta amilase Aqueça até 62°C mantendo a temp. por 40 min

Alfa amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 25 min

Mash Out/Lavagem Aqueça até 78°C. Adicione 12,13L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

40 min

-

Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

60 ppm 10 ppm 0 ppm 96 ppm 58 ppm 0 ppm 0.7 – Encorpado/Maltado

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

com desconto! Anotações:
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Processo Produtivo

CHOPP PILSEN DR.CERVEJA 
BJCP: 01 B – American Lager
Cervejeiro: Alexandre Damaceno/@dr.cerveja

Chopp Pilsen Dr. Cerveja é uma típica Lager, com 13 IBU e 4,7%
de ABV. É uma cerveja limpa, leve e refrescante.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Dificuldade Custo ABV: 4.7% IBU: 15 Cor: 10 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 4,500 Kg 90,0%

Aromatic 0,250 Kg 5,0%

Caramelo 2 0,250 Kg 5,0%

A FAVORITA SUMMER ALE
BJCP: 01 C – Cream Ale

Cervejeiro: Fábio Broy/@fabiobroy

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Idaho 7 7,0g 8,9 30 min

Columbus 7,0g 6,2 15 min

Idaho 7 15,0g - 0 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.044 / FG:1.008 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Cream Ale harmoniza com: Bata frita, pão, aves e peixe.

Densidade Pré-Fervura: 1.039

20L

A favorita é uma cerveja leve para ser tomada nos dias quentes.
Uma cerveja dourada com aroma e sabor de lichia essa cerveja,
vai te conquistar.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,65 de água até 70°C. -

Sacarificação Aqueça até 66°C mantendo a temp. por 75 min

Lavagem Adicione 12,23L de água a 66°C. -

-

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis US-05 a 20± 0.5°C.

Fermentação 20 ± 0.5°C 10dias.

Cold Crash 5 ± 0.5°C 4 dias.

Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

com desconto! Anotações:
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Processo Produtivo

A favorita é uma cerveja leve para ser tomada nos dias quentes.
Uma cerveja dourada com aroma e sabor de lichia essa cerveja,
vai te conquistar.

A FAVORITA SUMMER ALE
BJCP: 01 C – Cream Ale

Cervejeiro: Fábio Broy/@fabiobroy

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

114 ppm 15 ppm 0 ppm 154 ppm 129 ppm 0 ppm 0.9 - Balanceado

Dificuldade Custo ABV: 5.0% IBU: 10 Cor: 8 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 3,600 Kg 70,5%

Malte de Trigo 0,500 Kg 9,8%

Arroz (cozido) 0,470 Kg 9,2%

Caramel Malt 0,300 Kg 5,9%

Vienna 0,240 Kg 4,7%

CREAM ALE DO DR. CERVEJA
BJCP: 01 C – Cream Ale

Cervejeiro: Alexandre Damaceno/@dr.cerveja

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Warrior 4,0 g 7,5 60 min

Hallertau Mittelfrueh 20,0 g 2,0 5 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.047 / FG:1.010 Mostura:

Perfil de Água

70 minutos de fervura

Cream Ale harmoniza com: Batata frita, pão, aves e peixes.

Densidade Pré-Fervura: 1.041

20L

American Rice Ale é uma receita construída a partir da
Budweiser. Com base pilsen e vienna, conta com uma parcela de
arroz que garante a suavidade das American Light, mas com um
pouco mais de corpo por conta dos maltes base. Refrescante e
leve, é uma cerveja para consumir de barril, nos ensolarados
dias de verão do Brasil.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,58 de água até 70°C. -

Beta Amilase Aqueça até 68°C mantendo a temp. por 60 min

Mash Out Aqueça até 76°C mantendo a temp. por 10 min

Lavagem Adicione 12,87L de água a 78°C. -

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis US-05 a 18 ± 0.5°C.

Fermentação 18 ± 0.5°C 5 dias.

Descanso Diacetil 20 ± 0.5°C 2 dias.

Maturação 10 ± 0.5°C 10 dias

Cold Crash 0 ± 0.5°C 5 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

com desconto! Anotações:
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Processo Produtivo

CREAM ALE DO DR. CERVEJA
BJCP: 01 C – Cream Ale

Cervejeiro: Alexandre Damaceno/@dr.cerveja

American Rice Ale é uma receita construída a partir da
Budweiser. Com base pilsen e vienna, conta com uma parcela de
arroz que garante a suavidade das American Light, mas com um
pouco mais de corpo por conta dos maltes base. Refrescante e
leve, é uma cerveja para consumir de barril, nos ensolarados
dias de verão do Brasil.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

50 ppm 10 ppm 16 ppm 70 ppm 70 ppm 35 ppm 1.0- Balanceado

Dificuldade Custo ABV: 4.9% IBU: 21 Cor: 9 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 

Malte(s) Quantidade %
Pilsen 2,900 Kg 58,9%

Malte de Trigo 1,800 Kg 36,6%

Caramelo (40EBC) 0,220 Kg 4,5%

WAG THE DOG
BJCP: 01 D - American Wheat Beer
Cervejeiro: Pedro Souza/@maddogsbeer

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Amarillo 14,0g 16,2 60 min

Whirfloc 0,5 und - 15 min

Citra 17,0g 5,1 5 min

El Dorado 40,0 g 0,0 DH 4 dias: Rampa 21 - 10°C.

Lupulagem / Fervura:

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,70L de água até 40°C -

Parada proteica Aqueça até 52°C mantendo a temp. por 10 min

Beta amilase Aqueça até 62°C mantendo a temp. por 50 min

Αlfa amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 20 min

Mash Out/Lavagem Aqueça até 78°C. Adicione 12,12L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

30 min

-

Fermentação/Envase:

OG:1.046 / FG:1.009 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

American Wheat harmoniza com: Saladas, frutos do mar, sushi.

Densidade Pré-Fervura: 1.040

20L

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis US-05 a 18 ± 0.5°C.

Fermentação 18 ± 0.5°C 4 dias.

Descanso Diacetil 21 ± 0.5°C 2 dias.

Maturação/DH 21 ± 0.5°C 1 dia.

Maturação/DH 15 ± 0.5°C 1 dia.

Maturação/DH 13 ± 0.5°C 1 dia.

Maturação/DH 10 ± 0.5°C 1 dia.

Cold Crash(retire hopbag) 05 ± 0.5°C 1 dia.

Cold Crash 01± 0.5°C 4 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 6g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Originalmente, o estilo de cerveja American Wheat é uma adaptação ao estilo
Weissbier alemão. A cerveja tem a refrescância de trigo, mostrando mais
presença de lúpulo e menos características de levedura. Um caráter de
fermentação limpo permite a identificação de notas de sabor de pão, trigo,
massa e grãos que complementam os sabores de lúpulo e um amargor mais alto
do que a acidez do fermento. Possui um dulçor maltado moderado e termina
mais seco. Baixo a moderado amargor de lúpulo, que às vezes persiste até o
final. O amargor e o dulçor são normalmente equilibrados, mas devido aos
lúpulos nobres utilizados, tende pro cítrico, floral ou frutado.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo

WAG THE DOG
BJCP: 01 D - American Wheat Beer
Cervejeiro: Pedro Souza/@maddogsbeer

Originalmente, o estilo de cerveja American Wheat é uma adaptação ao estilo
Weissbier alemão. A cerveja tem a refrescância de trigo, mostrando mais
presença de lúpulo e menos características de levedura. Um caráter de
fermentação limpo permite a identificação de notas de sabor de pão, trigo,
massa e grãos que complementam os sabores de lúpulo e um amargor mais alto
do que a acidez do fermento. Possui um dulçor maltado moderado e termina
mais seco. Baixo a moderado amargor de lúpulo, que às vezes persiste até o
final. O amargor e o dulçor são normalmente equilibrados, mas devido aos
lúpulos nobres utilizados, tende pro cítrico, floral ou frutado.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

67 ppm 5 ppm 30 ppm 73 ppm 30 ppm 23 ppm 0.4 – Muito Encorpado/Maltado

Dados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Bohemian Pilsner 5,300 Kg 78,4%

Melanoidina 0,450 Kg 7,4%

Carapils 0,300 Kg 5,0%

FG CZECH LAGER
BJCP: 03 B – Czech Premium Pale Lager
Cervejeiro: Filipe Gomes

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Saaz 70,0 g 34,0 First Wort Hopping (FWH)*

Saaz 22,0 g 1,0 10 min HopStand 80°C

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.054 / FG:1.018 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Czech Lager harmoniza com: pratos condimentados, peixes e saladas.

Densidade Pré-Fervura: 1.047

20L

Uma lager tcheca clara, de corpo leve, rica, refrescante,
lupulada e amarga, que tem os sabores familiares da versão
mais forte da Czech Premium Pale Lager (tipo Pilsner), mas com
menos álcool, menos corpo e um formato menos intenso.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,34 de água até 59°C. -

Parada proteica Aqueça até 55°C mantendo a temp. por 5 min

Beta Amilase Aqueça até 70°C mantendo a temp. por 60 min

Alfa Amilase Aqueça até 74°C mantendo a temp. por 5 min

Mash Out Aqueça até 78°C mantendo a temp. por 45min

Lavagem Adicione 13,38L de água a 78°C.

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura White Labs WLP800 Pilsner Lager a 12 ± 0.5°C.

Fermentação 12 ± 0.5°C 7 dias.

Discanso Diacetil 15 ± 0.5°C 3 dias.

Cold Crash 4 ± 0.5°C 45 dias

Método de Envase Condição Tempo

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

Dificuldade Custo ABV: 4.7% IBU: 35 Cor: 14EBC
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Processo Produtivo

FG CZECH LAGER
BJCP: 03 B – Czech Premium Pale Lager
Cervejeiro: Filipe Gomes

Uma lager tcheca clara, de corpo leve, rica, refrescante,
lupulada e amarga, que tem os sabores familiares da versão
mais forte da Czech Premium Pale Lager (tipo Pilsner), mas com
menos álcool, menos corpo e um formato menos intenso.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 5.4% IBU: 19 Cor: 10 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsner 4,700 Kg 87,0%

Munich 0,650 Kg 12,0%

Melanoidina 0,050 Kg 0,9%

NART HELLES
BJCP: 04 A – Munich Helles
Cervejeiro: Nart/@naservabeer

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Nugget 11,0 g 15,0 40 min

Saaz 10,0 g 4,0 30 min

Servomyces 11,0 g - 15 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.051 / FG:1.010 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Munich Helles harmoniza com: Bolinho de Bacalhau, Camarão, Lula Frita.

Densidade Pré-Fervura: 1.045

20L

Cerveja clara, leve, fácil de beber, muito bem balanceada entre
maltes e Lúpulos. Notas de cascas de pão proveniente dos
maltes e um delicioso herbal / amadeirado e, com uma picancia
provindo do lúpulo.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,38 de água até  71°C. -

Sacarificação Aqueça até 67°C mantendo a temp. por 60 min

Alfa amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 10 min

Mash
Out/Lavagem

Aqueça até 78°C. Adicione 12,82L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

10 min

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis W-34/70 Safelager a 9 ± 0.5°C.

Fermentação 9 ± 0.5°C 1 dias.

Fermentação 10 ± 0.5°C 1 dias.

Fermentação 11 ± 0.5°C 1 dias.

Fermentação 12 ± 0.5°C 1 dias.

Descanso Diacetil 15 ± 0.5°C 4 dias.

Cold Crash 0 ± 0.5°C 5 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo

NART HELLES
BJCP: 04 A – Munich Helles
Cervejeiro: Nart/@naservabeer

Cerveja clara, leve, fácil de beber, muito bem balanceada entre
maltes e Lúpulos. Notas de cascas de pão proveniente dos
maltes e um delicioso herbal / amadeirado e, com uma picancia
provindo do lúpulo.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 4.6% IBU: 27 Cor: 10 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 3,400 Kg 66,0%

Malte de Trigo 0,700 Kg 13,6%

Vienna 0,700 Kg 13,6%

Malte Chit 0,250 Kg 4,9%

Melanoidina 0,100 Kg 1,9%

KOLSCH UMAS E OUTRAS
BJCP: 05 B – Kölsch
Cervejeiro: Anderson Silveira/@umaseoutrascerveja

Lúpulos Qtd IBU Tempo
H. Magnum 10,0g 17,4 60 min

Huell Melon 15,0g 6,3 10 min

Huell Melon 25,0g 3,7 15 min HopStand 85°C

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.048 / FG:1.0013 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Kolsch harmoniza com: Bacalhau, ostras, camarão, queijos e comida japonesa.

Densidade Pré-Fervura: 1.043

20L

É uma ale alemã dourada clara, bem limpa, com perfil levemente
frutado. Forma uma espuma branca espessa e tem um corpo
mais leve. É suavemente amarga e bem equilibrada. Essa
suavidade e equilíbrio trazem uma refrescante experiência de
beber muito agradável.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,55 de água até 66°C. -

Beta Amilase Aqueça até 62°C mantendo a temp. por 40 min

Alfa Amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 20 min

Mash Out/Lavagem Adicione 12,55L de água a 78°C. -

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura LevTeck TeckBrew 36 a 16 ± 0.5°C.

Fermentação 16 ± 0.5°C 3 dias.

Fermentação 18 ± 0.5°C 4 dias.

Descanso Diacetil 22 ± 0.5°C 2 dias.

Maturação 10 ± 0.5°C 10 dias.

Cold Crash 03 ± 0.5°C 4 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

com desconto! Anotações:

Co
m

pr
e 

es
sa

 re
ce

ita



Processo Produtivo

É uma ale alemã dourada clara, bem limpa, com perfil levemente
frutado. Forma uma espuma branca espessa e tem um corpo
mais leve. É suavemente amarga e bem equilibrada. Essa
suavidade e equilíbrio trazem uma refrescante experiência de
beber muito agradável.

KOLSCH UMAS E OUTRAS
BJCP: 05 B – Kölsch
Cervejeiro: Anderson Silveira/@umaseoutrascerveja

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Dificuldade Custo ABV: 5.3% IBU: 25 Cor: 12 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsner 3,400 Kg 59,1%

Munich II 1,400 Kg 24,4%

Carapils 0,700 Kg 12,2%

Malte de trigo 0,250 Kg 4,4%

DORTMUND EXPORT
BJCP: 05 C – German Helles Exportbier
Cervejeiro: Filipe Gomes

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Hallertau Magnum 6,0 g 10,0 60 min

Perle 28,0 g 14,0 15 min

Hallertau Mittelfrueh 22,0 g 1,0 10 min HopStand 80°C

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.054 / FG:1.014 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

German Helles Exportbier harmoniza com: Bolinho de bacalhau, lagosta, omelete e risoto.

Densidade Pré-Fervura: 1.048

20L

Uma lager alemã clara, bem equilibrada, que é ligeiramente
mais forte do que a média das cervejas em geral, com um corpo
moderado e caráter aromático caráter médio de lúpulos e
malte.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,15 de água até 59°C. -

Parada proteica Aqueça até 55°C mantendo a temp. por 5 min

Beta Amilase Aqueça até 65°C mantendo a temp. por 60 min

Alfa Amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 5 min

Mash Out Aqueça até 78°C mantendo a temp. por 45min

Lavagem Adicione 13,33L de água a 78°C.

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Lallemand (LalBrew) Diamond Lager a 10 ± 0.5°C.

Fermentação 10 ± 0.5°C 3 dias.

Fermentação 13 ± 0.5°C 3 dias.

Cold Crash 3 ± 0.5°C 5 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Após a carbonatação mantenhas as garrafas/barril por 30 dias a 3 ± 0.5°C

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

67 ppm 5 ppm 30 ppm 73 ppm 30 ppm 23 ppm 0.4 – Muito Encorpado/Maltado
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Processo Produtivo

Uma lager alemã clara, bem equilibrada, que é ligeiramente
mais forte do que a média das cervejas em geral, com um corpo
moderado e caráter aromático caráter médio de lúpulos e
malte.

DORTMUND EXPORT
BJCP: 05 C – German Helles Exportbier
Cervejeiro: Filipe Gomes

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 4.9% IBU: 25 Cor: 20 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Chateau Vienna 2,900 Kg 55,2%

Pilsen 1,900 Kg 36,2%

Biscuit 0,200 Kg 3,8%

Melanoidina 0,200 Kg 3,8%

Carafa II 0,050 Kg 1,0%

REALIDADE ALTERNATIVA VIENNA LAGER

BJCP: 07 A – Vienna Lager
Cervejeiro: Adriano Sampieri/@realidade_alternativa

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Perle 23,0 g 23,0 60 min

Tettnang 25,0 g 2,0 5 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.049 / FG:1.012 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Vienna Lager harmoniza com: Risoto de Funghi, Sopa Minestrone.

Densidade Pré-Fervura: 1.043

20L

Uma cerveja de uma realidade alternativa onde não há
problemas, onde a nossa única preocupação é degustar esse
maravilhoso suco de felicidade chamado Vienna Lager. Com um
amargor moderado e maltado presente, essa cerveja vai te levar
a uma realidade onde jamais esteve, e de onde certamente não
vai querer sair.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,48 de água até  71°C. -

Parada Ácida Aqueça até 67°C mantendo a temp. por 60 min

Mash
Out/Lavagem

Aqueça até 75°C. Adicione 12,60L de 
água a 75°C. Mantenha a temp. por

10 min

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis W-34/70 Saflager a 9 ± 0.5°C.

Fermentação 9 ± 0.5°C 4 dias.

Fermentação 10 ± 0.5°C 1 dia.

Fermentação 11 ± 0.5°C 1 dia.

Fermentação 12 ± 0.5°C 1 dia.

Fermentação 13 ± 0.5°C 1 dia.

Fermentação 14 ± 0.5°C 1 dia.

Fermentação 15 ± 0.5°C 5 dias.

Cold Crash 0 ± 0.5°C 25 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

com desconto! Anotações:

Co
m

pr
e 

es
sa

 re
ce

ita



Processo Produtivo

REALIDADE ALTERNATIVA VIENNA LAGER

BJCP: 07 A – Vienna Lager
Cervejeiro: Adriano Sampieri/@realidade_alternativa

Uma cerveja de uma realidade alternativa onde não há
problemas, onde a nossa única preocupação é degustar esse
maravilhoso suco de felicidade chamado Vienna Lager. Com um
amargor moderado e maltado presente, essa cerveja vai te levar
a uma realidade onde jamais esteve, e de onde certamente não
vai querer sair.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 4.9% IBU: 40 Cor: 29 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 4,000 Kg 74,2%

Caraamber 0,570 Kg 10,6%

Munich 0,450 Kg 8,4%

Melanoidina 0,300 Kg 5,6%

Chocolate 0,070 Kg 1,3%

ALTBIER UMAS E OUTRAS
BJCP: 07 B – Altbier
Cervejeiro: Anderson Silveira/@umaseoutrascerveja

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Hallertau Magnum 17,0 g 32,0 First Wort Hopping (FWH)*

Hallertau Hersbrucker 22,0 g 8,0 30 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.051 / FG:1.014 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Altibier harmoniza com: Carnes grelhadas, hambúrguer e rocambole de carne bovina.

Densidade Pré-Fervura: 1.045

20L

É um estilo de cerveja clássica da escola alemã bem balanceada,
bem atenuada, amarga, maltada, limpa, suave, de cor âmbar a
acobreado. O amargor é equilibrado pela riqueza de malte.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,39 de água até 69°C. -

Beta Amilase Aqueça até 65°C mantendo a temp. por 80 min

Alfa Amilase Aqueça até 76°C mantendo a temp. por 15 min

Mash Out/Lavagem Adicione 12,81L de água a 76°C. -

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Levteck TeckBrew 36 German Ale a 16 ± 0.5°C.

Fermentação 16 ± 0.5°C 5 dias.

Fermentação 20 ± 0.5°C 2 dias.

Fermentação 10 ± 0.5°C 7 dias.

Cold Crash + Gelatina 3 ± 0.5°C 4 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo

ALTBIER UMAS E OUTRAS
BJCP: 07 B – Altbier
Cervejeiro: Anderson Silveira/@umaseoutrascerveja

É um estilo de cerveja clássica da escola alemã bem balanceada,
bem atenuada, amarga, maltada, limpa, suave, de cor âmbar a
acobreado. O amargor é equilibrado pela riqueza de malte.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

62 ppm 15 ppm 50 ppm 100 ppm 25 ppm 100 ppm 0.3 – Muito Encorpado/Maltado

Dificuldade Custo ABV: 5.0% IBU: 26 Cor: 48 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Munich Malt 25 2,900 Kg 55,2%

Pilsen 1,900 Kg 36,2%

Melanoidina 0,250 Kg 4,8%

Trigo Torrado 0,200 Kg 3,8%

AF MUNICH DUNKEL
BJCP: 08 A – Munich Dunkel
Cervejeiro: Anderson Fogaça/@andersonfs13

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Nugget 14,0 g 20,0 60 min

Whirfloc 1 und - 15 min

Nugget 24,0 g 6,0 10 min HopStand 90°C

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.049 / FG:1.011 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Munich Dunkel harmoniza com: Batatas Gratinadas, Carne Suína Assada, Chucrute, Fondue de Queijo, Homus.

Densidade Pré-Fervura: 1.043

20L

Cerveja Lager para ser degustada sem exagero com corpo baixo médio
/alto com aroma maltado sem ser enjoativo, com notas de caramelo,
mel e casquinha de pão, proveniente do malte Munich, balanceado
com malte Pilsen leve toque malte Melanoidina e malte Torrado para
completar a beleza e entregar um ruby profundo e límpidos. Os
bávaros referiam a Dunkel como "Pão Líquido", teor alcoólico médio a
baixo, o nugget por ser um lúpulo de amargor, traz um sabor e aroma
suave verde e herbal, com uma alta drinkability uma experiência
fantástica. Com certeza a DONA CIDA iria aprovar.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,48 de água até 68°C. -

Beta Amilase Aqueça até 64°C mantendo a temp. por 15 min

Alfa Amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 45 min

Mash Out/Lavagem Adicione 12,6L de água a 78°C. -

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis W-34/70 a 12 ± 0.5°C.

Fermentação 12 ± 0.5°C 5 dias.

Fermentação 13 ± 0.5°C 2 dias.

Fermentação 17 ± 0.5°C 1 dias

Fermentação 19 ± 0.5°C 1 dias

Cold Crash 5 ± 0.5°C 5 dias

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.
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Processo Produtivo

Cerveja Lager para ser degustada sem exagero com corpo baixo médio
/ alto com aroma maltado sem ser enjoativo, com notas de caramelo,
mel e casquinha de pão, proveniente do malte Munich, balanceado
com malte Pilsen leve toque malte Melanoidina e malte Torrado para
completar a beleza e entregar um ruby profundo e límpidos. Os
bávaros referiam a Dunkel como "Pão Líquido", teor alcoólico médio a
baixo, o nugget por ser um lúpulo de amargor, traz um sabor e aroma
suave verde e herbal, com uma alta drinkability uma experiência
fantástica. Com certeza a DONA CIDA iria aprovar.

AF MUNICH DUNKEL
BJCP: 08 A – Munich Dunkel
Cervejeiro: Anderson Fogaça/@andersonfs13

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 5.1% IBU: 22 Cor: 41 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsner 3,800 Kg 76,0%

Munich 0,840 Kg 16,8%

Carafa ll 0,250 Kg 5,0%

Caramunich ll 0,110 Kg 2,2%

NART SCWAZBIER
BJCP: 08 B – Schwarzbier
Cervejeiro: Nart/@naservabeer

Lúpulos Qtd IBU Tempo

Hallertau Magnum 15,0 g 20,0 40 min

Saaz 5,0 g 2,0 30 min

Servomyces 11,0 g - 15 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.047 / FG:1.008 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Schwarzbier harmoniza com: Cordeiro Grelhado, Hamburger, Presunto cru.

Densidade Pré-Fervura: 1.041

20L

Uma cerveja de fermentação lager, escura, com um balanceado
de maltes claros e escuros, leve sabor tostado, corpo leve e com
amargor que vai de leve médio a moderado.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,65 de água até  69°C. -

Sacarificação Aqueça até 65°C mantendo a temp. por 60 min

Mash
Out/Lavagem

Aqueça até 78°C. Adicione 12,23L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

10 min

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis W-34/70 Safelager a 9 ± 0.5°C.

Fermentação 9 ± 0.5°C 1 dias.

Fermentação 10 ± 0.5°C 1 dias.

Fermentação 11 ± 0.5°C 1 dias.

Fermentação 12 ± 0.5°C 1 dias.

Descanso Diacetil 15 ± 0.5°C 4 dias.

Cold Crash 0 ± 0.5°C 5 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

com desconto! Anotações:
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Processo Produtivo

Uma cerveja de fermentação lager, escura, com um balanceado
de maltes claros e escuros, leve sabor tostado, corpo leve e com
amargor que vai de leve médio a moderado.

NART SCWAZBIER
BJCP: 08 B – Schwarzbier
Cervejeiro: Nart/@naservabeer

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 9.7% IBU: 21 Cor: 37 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Vienna 4,400 Kg 44,5%

Munich 4,400 Kg 44,5%

Pale Ale 0,760 Kg 7,7%

Caramel 0,230 Kg 2,3%

Special B 0,100 Kg 1,0%

NART DOPPELBOCK
BJCP: 09 A – Doppelbock
Cervejeiro: Nart/@naservabeer

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Herkules 16,0 g 19,0 50 min

Tradition 15,0 g 2,0 5 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.092 / FG:1.018 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Doppelbock harmoniza com: Batatas Gratinadas, Carne Suína Assada, Preparações Salgadas 
com sabor pronunciado de Bacon.

Densidade Pré-Fervura: 1.081

20L

Cerveja escura, de cor acastanhado a acobreado profundo, com
nuances rubis, complexa, potente, podendo trazer notas de
frutas escuras de caroço, um gostoso licoroso, acastanhado.
Baixo percepção de lúpulo, porém um maltado muito
interessante, corpo médio alto a alto, amargor médio.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 18,37 de água até 72°C. -

Sacarificação Aqueça até  68°C mantendo a temp. por 60 min

Mash
Out/Lavagem

Aqueça até 78°C. Adicione 14,43L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

10 min

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis W-34/70 Safelager a 9 ± 0.5°C.

Fermentação 9 ± 0.5°C 1 dias.

Fermentação 10 ± 0.5°C 1 dias.

Fermentação 11 ± 0.5°C 1 dias.

Fermentação 12 ± 0.5°C 1 dias.

Descanso Diacetil 15 ± 0.5°C 4 dias.

Cold Crash 0 ± 0.5°C 5 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

com desconto! Anotações:
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Processo Produtivo

NART DOPPELBOCK
BJCP: 09 A – Doppelbock
Cervejeiro: Nart/@naservabeer

Cerveja escura, de cor acastanhado a acobreado profundo, com
nuances rubis, complexa, potente, podendo trazer notas de
frutas escuras de caroço, um gostoso licoroso, acastanhado.
Baixo percepção de lúpulo, porém um maltado muito
interessante, corpo médio alto a alto, amargor médio.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

38 ppm 5 ppm 39 ppm 53 ppm 5 ppm 49 ppm 0.2 – Muito Encorpado/Maltado

Dificuldade Custo ABV: 5.0% IBU: 11 Cor: 13 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Malte de trigo 2,500 Kg 46,6%

Pilsen 2,300 Kg 42,9%

Melanoidina 0,460 Kg 8,6%

Flocos de aveia 0,100 Kg 1,9%

FG WEISS
BJCP: 10 A – Weissbier
Cervejeiro: Filipe Gomes

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Perle 9,0 g 7,0 First Wort Hopping (FWH)*

Saaz 11,0 g 4,0 30 min

Whirlfloc 0,6 - 15 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.050 / FG:1.011 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Weissbier harmoniza com: Bolinho de bacalhau, Camarão, Caranguejo, Cuscuz.

Densidade Pré-Fervura: 1.044

20L

Uma cerveja de trigo alemã clara e refrescante, com alta
carbonatação, final seco, sensação na boca cremosa, com notas
de banana e cravo, produtos da levedura.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,41 de água até 42°C. -

Ferúlica Aqueça até 38°C mantendo a temp. por 10 min

Beta Amilase Aqueça até 66°C mantendo a temp. por 30 min

Alfa Amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 30 min

Mash Out Aqueça até 78°C mantendo a temp. por 45min

Lavagem Adicione 12,76L de água a 78°C.

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura White Labs WLP300 Hefeweizen a 18 ± 0.5°C.

Fermentação 18 ± 0.5°C 2 dias.

Fermentação 21 ± 0.5°C 5 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

com desconto! Anotações:
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Processo Produtivo

Uma cerveja de trigo alemã clara e refrescante, com alta
carbonatação, final seco, sensação na boca cremosa, com notas
de banana e cravo, produtos da levedura.

FG WEISS
BJCP: 10 A – Weissbier
Cervejeiro: Filipe Gomes

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 5.5% IBU: 11 Cor: 12 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Malte de trigo 2,500 Kg 48,8%

Pilsen 1,700 Kg 33,2%

Caramel Hell 0,460 Kg 9,0%

Munich 0,460 Kg 9,0%

HEFEWEIZEN BRÄU AKADEMIE
BJCP: 10 A – Weissbier
Cervejeiro: Matheus Aredes/@brauakademie

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Hallertauer Mittelfrueh 23,0 g 11,0 60 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.049 / FG:1.007 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Weissbier harmoniza com: saladas, peixes, salsichas brancas e queijos temperados.

Densidade Pré-Fervura: 1.043

20L

Inspirada nas memórias doces de Matheus Aredes, dos dias
vividos na Alemanha vem a receita da Hefeweizen Bräu
Akademie. Uma cerveja leve e sutilmente amarga, com aroma
clássico do estilo que carrega um dulçor com notas de banana e
a picância do cravo.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,57 de água até  47°C. -

Parada Ácida Aqueça até 43°C mantendo a temp. por 15 min

Parada Proteica Aqueça até 52°C mantendo a temp. por 15 min

Beta Amilase Aqueça até 62°C mantendo a temp. por 39 min

Alfa Amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 20 min

Mash
Out/Lavagem

Aqueça até 78°C. Adicione 12,41L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

5 min

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis WB-06 Safbrew wheat a 28 ± 0.5°C.

Fermentação 28 ± 0.5°C 7 dias.

Maturação 1 ± 0.5°C 10 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo

HEFEWEIZEN BRÄU AKADEMIE
BJCP: 10 A – Weissbier
Cervejeiro: Matheus Aredes/@brauakademie

Inspirada nas memórias doces de Matheus Aredes, dos dias
vividos na Alemanha vem a receita da Hefeweizen Bräu
Akademie. Uma cerveja leve e sutilmente amarga, com aroma
clássico do estilo que carrega um dulçor com notas de banana e
a picância do cravo.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

47 ppm 3 ppm 0 ppm 55 ppm 49 ppm 0 ppm 0.9 – Balanceado

Dificuldade Custo ABV: 3.2% IBU: 25 Cor: 22 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Maris Otter 3,400 Kg 91,6%

Malte Crystal 0,270 Kg 7,3%

Malte Chocolate 0,040 Kg 1,1%

CHÁ DAS 6
BJCP: 11 A –Ordinary Bitter
Cervejeiro: Juliano Meneghini

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Target 18,0 g 10,0 60 min

Whirlfloc 0,8 - 15 min

Challenger 28,0 g 9,0 5 min

Levedo de cerveja 10,0g - 5 min

Sol.Sulfato de Zinco 18,0 g - 5 min

East Kent Goldings 28,0 g 4,0 3 min

Fuggle 18,0 g 2,0 15 min HopStand 85°C

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.035 / FG:1.011 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Ordinary Bitter harmoniza com: Leitão à pururuca ou lombo.

Densidade Pré-Fervura: 1.031

20L

Cerveja fácil de beber, perfeita para ser a primeira da noite.
Leve, com notas herbais, terrosas e de chá trazidas pelos lúpulos
ingleses combina muito bem com carne de porco ou frango
assado.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 17,51 de água até 59°C. -

Parada proteica Aqueça até 58°C mantendo a temp. por 7 min

Alfa Amilase Aqueça até 63°C mantendo a temp. por 40 min

Beta Amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 20 min

Lavagem Adicione 10,34L de água a 78°C.

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Lallemand London ESB a 19 ± 0.5°C.

Fermentação 19 ± 0.5°C 3 dias.

Descanso de Diacetil 21 ± 0.5°C 2 dias.

Cold Crash 3 ± 0.5°C 7 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo

CHÁ DAS 6
BJCP: 11 A –Ordinary Bitter
Cervejeiro: Juliano Meneghini

Cerveja fácil de beber, perfeita para ser a primeira da noite.
Leve, com notas herbais, terrosas e de chá trazidas pelos lúpulos
ingleses combina muito bem com carne de porco ou frango
assado.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 4.5% IBU: 35 Cor: 31 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 

Malte(s) Quantidade %
Maris Otter 4,400 Kg 89,3%

Crystal 80 (158EBC) 0,400 Kg 8,1%

Pale Chocolate 0,130 Kg 2,6%

MARTIN’S BEST BITTER
BJCP: 11 B – Best Bitter
Cervejeiro: Martin Keen – The Homebrew Challenge

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Fuggles(UK) 47,0g 26,0 60 min

East Kent Goldings 40,0g 9,0 10 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.046 / FG:1.012 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Best Bitter harmoniza com: Carne assada, carpaccio, culinária turca.

Densidade Pré-Fervura: 1.041

20L

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Wyeast Labs London Ale III a 19 ± 0.5°C.

Fermentação 19 ± 0.5°C 14 dias.

Cold Crash 01°C - 03°C 4 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 6g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Após carbonatação, envelheça por 30 dias 18 ± 0.5°C  (no barril/postmix ou 
garrafa de vidro).

Direto do Homebrew Challenge Martin Keen nos traz sua receita
preferida! Da terra da rainha, uma Best Bitter para acalentar o
sentimento de saudade que Martin tem por sua terra natal, a
Inglaterra. Uma cerveja equilibrada com dulçor do malte e os
lúpulos ingleses, a cada gole o bebedor é transportado
imediatamente ao velho mundo.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,70 de água até 71°C. -

Beta amilase Aqueça até 67°C mantendo a temp. por 60 min

Mash Out/Lavagem Aqueça até 75°C. Adicione 12,13L de 
água a 75°C. Mantenha a temp. por

10 min

-

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo

Direto do Homebrew Challenge Martin Keen nos traz sua receita
preferida! Da terra da rainha, uma Best Bitter para acalentar o
sentimento de saudade que Martin tem por sua terra natal, a
Inglaterra. Uma cerveja equilibrada com dulçor do malte e os
lúpulos ingleses, a cada gole o bebedor é transportado
imediatamente ao velho mundo.

MARTIN’S BEST BITTER
BJCP: 11 B – Best Bitter
Cervejeiro: Martin Keen – The Homebrew Challenge

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

120 ppm 4 ppm 12 ppm 19 ppm 53 ppm 319 ppm 2.7 – Seco ou Amargo

Dificuldade Custo ABV: 4.6% IBU: 22 Cor: 51 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Maris Otter 4,200 Kg 83,3%

Brown Malt 0,420 Kg 8,3%

Caraaroma 0,280 Kg 5,6%

Carafa III 0,140 Kg 2,8%

FG PORTER
BJCP: 13 C – English Porter
Cervejeiro: Filipe Gomes

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Admiral 12,0 g 22,0 60 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.047 / FG:1.014 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

English Porter harmoniza com: Cogumelos, Cordeiro, Goulash, Nozes.

Densidade Pré-Fervura: 1.042

20L

Uma cerveja marrom de moderada intensidade, com um caráter
estrito torrado e amargo. Pode ter uma variedade de sabores
torrados, geralmente sem qualidades queimadas, muitas vezes
com um perfil de malte-caramelo chocolate.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,62 de água até 68°C. -

Beta Amilase Aqueça até 64°C mantendo a temp. por 60 min

Mash Out/Lavagem Adicione 12,3L de água a 78°C

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis S-04 SafAle English Ale a 15 ± 0.5°C.

Fermentação 15 ± 0.5°C 3 dias.

Fermentação 16 ± 0.5°C 1dias.

Fermentação 17 ± 0.5°C 1 dias.

Fermentação 18 ± 0.5°C 1 dias.

Cold Crash 5 ± 0.5°C 7 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo

FG PORTER
BJCP: 13 C – English Porter
Cervejeiro: Filipe Gomes

Uma cerveja marrom de moderada intensidade, com um caráter
estrito torrado e amargo. Pode ter uma variedade de sabores
torrados, geralmente sem qualidades queimadas, muitas vezes
com um perfil de malte-caramelo chocolate.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

67 ppm 5 ppm 30 ppm 73 ppm 30 ppm 23 ppm 0.4 – Muito Encorpado/Maltado

Dificuldade Custo ABV:4.1% IBU: 20 Cor: 28 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Maris Otter 3,500 Kg 75,6%

Carared 0,750 Kg 16,2%

Biscuit 0,310 Kg 6,7%

Carafa II 0,070 1,5%

IRA DO FILIPE
BJCP: 15 A – Irish Red Ale
Cervejeiro: Filipe Gomes

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Admiral 9,0 g 19,0 First Wort Hopping (FWH)*

Whirlfloc 1 - 15 min

Fuggles 22,0 g 1,0 10 min HopStand 75°C

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.043 / FG:1.012 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Irish Red Ale harmoniza com: Assado, Pizza de Calabresa, Rocambole de Carne.

Densidade Pré-Fervura: 1.038

20L

Um pint de cerveja fácil, muitas vezes com sabores sutis.
Ligeiramente maltada no balanço, às vezes apresenta um suave
dulçor inicial de caramelo/toffee, um paladar ligeiramente de
grãos e biscoito, e, um toque de secura tostada no final.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,9 de água até 69°C. -

Sacarificação Aqueça até 65°C mantendo a temp. por 60 min

Mash Out/Lavagem Adicione 11,69L de água a 78°C.

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Lallemand (LalBrew) London English-Style ESB a 15 ± 0.5°C.

Fermentação 15 ± 0.5°C 4 dias.

Fermentação 20 ± 0.5°C 1 dias.

Cold Crash 3 ± 0.5°C 2 dias

Cold Crash 15 ± 0.5°C 1 dias

Cold Crash 2 ± 0.5°C 2 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo

IRA DO FILIPE
BJCP: 15 A – Irish Red Ale
Cervejeiro: Filipe Gomes

Um pint de cerveja fácil, muitas vezes com sabores sutis.
Ligeiramente maltada no balanço, às vezes apresenta um suave
dulçor inicial de caramelo/toffee, um paladar ligeiramente de
grãos e biscoito, e, um toque de secura tostada no final.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Dificuldade Custo ABV: 4.1% IBU: 32 Cor: 70 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pale Ale 2,000 Kg 44,4%

Pilsen 2,000 Kg 44,4%

BlackSwaen Barley 0,250 Kg 5,6%

Chocolate B 0,250 Kg 5,6%

BARBA NEGRA
BJCP: 15 B – Irish Stout
Cervejeiro: EZbrew/@ezbrew

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Hallertau Magnum 20,0 g 32,0 60 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.041 / FG:1.010 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Irish Stout harmoniza com: Torta de Morangos, Trufa de Chocolate, Sorvete.

Densidade Pré-Fervura: 1.037

20L

Encontrada nas profundezas do mar do Caribe, num velho baú de Carvalho, um
dos mais bem guardados segredos dos sete mares. O verdadeiro tesouro do
pirata Barba Negra. Com um perfil maltado e complexo, essa cerveja deixa
qualquer marujo com a barba branca. Os maltes black e chocolate trazem aroma
e sabor especiais de café e chocolate escuro, estes que combinam
maravilhosamente com o amargor do lúpulo Magnum. Com uma drinkability
digna dos piratas beberrões você deve tomar cuidado para não beber até andar
na prancha.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,98 de água até  70°C. -

Sacarificação Aqueça até 66°C mantendo a temp. por 60 min

Mash
Out/Lavagem

Aqueça até 78°C. Adicione 11,5L de água 
a 78°C. Mantenha a temp. por

10 min

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis S-04 SafAle English Ale a 18 ± 0.5°C.

Fermentação 18 ± 0.5°C 5 dias.

Descanso Diacetil 22 ± 0.5°C 2 dias.

Cold Crash 0 ± 0.5°C 5 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

com desconto! Anotações:
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Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

88 ppm 10 ppm 0 ppm 80 ppm 80 ppm 50 ppm 1.0 - Balanceado



Processo Produtivo

Encontrada nas profundezas do mar do Caribe, num velho baú de Carvalho, um
dos mais bem guardados segredos dos sete mares. O verdadeiro tesouro do
pirata Barba Negra. Com um perfil maltado e complexo, essa cerveja deixa
qualquer marujo com a barba branca. Os maltes black e chocolate trazem aroma
e sabor especiais de café e chocolate escuro, estes que combinam
maravilhosamente com o amargor do lúpulo Magnum. Com uma drinkability
digna dos piratas beberrões você deve tomar cuidado para não beber até andar
na prancha.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.

BARBA NEGRA
BJCP: 15 B – Irish Stout
Cervejeiro: EZbrew/@ezbrew



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

75 ppm 10 ppm 0 ppm 80 ppm 80 ppm 0 ppm 1.0 - Balanceado

Dificuldade Custo ABV: 4.6% IBU: 15 Cor: 12 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 4,500 Kg 95,7%

GoldSwaen Classic 0,200 Kg 4,3%

FIRST EZBREW
BJCP: 18 A – Blonde Ale
Cervejeiro: EZbrew/@ezbrew

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Hallertau Magnum 10,0 g 15,0 60 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.045 / FG:1.010 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Blonde Ale harmoniza com: Lula Frita, Risoto de Frutos do Mar, Sushi.

Densidade Pré-Fervura: 1.040

20L

First EZBrew é uma cerveja simples na execução mas não se
deixe enganar pela simplicidade da mesma: provando que
"menos é mais" ela entrega a leveza do malte pilsen combinado
com um suave amargor do luupulo Harlettau Magnum. Nessa
receita "menos é mais" significa MENOS trabalho para uma
cerveja MAIS que deliciosa.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,85 de água até  72°C. -

Sacarificação Aqueça até 68°C mantendo a temp. por 60 min

Mash
Out/Lavagem

Aqueça até 78°C. Adicione 11,79L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

10 min

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis US-05 SafAle American a 18 ± 0.5°C.

Fermentação 18 ± 0.5°C 5 dias.

Descanso Diacetil 22 ± 0.5°C 2 dias.

Cold Crash 0 ± 0.5°C 5 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

com desconto! Anotações:
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Processo Produtivo

FIRST EZBREW
BJCP: 18 A – Blonde Ale
Cervejeiro: EZbrew/@ezbrew

First EZBrew é uma cerveja simples na execução mas não se
deixe enganar pela simplicidade da mesma: provando que
"menos é mais" ela entrega a leveza do malte pilsen combinado
com um suave amargor do luupulo Harlettau Magnum. Nessa
receita "menos é mais" significa MENOS trabalho para uma
cerveja MAIS que deliciosa.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 5.3% IBU: 20 Cor: 9 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 5,000 Kg 89,3%

Carapils 0,220 Kg 3,9%

Carared 0,220 Kg 3,9%

Malte de trigo 0,160 Kg 2,9%

MEL AMERICAN BLOND
BJCP: 18 A – Blonde Ale
Cervejeiro: Luciano Mendes

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Cascade 12,0 g 9,0 60 min

Cascade 21,0 g 10,0 20 min

Cascade 21,0 g 1,0 1 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.053 / FG:1.013 Mostura:

Perfil de Água

80 minutos de fervura

Blonde Ale harmoniza com: Queijos, Amendoins, Peixes e frutos do mar.

Densidade Pré-Fervura: 1.045

20L

Cerveja clara de media carbonatação, gosto pronunciado de
malte com um leve amargor cítrico/frutado. Uma cerveja pra
chamar de sua, o primeiro gole desce bem doce, dai o apelido:
MEL.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,25 de água até 69°C. -

Beta Amilase Aqueça até 65°C mantendo a temp. por 60 min

Mash
Out/Lavagem

Aqueça até 75°C. Adicione 14,07L de 
água a 75°C. Mantenha a temp. por

10 min

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Danstar Nottingham a 16 ± 0.5°C.

Fermentação 16 ± 0.5°C 2 dias.

Fermentação 18 ± 0.5°C 2 dias.

Descanso Diacetil 22 ± 0.5°C 2 dias.

Maturação 5 ± 0.5°C 2 dias.

Maturação+Gelatina 22 ± 0.5°C 1 dia.

Cold Crash 1 ± 0.5°C 3 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 6g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,9 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

com desconto! Anotações:
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Processo Produtivo

MEL AMERICAN BLOND
BJCP: 18 A – Blonde Ale
Cervejeiro: Luciano Mendes

Cerveja clara de media carbonatação, gosto pronunciado de
malte com um leve amargor cítrico/frutado. Uma cerveja pra
chamar de sua, o primeiro gole desce bem doce, dai o apelido:
MEL.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Dificuldade Custo ABV: 5.4% IBU: 34 Cor: 12 EBC

Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

110 ppm 18 ppm 17 ppm 50 ppm 60 ppm 258 ppm 1.2 – Balanceado

Dados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pale Ale 4,400 Kg 80,2%

Munich 0,540 Kg 9,9%

Vienna 0,5400 Kg 9,9%

A PURITANA APA
BJCP: 18 B – American Pale Ale
Cervejeiro: Rafael Ferreira/@tibu.beer

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Summit 9,0 g 14,0 30 min

Ekuanot 9,0 g 8,0 15 min

Summit 9,0 g 9,0 15 min

Ekuanot 9,0 g 1,0 2min

Summit 9,0 g 2,0 2 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.051 / FG:1.014 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Densidade Pré-Fervura: 1.045

20L

Essa não é uma APA para quem gosta da mesmice dos lúpulos da
moda. Deliciosamente refrescante e com amargor presente, mas
que não “rasga a garganta”, A Puritana traz uma experiência única
sem doer no bolso (é supreendentemente barata). Se encante com
complexa experiência que a citricidade dos lúpulos Ekuanot e
Summit entregam, deixando brilhar as notas de limão, anis, laranja
e um leve resinoso.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,33 de água até  72°C. -

Sacarificação Aqueça até 68°C mantendo a temp. por 60 min

Mash
Out/Lavagem

Aqueça até 75°C. Adicione 12,94L de 
água a 75°C. Mantenha a temp. por

10 min

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Lallemand (LalBrew) Nottingham a 18 ± 0.5°C.

Fermentação 18 ± 0.5°C 5 dias.

Descanso Diacetil 21 ± 0.5°C 2 dias.

Cold Crash 2 ± 0.5°C 4 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Pale American Ale harmoniza com: Pimentão recheado, pizza de calabresa e bolo de carne.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

com desconto! Anotações:
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Processo Produtivo

A PURITANA APA
BJCP: 18 B – American Pale Ale
Cervejeiro: Rafael Ferreira/@tibu.beer

Essa não é uma APA para quem gosta da mesmice dos lúpulos da
moda. Deliciosamente refrescante e com amargor presente, mas
que não “rasga a garganta”, A Puritana traz uma experiência única
sem doer no bolso (é supreendentemente barata). Se encante com
complexa experiência que a citricidade dos lúpulos Ekuanot e
Summit entregam, deixando brilhar as notas de limão, anis, laranja
e um leve resinoso.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 3.9% IBU: 17 Cor: 8.1 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 3,400 Kg 89,5%

Munique 0,400 Kg 10,5%

SESSION LOVER
BJCP: 18 A – Pale American Ale
Cervejeiro: Felipe Colombo/@feliperabrew

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Warrior 5,0 g 8,0 60 min

Citra 4,0 g 4,0 15 min

Whirlfloc 0,5und - 15 min

Levedo de cerveja 4,2 g - 15 min

Citra 4,0 g 2,0 5 min

Sol.Sulfato de Zinco 10,6 g - 5 min

Citra 4,0 g 0,0 0 min

Citra 28,0 g 3,0 10 min HopStand 75°C

Citra 40,0 g - DH 3 dias a 16± 0.5°C.

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.035 / FG:1.005 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Pale American Ale harmoniza com: Pimentão recheado, pizza de calabresa e bolo de carne.

Densidade Pré-Fervura: 1.031

20L

Session Lover com seu perfume sedutor do puro lúpulo CITRA,
este que embriaga e embala as noitadas assim como as damas
da noite. O aroma cítrico e doce impregna e entorpece a alma
do bebedor apaixonado.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 17,45 de água até 59°C. -

Parada proteica Aqueça até 55°C mantendo a temp. por 5 min

Beta Amilase Aqueça até 63°C mantendo a temp. por 60 min

Alfa Amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 20 min

Mash Out/Lavagem Aqueça até 78°C. Adicione 10,47L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

20 min

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis US-05 a 17 ± 0.5°C.

Fermentação 17 ± 0.5°C 3 dias.

Discanso Diacetil 20 ± 0.5°C 2 dias.

Maturação/DH 16 ± 0.5°C 3 dias.

Cold Crash + Gelatina 3 ± 0.5°C 6 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

com desconto! Anotações:
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Processo Produtivo

Session Lover com seu perfume sedutor do puro lúpulo CITRA,
este que embriaga e embala as noitadas assim como as damas
da noite. O aroma cítrico e doce impregna e entorpece a alma
do bebedor apaixonado.

SESSION LOVER
BJCP: 18 A – Pale American Ale
Cervejeiro: Felipe Colombo/@feliperabrew

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

100 ppm 15 ppm 50 ppm 50 ppm 250 ppm 80 ppm 2.0- Levemente seco/amargo

Dificuldade Custo ABV: 5.1% IBU: 34 Cor: 15 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 

Malte(s) Quantidade %
Pale Ale 2,200 Kg 43,0%

Pilsen 2,200 Kg 43,0%

Carapils 0,360 Kg 7,0%

Caramel Munich I 
(90EBC)

0,360 Kg 7,0%

GOLD COAST APA
BJCP: 18 B - American Pale Ale
Cervejeiro: Pedro Souza/@maddogsbeer

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Columbus 10,0g 21,2 60 min

Cascade 13,0g 5,3 20 min

Centennial 13,0g 5,8 10 min

Raspas de casca 
de laranja

30,0g - 10 min

Cascade 13,0g 1,7 5 min

Centennial 13,0g 0,0 0 min

Amarillo 30,0 g 0,0 DH 4 dias: Rampa 21 - 10°C.

Cascade 30,0 g 0,0 DH 4 dias: Rampa 21 - 10°C.

Lupulagem / Fervura:

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,57L de água até 40°C -

Beta amilase Aqueça até 65°C mantendo a temp. por 70 min

Mash Out/Lavagem Aqueça até 76°C. Adicione 12,41L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

30 min

-

Fermentação/Envase:

OG:1.048 / FG:1.009 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

American Pale Ale harmoniza com: Hot dog, frituras, comida mexicana e churrasco.

Densidade Pré-Fervura: 1.043

20L

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis US-05 a 17 ± 0.5°C.

Fermentação 17 ± 0.5°C 4 dias.

Descanso Diacetil 21 ± 0.5°C 2 dias.

Maturação/DH 21 ± 0.5°C 1 dia.

Maturação/DH 15 ± 0.5°C 1 dia.

Maturação/DH 13 ± 0.5°C 1 dia.

Maturação/DH 10 ± 0.5°C 1 dia.

Maturação (retire hopbag) 10± 0.5°C 1 dia.

Cold Crash 01± 0.5°C 5 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 6g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Do estilo de vida praiano e descontraído de Gold Coast, essa APA busca
exatamente este lado tropical e refrescante. Essa cerveja possui um
toque especial de fruta. É produzida com laranja, conferindo um sabor
único de fruta cítrica no seu fundo. O seu corpo é médio, equilibrado, e
de forma geral, é uma cerveja leve. Mesmo preparada com fruta, a
cerveja não possui um sabor adocicado ao final, tendendo ao sabor
mais seco. Sua combinação de lúpulos traz a refrescância, citricidade e
aromas herbais. Ela é uma cerveja fácil de beber.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo

GOLD COAST APA
BJCP: 18 B - American Pale Ale
Cervejeiro: Pedro Souza/@maddogsbeer

Do estilo de vida praiano e descontraído de Gold Coast, essa APA busca
exatamente este lado tropical e refrescante. Essa cerveja possui um
toque especial de fruta. É produzida com laranja, conferindo um sabor
único de fruta cítrica no seu fundo. O seu corpo é médio, equilibrado, e
de forma geral, é uma cerveja leve. Mesmo preparada com fruta, a
cerveja não possui um sabor adocicado ao final, tendendo ao sabor
mais seco. Sua combinação de lúpulos traz a refrescância, citricidade e
aromas herbais. Ela é uma cerveja fácil de beber.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 5.5% IBU: 40 Cor: 13 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pale Ale 4,700 Kg 85,1%

Vienna 0,400 Kg 7,3%

Munique 0,390 Kg 5,4%

Melano 0,070 Kg 1,3%

Aveia em flocos 0,050 Kg 0,9%

LA QUENGA
BJCP: 18 B - American Pale Ale
Cervejeiro: Wagner Oliveira/@rengavv

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Warrior 24,0g 36,5 30 min

Whirfloc 0,5und - 15 min

Servomyces 5,0g - 15 min

Cascade 19,0g 3,1 5 min

Centennial 44,0g 0,0 DH 3 dias a 18± 0.5°C.

Cascade 44,0g 0,0 DH 3 dias a 18± 0.5°C.

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.052 / FG:1.010 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

American Pale Ale harmoniza com: Hot dog, frituras, comida mexicana e churrasco.

Densidade Pré-Fervura: 1.046

20L

La Quenga vem feito um rapariga pra voçe, na primeira
cafungada voçe sente logo aquele arominha de perfume feito
com um plantinha verde, em seguida vem a beiçada geladinha
com um gostinho amargo de quem escovou os dentes com uma
casca de laranja no final voçe olha pra ela e diz.. Eu Amo uma
Quenga.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,30 de água até 56°C. -

Parada proteica Aqueça até 52°C mantendo a temp. por 10 min

Sacarificação Aqueça até 67°C mantendo a temp. por 60 min

Mash Out/Lavagem Aqueça até 78°C. Adicione 13,00L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

10 min

-

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Lallemand Nottingham a 18 ± 0.5°C.

Fermentação 18 ± 0.5°C 3 dias.

Descanso Diacetil 21 ± 0.5°C 2 dias.

Maturação/DH 18 ± 0.5°C 3 dias.

Cold Crash 02 ± 0.5°C 5 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 6g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

com desconto! Anotações:
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Processo Produtivo

La Quenga vem feito um rapariga pra voçe, na primeira
cafungada voçe sente logo aquele arominha de perfume feito
com um plantinha verde, em seguida vem a beiçada geladinha
com um gostinho amargo de quem escovou os dentes com uma
casca de laranja no final voçe olha pra ela e diz.. Eu Amo uma
Quenga.

LA QUENGA
BJCP: 18 B - American Pale Ale
Cervejeiro: Wagner Oliveira/@rengavv

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 4.8% IBU: 43 Cor: 27 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 4,700 Kg 93,0%

Caramunich II 
(124EBC)

0,250 Kg 5,0%

Carafa Special II 
(860 EBC)

0,100 Kg 2,0%

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Northern Brewer 20,0g 20,8 60 min

Mount Hood 50,0g 22,2 20 min

Whirfloc 0,5und - 15 min

Levedo de Cerveja 5,0g - 15 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.048 / FG:1.011 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

California Common harmoniza com: Churrasco, queijo ricota e frutos do mar.

Densidade Pré-Fervura: 1.043

20L

Não se engane com esta cerveja histórica estilo California Common, ela
te entregará o melhor das Ales com a delicadeza de uma lager. Uma
cerveja que surgiu na era da corrida do ouro americano e ganhou o
mundo através a Anchor Brewing e que agora está no seu copo. Sinta o
sabor maltado enquanto o aroma do lúpulo mentolado invade suas
narinas. Sinta-se no velho oeste saboreando uma cerveja refrescante e
marcante, a famosa cerveja de vapor!

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,62 de água até 70°C. -

Sacarificação Aqueça até 66°C mantendo a temp. por 60 min

Mash Out/Lavagem Aqueça até 78°C. Adicione 12,30L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

15 min

-

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Mangrove Jack M54 California Lager a 17 ± 0.5°C.

Fermentação 17 ± 0.5°C 7 dias.

Descanso Diacetil 20 ± 0.5°C 3 dias.

Cold Crash 02 ± 0.5°C 7 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

CALIFORNIA CRASH
BJCP: 19 B – California Common

Cervejeiro: Túlio Marcus/@minhacervaminha
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Processo Produtivo

CALIFORNIA CRASH
BJCP: 19 B – California Common

Cervejeiro: Túlio Marcus/@minhacervaminha

Não se engane com esta cerveja histórica estilo California Common, ela
te entregará o melhor das Ales com a delicadeza de uma lager. Uma
cerveja que surgiu na era da corrida do ouro americano e ganhou o
mundo através a Anchor Brewing e que agora está no seu copo. Sinta o
sabor maltado enquanto o aroma do lúpulo mentolado invade suas
narinas. Sinta-se no velho oeste saboreando uma cerveja refrescante e
marcante, a famosa cerveja de vapor!

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 5.0% IBU: 26 Cor: 16 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pale Ale 3,700 Kg 74,2%

Munich 0,400 Kg 8,0%

Caramelo 0,370 Kg 7,4%

Crapils 0,370 Kg 7,4%

Caramelo/Crystal 0,150 Kg 3,0%

AMERICAN AMBER ALE UMAS E OUTRAS

BJCP: 19 A – American Amber Ale
Cervejeiro: Anderson Silveira/@umaseoutrascerveja

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Columbus 18,0 g 26,0 35 min

Ekuanot 20,0 g - 0 min

Simcoe 20,0 g - 0 min

Ekuanot 30,0 g - DH 3 dias: Rampa 10°C - 3°C

Simcoe 30,0 g - DH 3 dias: Rampa 10°C - 3°C

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.047 / FG:1.009 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

American Amber Ale harmoniza com: Bacalhau, cordeiro, frango a passarinho, kebab de 
carne.

Densidade Pré-Fervura: 1.041

20L

É uma cerveja em que tanto o lúpulo e o malte se destacam.
Com coloração acobreada, essa receita traz no aroma o
caramelo do malte e as frutas cítricas dos lúpulos Ekuanot e
Simcoe, principalmente no Dry Hoping. Já no paladar possuí
sabor de lúpulo bem presente que recebe suporte das notas que
remetem a caramelo, biscoito e leve tosta. Bem equilibrada e de
alto drinkability.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,66 de água até 69°C. -

Beta Amilase Aqueça até 65°C mantendo a temp. por 80 min

Mash Out Aqueça até 76°C mantendo a temp. por 15 min

Lavagem Adicione 12,22L de água a 76°C. -

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis US-05 a 18 ± 0.5°C.

Fermentação 18 ± 0.5°C 5 dias.

Descanso Diacetil 20 ± 0.5°C 3 dias.

Maturação/DH 10 ± 0.5°C 1 dias.

Maturação/DH 6 ± 0.5°C 1 dias.

Maturação/DH 3 ± 0.5°C 1 dias.

Cold Crash 1 ± 0.5°C 4 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo

É uma cerveja em que tanto o lúpulo e o malte se destacam.
Com coloração acobreada, essa receita traz no aroma o
caramelo do malte e as frutas cítricas dos lúpulos Ekuanot e
Simcoe, principalmente no Dry Hoping. Já no paladar possuí
sabor de lúpulo bem presente que recebe suporte das notas que
remetem a caramelo, biscoito e leve tosta. Bem equilibrada e de
alto drinkability.

AMERICAN AMBER ALE UMAS E OUTRAS

BJCP: 19 A – American Amber Ale
Cervejeiro: Anderson Silveira/@umaseoutrascerveja

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Dificuldade Custo ABV: 6.0% IBU: 30 Cor: 12 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 5,000 Kg 86,4%

Carapils 0,360 Kg 6,2%

Carared 0,360 Kg 6,2%

Caramunich 0,070 Kg 1,2%

PRETTY WOMAN
BJCP: 21 A – American IPA
Cervejeiro: Alexandre Damaceno/@dr.cerveja

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Nugget 12,0 g 14,0 30 min

Citra 5,0 g 3,0 10 min

Simcoe 5,0 g 3,0 10 min

Citra 5,0 g 1,0 5 min

Simcoe 5,0 g 2,0 5 min

Citra 5,0 g 3,5 0 min

Simcoe 5,0 g 3,5 0 min

Citra 44,0 g - DH 4 dias: Rampa 12 - 16°C

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.054 / FG:1.008 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Densidade Pré-Fervura: 1.047

20L

Pretty Woman é uma Citra IPA com 30 de IBU e 6,0% de ABV.
Com Dry Hopping a frio, tem uma extração de alfa ácidos do
Lúpulo Citra de forma lenta, garantindo um contagiante aroma e
suavidade no paladar, sendo indicada para o degustador que
está conhecendo novos estilos. Por seu marcante perfume que
remete às Pin Ups Americanas dos anos 1950, é uma cerveja
com alto drinkability, obrigando o degustador a provar mais um
pint.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,12 de água até 64°C. -

Beta Amilase Aqueça até 60°C mantendo a temp. por 10 min

Beta Amilase Aqueça até 62°C mantendo a temp. por 40 min

Alfa Amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 25 min

Mash Out Aqueça até 78°C mantendo a temp. por 25min

Lavagem Adicione 13,39L de água a 78°C.

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis S-04 a 18 ± 0.5°C.

Fermentação 18 ± 0.5°C 5 dias.

Descanso Diacetil 20 ± 0.5°C 2 dias.

Maturação 10 ± 0.5°C 10 dias

DH 12 ± 0.5°C 3 dias

DH 16 ± 0.5°C 1 dia

Cold Crash 0 ± 0.5°C 5 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

American IPA harmoniza com: hambúrguer artesanal, pizzas variadas e macarronada.

Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

114 ppm 15 ppm 0 ppm 154 ppm 129 ppm 0 ppm 0.9 - Balanceado

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo

PRETTY WOMAN
BJCP: 21 A – American IPA
Cervejeiro: Alexandre Damaceno/@dr.cerveja

Pretty Woman é uma Citra IPA com 30 de IBU e 6,0% de ABV.
Com Dry Hopping a frio, tem uma extração de alfa ácidos do
Lúpulo Citra de forma lenta, garantindo um contagiante aroma e
suavidade no paladar, sendo indicada para o degustador que
está conhecendo novos estilos. Por seu marcante perfume que
remete às Pin Ups Americanas dos anos 1950, é uma cerveja
com alto drinkability, obrigando o degustador a provar mais um
pint.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 6.2% IBU: 52 Cor: 34 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Malte Red X 6,000 Kg 96,8%

Malte Caramel 50 0,200 Kg 3,2%

HIGH WAY TO RED
BJCP: 21 B – Specialty IPA - Red IPA
Cervejeiro: Volnei Junior/@vdamascenojr

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Chinook 35,0 g 52,0 60 min

Whirlfloc 0,5 0,0 20 min

Centennial 37,0 g - 0 min

Cascade 56,0 g - DH 3 dias 16°C.

Chinook 22,0 g - DH 3 dias 16°C.

Centennial 19,0 g - DH 3 dias 16°C.

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.058 / FG:1.011 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Densidade Pré-Fervura: 1.051

20L

Criada pela dor e sofrimento de pobres almas sedentas por
lúpulo, com malte vermelho como sangue do capeta, essa IPA
com certeza deixa o Tinhoso tentado a beber!

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,74 de água até  66°C. -

Beta amilase Aqueça até 62°C mantendo a temp. por 40 min

Alfa amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 30 min

Lavagem Adicione 13,1L de água a 72°C. -

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis US-05 a 18 ± 0.5°C.

Fermentação 18 ± 0.5°C 6 dias.

Descanso Diacetil 20 ± 0.5°C 4 dias.

Maturação/DH 16 ± 0.5°C 3 dias

Cold Crash 2 ± 0.5°C 3 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

American IPA harmoniza com: hambúrguer artesanal, pizzas variadas e macarronada.
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Processo Produtivo

HIGH WAY TO RED
BJCP: 21 B – Specialty IPA - Red IPA
Cervejeiro: Volnei Junior/@vdamascenojr

Criada pela dor e sofrimento de pobres almas sedentas por
lúpulo, com malte vermelho como sangue do capeta, essa IPA
com certeza deixa o Tinhoso tentado a beber!

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 3,600 Kg 95,7%

Açúcar 0,570 Kg 4,3%

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Cascade 27,0 g 13,0 15 min

Ekuanot 18,0 g 18,0 15 min

Levedo de Cerveja 10,0 g - 15 min

Sol. Sulfato de Zinco 20,0 ml - 15 min

Cascade 36,0 g 2,0 1 min

Citra 19,0 g - DH 3 dias a 18°C

Galaxy 19,0 g - DH 3 dias a 18°C

Summit 19,0 g - DH 3 dias a 18°C

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.044 / FG:1.004 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Session IPA harmoniza com: hambúrguer artesanal, churrasco, comida japonesa, pizza.

Densidade Pré-Fervura: 1.030

20L

Prepare-se para uma Session IPA aromática que vai conseguir trazer
seus amigos Brahmeiros para a cerveja artesanal. Muito leve e de
amargor baixo, essa Session IPA se encaixa em qualquer Dry Hop de
lúpulos americanos. Quer uma Session IPA mais requintada? Troque os
lúpulos de Dry Hop por lúpulos americanos nobres (Mosaic, Nelson
Sauvin...). Quer uma Session IPA mais baratinha? Troque os lúpulos de
Dry Hop por Cascade, Chinook e Centennial.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 17,59 de água até  71°C. -

Sacarificação Aqueça até 67°C mantendo a temp. por 60 min

Mash
Out/Lavagem

Aqueça até 78°C. Adicione 10,17L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

10 min

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis US-05 SafAle American a 18 ± 0.5°C.

Fermentação 18 ± 0.5°C 7 dias.

DH 18 ± 0.5°C 3 dias.

Cold Crash 0 ± 0.5°C 3 dias

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Dificuldade Custo ABV: 5.3% IBU: 33 Cor: 5 EBC

RATEL V2 SESSION IPA
BJCP: 21 B – Speciality IPA
Cervejeiro: Rafael Ferreira/@tibu.beer

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo

RATEL V2 SESSION IPA
BJCP: 21 B – Speciality IPA
Cervejeiro: Rafael Ferreira/@tibu.beer

Prepare-se para uma Session IPA aromática que vai conseguir trazer
seus amigos Brahmeiros para a cerveja artesanal. Muito leve e de
amargor baixo, essa Session IPA se encaixa em qualquer Dry Hop de
lúpulos americanos. Quer uma Session IPA mais requintada? Troque os
lúpulos de Dry Hop por lúpulos americanos nobres (Mosaic, Nelson
Sauvin...). Quer uma Session IPA mais baratinha? Troque os lúpulos de
Dry Hop por Cascade, Chinook e Centennial.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

63 ppm 10 ppm 9 ppm 50 ppm 60 ppm 105 ppm 1.2 - Balanceado

Dificuldade Custo ABV: 7.4% IBU: 44 Cor: 28 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 

Malte(s) Quantidade %
Pilsen 2,600 Kg 37,1%

Munich 1,650 Kg 23,6%

Vienna 1,650 Kg 23,6%

Special B 0,200 Kg 2,9%

Aveia em Flocos 0,600 Kg 9,3%

Açúcar mascavo 0,250 Kg 3,6%

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Nugget 21,0g 32 First Wort Hopping (FWH)*

Centennial 13,0 g 5 5 min

Centennial 13,0 g 2 0 min

Centennial 25,0 g 5 30 min HopStand 80°C

Centennial 100,0 g - DH 4 dias: Rampa 20 - 10°C.

Lupulagem / Fervura:
Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Fermentis US-05 a 16 ± 0.5°C.

Fermentação 16 ± 0.5°C 1 dia.

Fermentação 17 ± 0.5°C 1 dia.

Fermentação 18 ± 0.5°C 1 dia.

Maturação/DH 20 ± 0.5°C 2 dias.

Maturação/DH 10 ± 0.5°C 2 dias.

Cold Crash 0°C - 3°C 4 dias.

Fermentação/Envase:

Método de Envase Condição Tempo

Priming 6g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

OG:1.067 / FG:1.011 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

American IPA harmoniza com: hambúrguer artesanal, pizzas variadas e macarronada.

Densidade Pré-Fervura: 1.058

O Coice de Mula é traiçoeiro, engana o bebedor aventureiro que
não conhece a tradição indígena de Pirassununga.

A explosão de aromas frutados e cítricos característicos da
Escola Americana provenientes de uma generosa carga de
lúpulos escondem o COICE de 7.0% de álcool! Cuidado que o
coice pode botar o brahmeiro para dormir

20L

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 18,23L de água até 70°C. -

Beta amilase Aqueça até 66°C mantendo a temp. por 60 min

Αlfa amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 20 min

Mash Out/Lavagem Aqueça até 78°C. Adicione 12,05L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

30 min

-

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

COICE DE MULA 
BJCP: 21 A - American IPA
Cervejeiro: Leonardo Tassoni /@leotassoni
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Processo Produtivo

O Coice de Mula é traiçoeiro, engana o bebedor aventureiro que
não conhece a tradição indígena de Pirassununga.

A explosão de aromas frutados e cítricos característicos da
Escola Americana provenientes de uma generosa carga de
lúpulos escondem o COICE de 7.0% de álcool! Cuidado que o
coice pode botar o brahmeiro para dormir.

COICE DE MULA 
BJCP: 21 A - American IPA
Cervejeiro: Leonardo Tassoni /@leotassoni

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Dificuldade Custo ABV: 5.0% IBU: 6 Cor: 6 EBC

Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

73 ppm 15 ppm 11 ppm 63 ppm 73 ppm 44 ppm 1.2- Balanceado

Dados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 2,200 Kg 51,8%

Malte de Trigo 1,700 Kg 40,0%

Açúcar 0,350 Kg 8,2%

BERLINER WEISSE PHYLLI SOUR
BJCP: 23 A – Berliner Weisse

Cervejeira: Larissa Pimenta/@Larissa.pimenta

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Golding (US) 10,0g 6,0 60 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.042 / FG:1.004 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Berliner Weisse harmoniza com: Salmão assado, saladas, sorvete ou torta de limão.

Densidade Pré-Fervura: 1.031

20L

Essa Berliner Weisse é para quem quer começar a se aventurar
no mundo das ácidas de uma forma descomplicada. Uma cerveja
com aroma cítrico, com sutis notas de pêssego e maçã, no boca
uma cerveja com acidez cítrica média-alta, com sabores que
remetem ao malte, amargor imperceptível. É uma cerveja
refrescante e fácil de beber.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 17,39 de água até 68°C. -

Sacarificação Aqueça até 64°C mantendo a temp. por 60 min

Mash Out/Lavagem Aqueça até 78°C. Adicione 10,61L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

15 min

-

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Lallemand Phylli Sour a 21 ± 0.5°C.

Fermentação 21 ± 0.5°C 12 dias.

Cold Crash 02 ± 0.5°C 10 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo

Essa Berliner Weisse é para quem quer começar a se aventurar
no mundo das ácidas de uma forma descomplicada. Uma cerveja
com aroma cítrico, com sutis notas de pêssego e maçã, no boca
uma cerveja com acidez cítrica média-alta, com sabores que
remetem ao malte, amargor imperceptível. É uma cerveja
refrescante e fácil de beber.

BERLINER WEISSE PHYLLI SOUR
BJCP: 23 A – Berliner Weisse

Cervejeira: Larissa Pimenta/@Larissa.pimenta

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 5.5% IBU: 10 Cor: 8 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Malte de trigo 3,300 Kg 55,9%

Pilsner 2,300 Kg 39,0%

Flocos de aveia 0,300 Kg 5,1%

NART WIT
BJCP: 24 A – Witbier
Cervejeiro: Nart/@naservabeer

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Hallertau Magnum 7,0 g 10,0 60 min

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.055 / FG:1.013 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Witbier harmoniza com: Peixes, mussarela de búfala com folhas de manjericão e feijoada.

Densidade Pré-Fervura: 1.049

20L

Essa Witbier, traz notas muito marcantes de laranja NAVELINA,
limão SICILIANO e coentro. Uma cerveja muito refrescante,
jovial e deliciosa. Harmoniza excelentemente bem com peixes,
mussarela de búfala com folhas de manjericão e, também com
feijoada, pelas notas das laranjas. (Substitui a laranja presente
na feijoada).

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,05 de água até  44°C. -

Beta glucanase Aqueça até  40°C mantendo a temp. por 1 min

Parada proteica Aqueça até  50°C mantendo a temp. por 9 min

Sacarificação Aqueça até  65°C mantendo a temp. por 50 min

Mash
Out/Lavagem

Aqueça até  78°C. Adicione 13,55L de 
água a 78°C. Mantenha a temp. por

10 min

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Mangrove Jack's M21 Belgian Wit a 19 ± 0.5°C.

Fermentação 19 ± 0.5°C 4 dias.

Descanso Diacetil 25 ± 0.5°C 4 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Faça um chá com 200mL de água com 12g de semente de coentro 
maceradas, 23g de raspas casca de limão siciliano e  36g de raspas 
de casca de laranja. Adicione o chá no momento do envase da 
cerveja.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo

NART WIT
BJCP: 24 A – Witbier
Cervejeiro: Nart/@naservabeer

Essa Witbier, traz notas muito marcantes de laranja NAVELINA,
limão SICILIANO e coentro. Uma cerveja muito refrescante,
jovial e deliciosa. Harmoniza excelentemente bem com peixes,
mussarela de búfala com folhas de manjericão e, também com
feijoada, pelas notas das laranjas. (Substitui a laranja presente
na feijoada).

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

75 ppm 5 ppm 30 ppm 90 ppm 70 ppm 70 ppm 4.3- Muito seco/amargo

Dificuldade Custo ABV: 4.6% IBU: 23 Cor: 22 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 1,200 Kg 28,2%

Pale Ale 1,200 Kg 28,2%

Munique 0,370Kg 8,7%

Vienna 0,370Kg 8,7%

Malte Centeio 0,370Kg 8,7%

Malte de trigo 0,370Kg 8,7%

Candi Sugar 0,380Kg 8,9%

SAISON BELMINHA
BJCP: 25 B – Saison
Cervejeiro: Fernando Granzotto/@confraria.juizo

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Summit 9,0 g 10,7 30 min

Summit 12,0 g 9,3 15 min

Hallertau Blanc 17,0 g 3,2 5 min

Hallertau Blanc 30,0 g - DH 4 dias: Rampa 20°C - 24°C

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.041 / FG:1.006 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Densidade Pré-Fervura: 10.32

20L

A Saison é uma ale belga com destaque para seu aroma frutado,
notas de cravo, banana, e especiarias. É uma cerveja de alta
carbonatação, com espuma bem formada e persistente. Sua
aparência é turva, com cor que varia do alaranjado ao
acobreado mais escuro. Esse estilo de cerveja é bem
refrescante, picante, possui sabor maltado presente, amargor
de lúpulo moderado e uma leve acidez.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 17,40 de água até 54°C. -

Parada proteica Aqueça até 50°C mantendo a temp. por 15 min

Beta Amilase Aqueça até 68°C mantendo a temp. por 10 min

Alfa Amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 45 min

Mash Out/Lavagem Aqueça até 75°C. Adicione 10,59L de 
água a 75°C. Mantenha a temp. por

5 min

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Lallemand Belle Saison a 20 ± 0.5°C.

Adicione 0,380KG de Candi Sugar em 1,0 L de água fervente. Dissolva bem 
e adicione a solução no primeiro dia de fermentação.

Fermentação 20 ± 0.5°C 2 dias.

Fermentação/DH 20 ± 0.5°C 2 dias.

Fermentação/DH 24 ± 0.5°C 2 dias.

Cold Crash 02 ± 0.5°C 3 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Saison harmoniza com: Camarão, salmão, chouriço, defumados, embutidos e vitela.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.
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Processo Produtivo
CANDI SUGAR

SAISON BELMINHA
BJCP: 25 B – Saison
Cervejeiro: Fernando Granzotto/@confraria.juizo

A Saison é uma ale belga com destaque para seu aroma frutado,
notas de cravo, banana, e especiarias. É uma cerveja de alta
carbonatação, com espuma bem formada e persistente. Sua
aparência é turva, com cor que varia do alaranjado ao
acobreado mais escuro. Esse estilo de cerveja é bem
refrescante, picante, possui sabor maltado presente, amargor
de lúpulo moderado e uma leve acidez.



Processo Produtivo

SAISON BELMINHA
BJCP: 25 B – Saison
Cervejeiro: Fernando Granzotto/@confraria.juizo

A Saison é uma ale belga com destaque para seu aroma frutado,
notas de cravo, banana, e especiarias. É uma cerveja de alta
carbonatação, com espuma bem formada e persistente. Sua
aparência é turva, com cor que varia do alaranjado ao
acobreado mais escuro. Esse estilo de cerveja é bem
refrescante, picante, possui sabor maltado presente, amargor
de lúpulo moderado e uma leve acidez.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.v



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 5.9% IBU: 24 Cor: 12 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 3,400 Kg 64,5%

Malte de Centeio 0,700 Kg 13,3%

Malte de Trigo 0,700 Kg 13,3%

Melanoidina 0,300 Kg 5,7%

Malte Chit 0,170 Kg 3,2%

SAISON UMAS E OUTRAS
BJCP: 25 B – Saison
Cervejeiro: Anderson Silveira/@umaseoutrascerveja

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Hallertau Magnum 9,0 g 15,0 60 min

Huell Melon 17,0 g 5,0 15 min

Casca de tangerina 30,0g - 5 min

Huell Melon 30,0 g 4,0 15 min HopStand 85°C

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.050 / FG:1.005 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Densidade Pré-Fervura: 1.044

20L

É uma cerveja da escola belga, clara, com marcantes aromas
cítricos de tangerina e um condimentado, levemente picante
característico da levedura belga e uma rusticidade de grãos e
cereais. Na boca é uma cerveja leve, efervescente e refrescante,
com amargor baixo e frutado. O final seco e cítrico traz um
frescor agradável que chama o próximo gole.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 16,47 de água até 66°C. -

Beta Amilase Aqueça até 62°C mantendo a temp. por 40 min

Alfa Amilase Aqueça até 72°C mantendo a temp. por 20 min

Mash Out/Lavagem Adicione 12,63L de água a 78°C. -

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Lallemand Belle Saison a 23 ± 0.5°C.

Fermentação 23 ± 0.5°C 7 dias.

Cold Crash 03 ± 0.5°C 3 dias.

Método de Envase Condição Tempo

Adicione infusão de casca de 2 tangerina em vodka no dia do envase.

Priming 5g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

Saison harmoniza com: Camarão, salmão, chouriço, defumados, embutidos e vitela.
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Processo Produtivo

É uma cerveja da escola belga, clara, com marcantes aromas
cítricos de tangerina e um condimentado, levemente picante
característico da levedura belga e uma rusticidade de grãos e
cereais. Na boca é uma cerveja leve, efervescente e refrescante,
com amargor baixo e frutado. O final seco e cítrico traz um
frescor agradável que chama o próximo gole.

SAISON UMAS E OUTRAS
BJCP: 25 B – Saison
Cervejeiro: Anderson Silveira/@umaseoutrascerveja

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.



Ca2+ Mg2+ Na+ Cl- SO4
2- HCO3

- SO4
2- /Cl-

- ppm - ppm - ppm - ppm - ppm - ppm Não informado

Dificuldade Custo ABV: 8.7% IBU: 26 Cor: 9 EBCDados Vitais

Grist de Maltes: 
Malte(s) Quantidade %

Pilsen 5,600 Kg 73,0%

Cara Clair 1,400 Kg 18,3%

Açúcar 0,670 Kg 8,7%

FG BELGIAN GOLDEN STRONG ALE

BJCP: 25 C – Belgian Golden Strong Ale
Cervejeiro: Filipe Gomes

Lúpulos Qtd IBU Tempo
Hallertau Magnum 14,0 g 21,0 60 min

Saaz 33,0 g 4,0 5 min

Saaz 22,0 g 1,0 10 min HopStand 75°C

Lupulagem / Fervura: Fermentação/Envase:

OG:1.077 / FG:1.0011 Mostura:

Perfil de Água

60 minutos de fervura

Belgian Golden Strong Ale harmoniza com: Paella, Cuscuz, Camarão, Polvo, Macarrão ao Pesto.

Densidade Pré-Fervura: 1.058

20L

Uma ale de estilo belga, complexa, efervescente, e forte,
altamente atenuada e com características de notas frutadas e
lupuladas com preferência aos compostos fenólicos. Um
casamento de sabores frutados, condimentados e de álcool com
o apoio de um suave caráter de malte.

Processo Descrição/Ação Tempo

Mash In Aqueça 18,9 de água até 59°C. -

Parada proteica Aqueça até 55°C mantendo a temp. por 5 min

Sacarificação Aqueça até 70°C mantendo a temp. por 55 min

Mash Out Aqueça até 78°C mantendo a temp. por 25min

Lavagem Adicione 11,58L de água a 78°C.

Fermentação Temperatura Tempo

Inocule a levedura Mangrove Jack's M41 Belgian Ale a 18 ± 0.5°C.

Fermentação 18 ± 0.5°C 5 dias.

Fermentação 21 ± 0.5°C 3 dias.

Cold Crash 2 ± 0.5°C 7 dias

Todas as informações contidas na receita são de responsabilidade do autor.

Método de Envase Condição Tempo

Priming 6g/L açúcar (temp. ambiente) 14 dias.

Carb. Forçada 0,8 Bar (0°C - 3°C) 5 dias.

Após carbonatação, envelheça em garrafa de vidro por 180 dias a 20 ± 0.5°C
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Processo Produtivo

FG BELGIAN GOLDEN STRONG ALE

BJCP: 25 C – Belgian Golden Strong Ale
Cervejeiro: Filipe Gomes

Uma ale de estilo belga, complexa, efervescente, e forte,
altamente atenuada e com características de notas frutadas e
lupuladas com preferência aos compostos fenólicos. Um
casamento de sabores frutados, condimentados e de álcool com
o apoio de um suave caráter de malte.

Mash in: temperatura da água antes de adicionar os grãos.

Flame Out: desligue o aquecimento.
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