
NOVIDADES CERVEJEIRAS 
Do festival em Santa Catarina à viagem a seis monastérios belgas, 
boas notícias para quem aprecia uma boa gelada

André (à esq.) é diretor 
de arte de PRAZERES DA 
MESA. Edu é dono do 
Melograno, em São 
Paulo. Os dois são 

especialistas em cerveja 
e amigos de copo.
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Rogue Route 20
A importadora Tarantino lança 
a promoção Rogue Route 20, 
que consiste em uma promoção 
em que o consumidor deve 
percorrer bares que vendam a 
cerveja Rogue e ganhar pontos 
numa espécie de passaporte. 
Os que completarem a rota 
ganharão o direito de participar 
da fabricação coletiva de uma 
cerveja feita com kits da Rogue 
na cervejaria Nacional. 
Mais informações: 
tarantino.net.br

Festival Brasileiro da Cerveja
A edição 2011 aconteceu em novembro, e reuniu em três dias cerca de 22.000 pessoas, 
que prestigiaram seus quase 80 expositores. Um dos destaques do festival foi a cerveja 
8S, parceria da cervejaria paranaense Way com o cervejeiro da escocesa Brewdog; as 
brasileiras Wals, Bodebrown e Coruja; e os especialistas Joseph Tucker, Rate Beer e Jacques 
Bourdouxhe, do Canadá. A terceira edição do Festival Brasileiro da Cerveja está programada 
para março, entre os dias 21 e 24, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. A novidade 
será a realização em conjunto com a Copa Sul-Americana de Cervejas, que, nesta próxima 
edição, terá o Brasil como sede. 

Kaiser de cara nova
Prestes a completar 30 anos no 
mercado brasileiro, a cerveja Kaiser 
passou por uma repaginação. Agora, 
a marca faz parte da cervejaria 
Heineken, que recentemente adquiriu 
a divisão de cerveja do grupo 
Femsa no Brasil. Além disso, a Kaiser 
também lança a campanha Cerveja 
bem cervejada. 

Colorado Vixnu
A cervejaria Colorado lançará no primeiro semestre de 
2012 sua receita de Imperial India Pale Ale, batizada 
Vixnu. Com 9,5% de teor alcoólico, é uma versão 
mais potente da Indica. A fórmula foi desenvolvida 
pelo cervejeiro da Colorado, Patrick Zanello, e por 
Matt Brynildson, cervejeiro da americana Firestone. A 
cerveja Vixnu não será pasteurizada e terá toda sua 
cadeia refrigerada, desde a fabricação, o transporte, 
a distribuição até o ponto de venda. Tudo isso 
para preservar os aromas e os sabores dos lúpulos 
americanos usados em sua fórmula.

Monastérios trapistas belgas
Em maio, a Gourmet Travel Experience 
(Goute) oferece uma viagem cervejeira 
aos seis monastérios trapistas belgas. A 
viagem será guiada pelo especialista 
e colunista de PRAZERES DA MESA, Edu 
Passarelli. Além da visita aos bares oficiais 
dos monastérios, nos quais produções 
exclusivas podem ser degustadas, o 
roteiro passa pela cervejaria Cantillon, em 
Bruxelas; pelo bar de cervejas safradas 
Kulminator, em Antuérpia; pela cervejaria 
La Chouffe, em Achouffe; e pela cidade 
de Bruges. Informações:
goute@goute.com.br


