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Bjcp	2015	em	portugues	pdf.	O	que	fazer	em	gouda.	O	que	fazer	em	lisboa	em	2	dias.	Inercia	significado	em	portugues.

Gäubodenvolksfest	(Германия)	Gäubodenvolksfest	в	Штраубинге	занимает	особое	место	в	календаре	событий	региона.	Сельскохозяйственный	фестиваль,	который	был	основан	в	1812	году,	превратился	во	второй	по	величине	народный	фестиваль	в	Баварии.	Это	смогло	сохранить	характер	домашнего	праздника	Гойбодена	и	его	уютную
атмосферу.	Фестиваль	CRAFT	FAIR	2022	(Ижевск)	Шестой	Прикамский	фестиваль	малых	пивоварен	CRAFT	FAIR	2022	пройдет	27	августа	на	территории	паба	«Пинта»	на	Молодёжной,	74.	Belgian	Beer	Weekend	(Бельгия)	Belgian	Beer	Weekend	пройдёт	в	центре	Брюсселя	со	2	по	4	сентября	2022	года.	A	comunidade	cervejeira
(principalmente	a	caseira)	ficou	em	alvorço	na	semana	passado	quando	o	BJCP	(Beer	Judge	Certification	Program)	liberou	a	atualização	do	guia	de	estilos	de	cervejas	2015.	Estilos	novos,	Estilos	reagrupados,	muito	discussão.	Em	particular	uma	parte	da	comunidade	ficou	um	pouco	mais	preocupada,	a	turma	que	sempre	segue	estilos	e	usam
o	principal	software	de	desenvolvimento	de	receitas,	o	BeerSmith.	A	pergunta	era:	“Meus	Deus	e	agora?	Quando	o	Brad	Smith	vai	atualizar	o	BeerSmith“.	Bom,	o	Brad	não	dormiu	no	ponto	e	já	atualizou	o	BeerSmith	2.	Veja	como	atualizar	seu	BeerSmith	para	que	os	novo	guia	2105	do	BJCP	esteja	disponível:	Clique	em		Add-ons	(geralmente	é	um
ícone	que	parece	uma	peça	de	quebra-cabeça	azul,	na	barra	de	operação)	depois	clique	em	Add	para	aparecer	todos	os	“add-ons”	disponíveis;	Selecione		“BJCP	2015”		e		clique	em	Install	Add-on;	Fechar	a	caixa	de	dialogo	da	instalação	do	Add-on.	Vá	até	Options	(ou	Preferences)->Brewing	Na	caixa	de	diálogo	display	style	guide	escolha	“BJCP	2015”	;
Clique	em	OK	para	salvar	a	mudança.	Você	poderá	ver	as	mudanças	em	Profiles->Style		ou	usar/ver	diretamente	na	edição	de	sua	receita.	Pronto….sem	estress.	Para	os	cevejeiros	que	curtem	seguir	estilos,	seus	problemas	acabaram		Boas	Cervejas	Lamas	O	BJCP,	sigla	para	o	Beer	Judge	Certification	Program,	é	uma	entidade	sem	fins	lucrativos,	nos
Estado	Unidos	“para	promover	alfabetização	cervejeira	e	apreciação	da	verdadeira	cerveja,	e	para	reconhecer	habilidades	na	degustação	e	avaliação	de	cervejas”.	Em	seu	lançamento,	em	1985,	foi	descrito	na	imprensa	como	um	“programa	de	estudo	prático	criado	para	ensinar	aspirantes	a	entusiastas	de	cerveja	sobre	a	essência	de	todo	tipo	de
cerveja”.	Os	parâmetros	do	BJCP	(e	de	outros	guias	de	estilo)	também	são	utilizados	para	julgamentos	de	concursos	cervejeiros.	O	que	nos	interessa	na	prática,	como	cervejeiros	caseiros,	é	que	essa	entidade	publica	um	guia	de	estilos	que	é	muito	útil	como	fonte	de	pesquisa.	Nele	podemos	encontrar	referências	e	descrições	detalhadas	sobre	dezenas
de	estilos	de	cervejas	que	são	feitas	em	todos	os	cantos	do	mundo.	Recomendamos	sempre	dar	uma	repassada	no	guia	BJCP,	lendo	sobre	o	estilo	da	cerveja	que	você	vai	fazer,	quando	estiver	planejando	uma	produção,	Isso	vale	tanto	para	quem	elabora	suas	próprias	receitas	quanto	para	os	cervejeiros	iniciantes	que	compram	kits	de	receitas	prontos.
Entender	sobre	o	estilo	de	cerveja	que	pretende	fazer	vai	ajudar	a	“calibrar”	suas	expectativas	e	saber	exatamente	o	que	esperar	daquela	cerveja.	A	última	versão	do	guia	foi	lançada	em	2015.	Para	baixar	o	PDF	em	português	clique	aqui.	Bora	Fazer	cerveja!	Impressão	Geral:	Uma	cerveja	de	trigo	alemã	muito	clara,	refrescante,	de	baixo	teor
alcoólico,	com	uma	acidez	láctica	limpa	e	um	nível	muito	alto	de	carbonatação.	Um	leve	sabor	de	massa	de	pão	apoia	a	acidez,	que	não	deve	parecer	artificial.	Qualquer	caráter	funky	de	Brettanomyces	é	restringido.	Aroma:	Um	caráter	acentuadamente	ácido	é	dominante	(moderado	a	moderadamente	alto).	Pode	ter	até	um	caráter	moderadamente
frutado	(muitas	vezes	de	limão	ou	maçã	azeda).	O	frutado	pode	aumentar	com	o	envelhecimento	e	pode	desenvolver	um	leve	caráter	floral.	Sem	aroma	de	lúpulo.	O	trigo	pode	apresentar-se	com	notas	de	massa	de	pão	não	cozida	nas	versões	mais	frescas,	e	89	combinada	com	a	acidez,	pode	sugerir	massa	de	Pão	de	Cristo,	isto	é,	uma	massa	de	pão	já
em	fermentação,	que	é	juntada,	como	isca,	a	outra	massa	de	pão	recém	preparada.	Pode	ter,	opcionalmente,	um	restring	caráter	funky	de	Brettanomyces.	Aparência:	Cor	palha	a	muito	pálido.	limpidez	varia	entre	transparente	a	um	pouco	turva.	Espuma	branca	volumosa	e	densa,	mas	com	baixíssima	retenção.	Sempre	efervescente.	Sabor:	Domina
uma	limpa	acidez	láctica	que	pode	ser	bastante	forte.	Alguns	sabores	secundários	como	de	massa,	grão	ou	pão	são	geralmente	percebidos.	O	amargor	de	lúpulo	é	indetectável;	a	acidez	proporciona	o	equilíbrio	no	lugar	do	lúpulo.	Nunca	avinagrada.	Pode	ser	detectada	uma	nota	restrita	frutada	cítrica	de	limão	ou	de	maçã	azeda.	Final	muito	seco.
Balanço	dominados	pela	acidez,	mas	alguns	sabores	de	malte	devem	estar	presente.	Sem	sabor	de	lúpulo.	Pode	ter,	opcionalmente,	um	restringido	caráter	funky	das	Brettanomyces.	Sensação	de	Boca:	Corpo	leve.	Carbonatação	muito	alta.	Nenhuma	sensação	de	álcool.	Crisp,	de	acidez	suculenta.	Comentários:	Na	Alemanha,	ela	é	classificada	como	um
Schankbier	denotando	uma	cerveja	de	baixa	densidade	inicial,	na	faixa	de	7-8	°	P.	Muitas	vezes,	servida	com	a	adição	de	um	tiro	de	xaropes	de	açúcar	(mit	schuss)	aromatizado	com	framboesa	(Himbeer),	aspérula	(Waldmeister),	ou	licor	de	cominho	(Kümmel)	para	combater	a	acidez	substancial.	Tem	sido	descrita	por	alguns	como	a	cerveja	mais
puramente	refrescante	no	mundo.	História:	A	especialidade	regional	de	Berlim;	mencionada	pelas	tropas	de	Napoleão	em	1809	como	"o	Champagne	do	Norte"	devido	ao	seu	caráter	alegre	e	elegante.	Em	um	ponto,	foi	defumado	e	costumava	haver	uma	versão	de	intensidade	Märzen	(14	°	P).	Cada	vez	mais	raro	na	Alemanha,	algumas	cervejarias
artesanais	americanas	agora	produzem	regularmente	o	estilo.	Ingredientes	Característicos:	o	conteúdo	de	malte	de	trigo	é	tipicamente	de	50%	da	moagem	(como	é	tradição	com	todas	as	cervejas	de	trigo	alemã),	com	o	restante	sendo	geralmente	malte	Pilsner.	A	simbiótica	fermentação	com	levedura	de	fermentação	alta	e	Lactobacillus	(diversas
cepas)	proporciona	a	acidez	pungente,	o	que	pode	ser	reforçado	pela	mistura	de	cervejas	mais	novas	com	cervejas	mais	velhas,	de	diferentes	idades,	durante	a	fermentação	e	pelo	envelhecimento	prolongado	a	frio.	O	amargor	dos	lúpulos	é	inexistente.	É	tradicional	a	maceração	por	decocção	adicionando	lúpulo	no	mosto.	Os	cervejeiros	cientistas
alemães	acreditam	que	Brettanomyces	é	essencial	para	obter	o	perfil	de	sabor	correto,	mas	este	caráter	nunca	é	forte.	Comparação	de	Estilos:	Em	comparação	com	uma	lambic,	geralmente	não	é	tão	ácida	e	tem	uma	acidez	láctica	limpa,	com	um	restringido	e	muito	mais	baixo	caráter	funky,	que	se	situa	no	limiar	de	percepção	sensorial.	Também	tem
um	menor	teor	de	álcool.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.028	–	1.032	FG:	1.003	–	1.006	IBUs:	3	–	8	SRM:	2	–	3	ABV:	2.8	–	3.8%	Impressão	geral:	Cerveja	refrescante	de	trigo	mostrando	mais	presença	de	lúpulo	e	menos	características	de	levedura	do	que	os	seus	exemplares	de	cerveja	de	trigo	alemães.	Um	caráter	de	fermentação	limpo	permite	a
identificação	de	notas	de	sabor	de	pão,	trigo,	massa	ou	grãos	que	complementam	os	sabores	de	lúpulo	e	um	amargor	mais	alto	do	que	a	acidez	do	fermento.	Aroma:	Caráter	baixo	para	moderado	de	trigo,	grão,	pão	ou	massa.	Uma	doçura	leve	a	moderada	maltada	é	aceitável.	Ésteres	podem	ser	moderada	a	nenhum,	embora	devam	refletir	cepas	de
leveduras	relativamente	neutras;	notas	de	banana	são	inadequadas.	O	aroma	de	lúpulo	pode	4	ser	baixo	a	moderado	e	pode	ter	notas	cítricas,	picantes,	de	floral	ou	de	frutas.	Não	podem	estar	presentes	notas	fenólicas	de	cravo.	Aparência:	Normalmente	amarelo	pálido	ao	amarelo	dourado.	A	sua	gama	de	clareza	pode	variar	de	brilhante	a	turva	em
razão	da	presença	de	fermento,	a	aproximar-se	do	estilo	Weissbier	alemão.	Há	grande	formação	de	espuma	branca,	de	longa	persistência.	Sabor:	Leve	a	moderadamente	forte	sabor	de	trigo,	pão,	massa	ou	grãos	que	dura	até	o	fim.	Pode	ter	um	dulçor	maltado	moderado	e	terminar	bastante	seco.	Baixo	a	moderado	amargor	de	lúpulo,	que	às	vezes
persiste	até	o	final.	O	amargor	e	o	dulçor	são	normalmente	equilibrados,	mas	tende	para	o	amargo.	Baixo	a	moderado	sabor	de	lúpulo	(cítrico,	picante,	floral	ou	frutado).	Ésteres	podem	ter	presença	de	intensidade	moderada	a	nenhuma,	mas	não	devem	incluir	notas	de	banana	nem	cravo	(fenóis).	O	final	pode	ser	ligeiramente	doce.	Sensação	de	Boca:
Corpo	médio-baixo	a	médio.	Carbonatação	média-alta	para	alta.	Leve	cremosidade	é	opcional;	cervejas	de	trigo,	por	vezes,	têm	uma	impressão	"fofa"	macia.	Comentários:	Há	diferentes	variações,	desde	cervejas	muito	fáceis	de	tomar,	ligeiramente	doces,	a	cervejas	secas	e	agressivamente	lupuladas	com	um	forte	sabor	de	trigo.	Cervejas	de	centeio
devem	ser	registrados	na	categoria	de	especialidade	Alternative	Fermentable.	História:	Originalmente,	uma	adaptação	ao	estilo	Weissbier	alemão	usando	uma	levedura	limpo	e	lúpulo,	por	cervejarias	artesanais	americanas.	Foi	amplamente	popularizado	por	Widmer,	em	meados	dos	anos	80.	Ingredientes	característicos:	Fermento	americano	limpo,	ale
ou	lager	(emprego	de	levedura	de	Weissbier	alemã	é	inadequado).	Uma	grande	proporção	de	malte	de	trigo	(geralmente	30-50%),	o	qual	é	menor	do	que	numa	típica	Weissbier	alemã.	Os	lúpulos	são	americanos	típicos,	alemães	ou	do	Novo	Mundo.	Comparação	de	Estilos:	Mais	de	caráter	lupulado	e	menos	do	caráter	de	fermento	que	uma	Weissbier
alemã,	mas	nunca	com	as	características	de	banana	e	cravo.	Geralmente	têm	a	mesma	gama	de	equilibrio	de	uma	Blond	Ale,	mas	com	um	caráter	de	malte	de	trigo	como	sabor	primário.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.040	–	1.055	FG:	1.008	–	1.013	IBUs:	15	–	30	SRM:	3	–	6	ABV:	4.0	–	5.5%	Impressão	Geral:	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.	Aroma:	Fenóis	(geralmente	cravo)	e	ésteres	frutados	(geralmente	banana)	de	moderado	a	forte.	O	balanço	e	a	intensidade	dos	compostos	fenólicos	e	ésteres	podem	variar,	mas	os	melhores	exemplares	são	razoavelmente	equilibrados	e
bastante	proeminentes.	O	caráter	de	lúpulos	varia	de	baixo	a	34	nenhum.	Pode	estar	presente	um	leve	a	moderado	aroma	de	trigo	(que	pode	ser	percebida	como	pão	ou	grãos),	mas	não	outras	características	de	malte.	Opcionalmente,	mas	aceitável,	no	perfil	aromático	pode	incluir-se	leves	a	moderadas	notas	de	baunilha	e/ou	perfume	suave	de	tutti-
frutti	(goma	de	mascar).	Nenhuma	destas	características	opcionais	deve	ser	elevado	ou	dominante,	mas	muitas	vezes	pode	adicionar	complexidade	e	equilíbrio.	Aparência:	cor	amarelo	palha	ao	dourado.	É	característica	uma	espuma	muito	espessa,	como	mousse,	de	longa	duração.	O	alto	teor	de	proteína	do	trigo	reduz	a	cristalinidade	em	uma	cerveja
não	filtrada,	embora	o	nível	de	turbidez	é	um	pouco	variável.	Sabor:	Baixo	a	moderadamente	forte	aroma	de	banana	e	cravo.	O	equilíbrio	e	a	intensidade	dos	fenóis	e	ésteres	podem	variar,	mas	os	melhores	exemplares	são	equilibrados	e	bastante	proeminentes.	Opcionalmente,	um	muito	leve	a	moderado	caráter	de	baunilha	e/ou	notas	de	goma	de
mascar	(tutti-frutti)	podem	acentuar	o	sabor	banana,	o	dulçor	e	a	redondeza,	mas	não	devem	ser	dominantes	se	estiverem	presentes.	O	sabor	suave,	com	algo	de	pão	ou	grãos	de	trigo	é	complementar,	pois	é	um	caráter	de	malte	granulado	doce	suave.	O	sabor	de	lúpulo	é	muito	baixo	a	nenhum,	e	o	amargor	do	lúpulo	é	muito	baixo	a	moderadamente-
baixo.	Bem	arredondada	com	um	sabor	pleno	no	palato	e	um	final	relativamente	seco.	A	percepção	de	dulçor	é	mais	devido	à	ausência	de	amargor	do	lúpulo	do	que	à	presença	de	açúcar	residual;	um	final	doce	ou	pesado	poderia	prejudicar	Significativamente	a	drinkability.	Sensação	de	Boca:	Corpo	médio-baixo	a	médio,	nunca	pesado.	A	levedura	em
suspensão	pode	aumentar	a	percepção	de	corpo.	A	textura	de	trigo	proporciona	uma	sensação	de	maciez,	cremosidade	e	que	pode	progredir	até	um	final	borbulhante	acompanhado	por	uma	elevada	a	muito	elevada	carbonatação.	Sempre	efervescente.	Comentários:	São	cervejas	refrescantes,	de	rápida	maturação,	um	pouco	lupulada,	exibindo	um
carácter	único	de	banana	e	cravo,	da	levedura.	Estas	cervejas	geralmente	não	envelhecem	bem,	podem	ser	desfrutadas	melhor	e	muito	mais	se	ainda	novas	e	fresca.	A	versão	"mit	Hefe"	é	servido	com	levedura	em	suspensão.	A	versão	"Krystal"	é	filtrada	para	obter	uma	excelente	transparência.	O	caráter	de	uma	Krystal	Weizen	é	geralmente	mais
frutado	e	menos	fenólico	do	que	o	da	Weissbier	mit	Hefe.	Elas	podem	ser	conhecidas	como	Hefeweizen,	particularmente	nos	Estados	Unidos.	História:	A	Bavária	tem	uma	tradição	que	se	remonta	a	centenas	de	anos,	a	produção	de	cerveja	de	trigo,	contudo,	foi	definido	para	ser	monopólio	reservado	apenas	para	a	Realeza	Bávara.	As	weissbier
modernas	datam	de	1872,	quando	Schneider	começou	sua	produção.	No	entanto,	as	Weissbier	claras	tornaram-se	populares	a	partir	de	1960.	Hoje	é	muito	popular,	especialmente	no	sul	da	Alemanha.	Ingredientes	Característicos:	Na	tradição	de	desenvolvimento	alemã,	pelo	menos,	50%	da	moagem	total	deve	ser	convertida	em	malte	de	trigo,	embora
algumas	versões	chegam	a	ter	até	70%,	e	o	resto	é	geralmente	malte	Pilsner.	Maceração	por	decocção	é	tradicional,	embora	algumas	cervejarias	modernas	não	seguem	esta	prática.	A	levedura	ale	Weizen	produz	o	típico	caráter	condimentado	e	frutado,	embora	a	fermentação	a	temperaturas	muito	elevadas	pode	afetar	o	balanço	e	produzir	off-flavors.
Estatísticas	Vitais:	OG:	1.044	–	1.052	FG:	1.010	–	1.014	IBUs:	8	–	15	SRM:	2	–	6	ABV:	4.3	–	5.6%		Como	Produzir	Impressão	Geral:	Uma	união	harmoniosa	de	frutas	e	cerveja,	mas	ainda	reconhecível	como	uma	cerveja.	O	caráter	da	fruta	deve	ser	evidente,	mas	em	equilíbrio	com	a	cerveja,	não	tão	avançado	como	a	sugerir	um	produto	artificial.	Aroma:
Os	compostos	aromáticos	distinguíveis	associados	com	o	aroma	das	frutas	declaradas	devem	ser	perceptível;	no	entanto,	tenha	em	conta	que	algumas	frutas	(por	exemplo,	framboesas,	cerejas)	têm	aromas	mais	fortes	e	são	mais	distinguíveis	do	que	outros	(por	exemplo,	mirtilos,	morangos).	Ele	permite	que	uma	gama	de	caráter	de	fruta	e	intensidade
de	sutil	a	agressivo.	Os	aromáticos	adicionais	devem	misturar	bem	com	qualquer	aromático	que	é	apropriado	para	o	estilo	declarado	da	cerveja	base.	Aparência:	Deve	ser	apropriada	à	base	da	cerveja	e	a	fruta	declarada.	Para	cervejas	de	cores	mais	claras	com	frutas	que	apresentam	cores	distintas,	a	cor	da	fruta	deve	ser	perceptível.	Note-se	que	a
cor	da	fruta	na	cerveja	é,	muitas	vezes	mais	clara	do	que	a	polpa	da	fruta	e	pode	tomar	diferentes	tonalidades.	Pode	ter	alguma	turbidez	ou	ser	límpida,	apesar	da	turbidez	ser	geralmente	indesejável.	A	espuma	pode	tomar	algumas	das	cores	da	fruta.	Sabor:	Tal	como	acontece	com	ao	roma,	o	caráter	de	sabor	distinto	associado	com	a	fruta	indicada
deve	ser	perceptível	e	pode	variar	em	intensidade	de	sutil	a	agressivo.	O	balanço	da	fruta	com	a	cerveja	subjacente	é	vital,	e	o	caráter	de	fruta	não	deve	ser	tão	artificial	e/ou	inadequadamente	avassalador	como	a	sugerir	uma	"bebida	de	suco	de	frutas".	O	amargor	do	lúpulo,	seu	sabor,	os	sabores	de	malte,	o	teor	alcoólico	e	os	subprodutos	da
fermentação,	tais	como	ésteres,	devem	ser	apropriados	para	a	cerveja	base	e	ser	harmonioso	e	equilibrado	com	os	distinguíveis	sabores	de	frutas.	Lembre-se	que	a	fruta	geralmente	adiciona	sabor	e	não	dulçor	à	cerveja.	Normalmente,	o	açúcar	encontrado	em	frutas	é	totalmente	fermentado	e	contribui	para	sabores	mais	leves	e	um	final	mais	seco	do
que	o	esperado	para	a	cerveja	base	do	estilo	declarado.	No	entanto,	o	dulçor	residual	não	é	necessariamente	uma	característica	negativa,	a	menos	que	possua	uma	qualidade	crua,	sem	fermentar.	Sensação	na	Boca:	Pode	variar	dependendo	da	cerveja	base	selecionada	e	conforme	apropriado	para	essa	cerveja.	Corpo	e	níveis	de	carbonatação	devem
ser	apropriados	para	o	estilo	declarado	da	cerveja-base.	A	fruta	geralmente	adiciona	fermentáveis	que	tendem	a	desaparecer	na	cerveja;	a	cerveja	resultante	pode	parecer	mais	leve	do	que	o	esperado	para	o	estilo	da	cerveja-base	declarada.	As	frutas	menores	e	mais	escuras	têm	uma	tendência	para	adicionar	uma	profundidade	tânico	que	tende	a
sobrecarregar	a	cerveja-base.	Comentários:	O	balanço	geral	é	a	chave	para	apresentar	uma	cerveja	de	frutas	bem	feita.	A	fruta	deve	complementar	o	estilo	original	e	não	sobrecarregar.	Os	atributos	chave	do	estilo	da	cerveja	subjacente	será	diferente	com	a	adição	de	fruta;	não	espere	na	cerveja-base	o	gosto	da	mesma	sem	ser	alterada.	Julgar	a
cerveja	baseado	no	prazer	e	equilíbrio	da	combinação	resultante.	Instruções	de	Entrada:	O	participante	deve	especificar	um	estilo	de	cerveja	base,	mas	o	estilo	declarado	não	precisa	ser	um	Estilo	Clássico.	O	participante	deve	especificar	o(s)	tipo(s)	de	frutas(s)	usada(s).	As	cervejas	de	frutas	ácidas	que	não	são	lambic	devem	ser	inscritas	na	categoria
American	Wild	Ale.	Estatísticas	Vitais:	OG,	FG,	IBU,	SRM	e	ABV	125	irá	variar	dependendo	dos	delineamentos	da	cerveja	base,	mas	a	fruto,	na	maioria	das	vezes,	vai	se	ver	refletido	na	cor.	Impressão	Geral:	Uma	ale	de	estilo	belga,	complexa,	efervescente,	e	forte,	altamente	atenuada	e	com	características	de	notas	frutadas	e	lupuladas	com
preferência	aos	compostos	fenólicos.	Aroma:	Complexo	com	ésteres	frutados	significativos,	moderadamente	picante,	baixo	a	moderado	álcool	e	aromas	de	lúpulo.	Os	ésteres	são	uma	reminiscência	de	frutas	mais	leves	tais	como	pêras,	maçãs	ou	laranjas.	Moderado	a	moderadamente	baixo	condimentado	e	fenóis	apimentados.	Um	baixo	a	moderado
perfume	e	ainda	distinto	caráter	de	lúpulo	floral	é	muitas	vezes	presente.	Os	állcoois	são	suaves,	condimentados,	perfumados	e	de	baixa	a	moderada	intensidade.	Sem	aromas	de	álcool	quente	ou	solvente.	O	caráter	de	malte	é	leve	e	suavemente	granulado	doce,	quase	neutro.	Aparência:	Cor	amarela	a	dourada.	Boa	transparência.	Efervescente.
Espuma	densa,	branca,	de	longa	duração,	compacta,	muitas	vezes	como	lantejoulas,	resultando	em	uma	característica	de	rendado	belga	(belgian	lace)	sobre	o	copo,	à	medida	que	a	espuma	abaixa	até	se	esvair	por	completo.	Sabor:	Um	casamento	de	sabores	frutados,	condimentados	e	de	álcool	com	o	apoio	de	um	suave	caráter	de	malte.	Os	ésteres
são	uma	reminiscência	de	pêras,	maçãs	ou	104	laranjas.	Baixos	a	moderadamente	baixos	fenóis	de	caráter	apimentado	e	picante.	Um	baixo	a	moderado	caráter	de	lúpulo	picante	é	muitas	vezes	presente.	Os	álcoois	são	suaves,	de	intensidade	baixa	a	moderada,	e	contribuem	a	destacar	o	caráter	condimentado.	O	amargor	é	normalmente	de	médio	a
alto,	a	partir	de	uma	combinação	de	amargor	de	lúpulo	e	compostos	fenólicos	produzidos	pelas	leveduras.	Carbonatação	e	amargor	substancial	leva	a	um	final	seco	com	um	retrogosto	baixo	moderadamente	amargo.	Sensação	de	Boca:	Altamente	carbonatada;	efervescente.	Corpo	leve	a	médio,	embora	mais	leve	do	que	a	densidade	substancial	poderia
sugerir.	Suave,	mas	perceptível	calor	alcoólico.	Nada	de	álcool	quente	ou	de	caráter	de	solvente.	Comentários:	As	referências	ao	diabo	são	incluídas	nos	nomes	de	muitos	exemplos	comerciais	deste	estilo,	referindo-se	ao	seu	teor	alcoólico	potente	e	como	um	tributo	ao	exemplo	original	(Duvel).	Os	melhores	exemplos	são	complexos	e	delicados.	Alta
carbonatação	ajuda	a	trazer	para	fora	os	muitos	sabores	e	aumentar	a	percepção	de	um	final	seco.	Tradicionalmente	acondicionada	em	garrafa	(ou	refermentada	na	garrafa).	História:	Originalmente	desenvolvido	pela	cervejaria	Moortgat	após	a	Primeira	Guerra	Mundial	como	uma	resposta	à	crescente	popularidade	das	cervejas	Pilsner.	Ingredientes
Característicos:	Maltes	Pilsner	com	adjuntos	açucarados	substanciais.	Lúpulos	dos	varietais	Saaz	ou	Styrian	Goldings	são	comumente	usados.	Leveduras	de	cepas	belgas	produtoras	de	ésteres	de	fruta,	fenóis	picantes	e	álcoois	superiores	são	utilizados,	muitas	vezes	com	a	ajuda	de	um	pouco	mais	altas	temperaturas	de	fermentação.	Água	muito	mole.
O	uso	de	especiarias	não	é	tradicional;	se	presente,	deve	apresentarr	apenas	um	caráter	de	fundo.	Comparação	de	Estilos:	Ela	se	assemelha	a	uma	Tripel,	mas	pode	ser	ainda	mais	clara,	o	corpo	mais	leve	e	ainda	mais	límpida,	além	de	mais	seca.	O	final	mais	seco	e	corpo	mais	leve	também	servem	para	fazer	proeminente	o	assertivo	caráter	de	lupulo	e
levedura.	Tende	a	usar	levedura	que	favorece	o	desenvolvimento	de	ésteres	(principalmente	frutas	de	semente)	por	sobre	o	condimentado	no	balanço.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.070	–	1.095	FG:	1.005	–	1.016	IBUs:	22	–	35	SRM:	3	–	6	ABV:	7.5	–	10.5%	Impressão	Geral:	Uma	ale	Trapista	um	pouco	condimentada,	seca	e	forte,	com	um	agradável	sabor
arredondado	de	malte	e	um	amargor	firme.	Muito	aromática,	com	notas	condimentadas,	frutadas	e	leve	álcool	que	combinam	com	o	limpo	caráter	sustentador	do	malte	para	produzir	uma	bebida	com	surpreendente	drinkability,	considerado	o	alto	nível	de	álcool.	Aroma:	Complexo	bouquet	com	um	caráter	condimentado	moderado	a	significativo,
ésteres	frutados	moderados	e	aromas	baixos	de	álcool	e	de	lúpulos.	Generosamente	condimentada,	apimentado	e	às	vezes	com	fenóis	como	de	cravo.	Os	ésteres	são	uma	reminiscência	a	frutas	cítricas,	como	laranjas,	mas	pode,	por	vezes,	ter	um	caráter	suave	de	banana.	Geralmente	é	encontrado	um	baixo	mas	distinto	caráter	de	lúpulo	floral,
condimentado	e,	às	vezes	perfumado.	Os	107	álcoois	são	suaves,	picantes	e	de	baixa	intensidade.	O	caráter	de	malte	é	leve,	com	uma	impressão	suave	e	ligeiramente	granulada-doce	ou	similar	a	mel.	Os	melhores	exemplos	têm	uma	interação	contínua	e	harmoniosa	entre	o	caráter	da	levedura,	lúpulo,	malte	e	álcool.	Aparência:	cor	amarelo	profunda
ao	dourado	profundo.	Boa	transparência.	Efervescente.	Espuma	branca,	cremosa	e	compacta,	de	longa	duração,	que	resulta	num	rendado	belga	característico	na	taça,	à	medida	que	a	espuma	abaixa	e	se	esvai.	Sabor:	Casamento	de	sabores	condimentados,	frutados	e	álcool	com	o	apoio	de	uma	suave	e	bem	arredondada	impressão	maltada	de	grãos
doce,	ocasionalmente,	com	uma	nota	de	mel	muito	leve.	Baixos	a	moderados	fenóis	apimentados	no	caráter.	Os	ésteres	são	uma	reminiscência	de	frutas	cítricas,	como	laranja	ou,	às	vezes,	limão,	de	baixa	a	moderada.	Um	baixo	a	moderado	caráter	de	lúpulo	picante	é	normalmente.	Os	álcoois	são	macios,	picantes	e	de	baixa	intensidade.	O	amargor	é
geralmente	de	médio	a	alto	com	uma	combinação	de	amargor	de	lúpulos	e	compostos	fenólicos	produzidos	pela	leveduras.	A	carbonatação	substancial	e	o	amargor	tendem	a	um	final	seco	com	um	retrogosto	moderadamente	amargo	e	com	um	carácter	substancial	de	levedura	condimentado-frutado.	O	sabor	granuladodoce	do	malte	não	implica
nenhum	dulçor	residual.	Sensação	de	Boca:	Corpo	médio-leve	a	médio,	embora	mais	leve	do	que	a	gravidade	substancial	poderia	sugerir.	Altamente	carbonatada.	O	teor	de	álcool	é	enganador	e	tem	pouca	ou	nenhuma	sensação	óbvia	de	calor.	Sempre	efervescente.	Comentários:	Alta	em	álcool,	sem	sabores	fortes	de	álcool.	Os	melhores	exemplos	são
sorrateiros,	não	óbvios	em	álcool.	Alta	carbonatação	e	atenuação	ajuda	a	trazer	para	fora	os	muitos	sabores	e	aumentar	a	percepção	de	um	final	seco.	A	maioria	das	versões	trapistas	tem	pelo	menos	30	IBU	e	são	muito	secas.	Tradicionalmente	acondicionadas	em	garrafas	(ou	refermentadas	na	garrafa).	História:	Originalmente	popularizada	pelo
mosteiro	trapista	de	Westmalle.	Ingredientes	Característicos:	Malte	Pilsner,	tipicamente	com	adjuntos	de	açúcar	claro.	Lúpulo	do	varietal	Saaz	ou	Styrian	Goldings	são	comumente	usados.	São	utilizadas	cepas	de	leveduras	belgas	que	produzem	ésteres	frutados,	fenóis	condimentados	e	álcoois	superiores,	muitas	vezes	auxiliados	pelas	temperaturas	de
fermentação	um	pouco	mais	elevadas.	As	adições	de	especiarias,	em	geral,	não	são	tradicionais,	mas	se	utilizadas,	são	admitidas	apenas	como	um	caráter	de	fundo.	A	água	é	bem	mole	(macia,	sem	ou	com	muito	baixo	teor	de	sulfatos	ou	carbonatos).	Comparação	de	Estilos:	Pode	assemelhar-se	a	uma	Belgian	Golden	Strong	Ale,	mas	um	pouco	mais
escura	e	o	corpo	um	pouco	mais	cheio,	com	mais	ênfase	em	compostos	fenólicos	e	menos	nos	ésteres.	Normalmente,	ela	tem	um	sabor	de	malte	mais	arredondado,	mas	nunca	deve	ser	doce.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.075	–	1.085	FG:	1.008	–	1.014	IBUs:	20	–	40	SRM:	4.5	–	7	ABV:	7.5	–	9.5%		Impressão	Geral:	Comumente	uma	ale	belga	clara,
refrescante,	muito	atenuada,	moderadamente	amarga,	de	intensidade	moderada	e	com	um	final	muito	seco.	Normalmente	altamente	carbonatada,	usando	grãos	cereais	que	não	sejam	cevada	e	especiarias	opcionais	para	a	complexidade,	como	complemento	para	o	caráter	expressivo	do	caráter	da	levedura,	que	é	frutado,	condimentado	e	não
demasiadamente	fenólico.	As	variações	menos	comuns	incluem	versões	com	menor	ou	maior	conteúdo	de	álcool	assim	como	versões	mais	escuras,	com	carácter	adicional	malte.	Aroma:	Muito	aromática,	com	características	frutadas,	condimentadas	e	lupuladas	evidentes.	Os	ésteres	podem	ser	bastante	elevados	(moderados	a	altos),	muitas	vezes	uma
reminiscência	de	frutas	cítricas,	como	laranjas	ou	limões.	Os	lúpulos	são	de	baixos	a	moderados,	muitas	vezes	condimentados,	florais,	terrosos	ou	frutados.	As	versões	mais	fortes	podem	ter	uma	ligeira	nota	picante	e	álcool	(em	baixa	intensidade).	As	notas	de	especiarias	são	tipicamente	de	pimenta	em	vez	de	cravo	e	pode	ser	alta	a	moderadamente
fortes	(geralmente	derivadas	da	levedura).	A	adição	de	ervas	ou	especiarias	sutis	complementares	é	admissível,	mas	não	deve	dominar.	Normalmente,	o	caráter	de	102	malte	é	um	pouco	granulado	e	de	baixa	intensidade.	As	versões	mais	escuras	e	mais	fortes	terão	o	malte	mais	evidente	com	as	versões	mais	escuras	mostrando	características
associadas	grãos	com	essa	cor	(tostado,	biscoito,	caramelo,	chocolate,	etc.).	Em	versões	onde	a	acidez	está	presente,	em	vez	do	amargor,	pode-se	detectar	um	pouco	do	caráter	acre	(baixo	a	moderado).	Aparência:	As	versões	claras	são	muitas	vezes	de	um	tom	laranja	claro	distinto,	mas	pode	ser	de	douradas	a	âmbar	(dourado	ao	âmbar-ouro	é	mais
comum).	As	versões	mais	escuras	podem	variar	de	cobre	para	marrom	escuro.	Espuma	de	longa	duração,	densa	e	compacta,	de	cor	branca	ao	marfim,	resultando	em	uma	característica	do	rendado	belga	(belgian	lace)	sobre	a	taça,	à	medida	que	desvanece.	A	transparência	é	de	mínima	a	boa,	apesar	de	uma	turbidez	não	ser	inesperada	neste	tipo	de
cerveja	não	filtrada.	Efervescente.	Sabor:	Sabores	frutados	e	condimentados	de	médios-baixos	a	médios-altos,	apoiados	por	um	baixo	a	médio	caráter	de	malte	suave,	muitas	vezes	com	alguns	sabores	de	grãos.	O	amargor	é	tipicamente	moderado	a	elevado,	mas	a	acidez	pode	estar	presente	em	vez	de	do	amargor	(ambos	não	devem	ser	sabores	fortes
ao	mesmo	tempo).	A	atenuação	é	extremamente	elevada,	o	que	resulta	em	um	final	seco,	característica	essencial	para	o	estilo;	uma	Saison	nunca	deve	ter	final	doce.	O	frutado	é,	frequentemente,	cítrico	(laranja	ou	limão)	e	as	especiarias	são	tipicamente	picantes	e	apimentadas.	Permite	uma	variedade	de	balanços	nas	características	frutadas-
condimentadas;	muitas	vezes	conduzidos	através	da	seleção	da	levedura.	O	sabor	de	lúpulo	é	baixo	a	moderada,	geralmente	com	um	caráter	picante	ou	terroso.	O	equilíbrio	é	feito	pelo	caráter	frutado,	picante,	lupulado,	com	qualquer	amargor	ou	acidez	não	se	sobrepondo	a	esses	sabores.	As	versões	mais	escuras	terão	mais	caracteres	de	malte,	com
uma	variedade	de	sabores	derivados	de	maltes	escuros	(tostado,	pão,	biscoito,	chocolate,	etc.)	que	suportam	o	caráter	frutado-picante	da	cerveja	(sabores	torrados	não	são	típicos).	As	versões	mais	fortes	terão	mais	sabor	de	malte,	em	geral,	bem	como	uma	ligeira	impressão	de	álcool.	As	ervas	e	especiarias	são	completamente	opcionais,	mas	se	estão
presentes	devem	ser	usadas	com	moderação	e	não	em	detrimento	do	caráter	da	levedura.	O	final	é	muito	seco	e	o	sabor	é	tipicamente	amargo	e	condimentado.	O	amargor	do	lúpulo	pode	ser	restringido,	embora	possa	parecer	acentuada	devido	aos	altos	níveis	de	atenuação.	Sensação	de	Boca:	Corpo	leva	a	médio.	A	sensação	de	álcool	varia	com	a
intensidade	desde	nenhuma,	na	versão	de	mesa,	a	leve	nas	versões	standard,	e	a	moderada	nas	versões	mais	altas.	No	entanto,	qualquer	caráter	de	aquecimento	deve	ser	bastante	baixo.	Carbonatação	muito	alta	com	uma	qualidade	efervescente.	Tem	suficiente	acidez	pungente	na	língua	para	equilibrar	o	final	muito	seco.	Nas	versões	com	qualidade
acre,	um	caráter	ácido	de	baixo	a	moderado	pode	adicionar	um	toque	refrescante,	mas	não	deve	causar	espasmo	(opcional).	Comentários:	Há	variações	na	intensidade	e	cor,	mas	todos	elas	têm	características	semelhantes	e	balanço,	em	particular,	o	caráter	refrescante,	serem	altamente	atenuadas,	secas,	e	com	alta	carbonatação.	Não	existe	uma
correlação	entre	a	intensidade	e	a	cor.	O	balanço	pode	mudar	um	pouco	com	variações	na	intensidade	e	cor,	mas	a	semelhança	familiar	com	a	cerveja	artesanal	original	deve	ser	evidente.	As	versões	claras	são	provavelmente	mais	amargas	e	têm	mais	caráter	de	lúpulos,	enquanto	as	versões	mais	escuras	tendem	a	ter	mais	caráter	de	malte	e	dulçor,
dando	uma	apresentação	mais	equilibrada.	Versões	mais	fortes	muitas	vezes	têm	mais	de	malte	sabor,	riqueza	e	corpo,	simplesmente	por	causa	de	sua	maior	densidade.	Embora	elas	tendem	a	ser	bem	atenuadas,	podem	não	ser	percebidas	tão	secas	como	as	Saisons	de	intensidade	standard.	O	caráter	de	levedura	Saison	é	uma	necessidade,	embora
Maltosas	as	versões	mais	maltadas	e	ricas	tendem	a	mascarar	esse	caráter.	Muitas	vezes	chamadas	de	Farmhouse	Ales	nos	EUA,	este	termo	não	é	comum	na	Europa,	onde	elas	são	apenas	parte	de	um	grupo	maior	de	103	cervejas	artesanais.	História:	Uma	ale	de	provisão	originalmente	desenvolvido	na	Valônia,	a	parte	da	Bélgica	que	faz	fronteira	com
a	França,	para	consumo	durante	o	período	de	cultivo	da	terra	ativo.	Originalmente	um	produto	de	menor	teor	de	álcool,	de	modo	a	não	debilitar	os	trabalhadores	agrícolas,	mas	também	existiam	produtos	de	taberna	com	intensidade.	Os	produtos	de	maior	intensidade	e	cores	diferentes	apareceram	após	a	Segunda	Guerra	Mundial.	A	Saison	moderna
mais	conhecida,	a	Saison	Dupont,	foi	produzida	pela	primeira	vez	na	década	de	1920.	Originalmente	um	ale	artesanal	rústica,	feita	com	ingredientes	agrícolas	produzidos	em	fazendas	locais,	agora	produzidas	principalmente	em	grandes	cervejarias	que	ainda	mantêm	a	imagem	de	suas	origens	humildes.	Ingredientes	Característicos:	Normalmente,
não	é	picante,	com	levedura,	lúpulo	e	grãos	fornecem	caráter;	embora	especiarias	são	permitidos	se	eles	fornecem	uma	natureza	complementar.	Maltes	são	típicos	base	continental,	mas	moagem	geralmente	contém	outros	grãos,	como	trigo,	aveia,	centeio	ou	espelta.	Adjuntos	como	o	açúcar	eo	mel	também	pode	servir	para	adicionar	complexidade	e
cerveja	seca.	As	versões	mais	escuras	normalmente	usa	maltes	mais	ricos,	mais	escuro,	mas	não	tipos	torrados.	Lúpulo	dos	varietais	Saaz,	East	Kent	Golding,	ou	Styrian	são	os	mais	comumente	usados.	Uma	ampla	variedade	de	ervas	ou	especiarias	podem	adicionar	complexidade	e	singularidade,	mas	sempre	deve	combinar	bem	com	o	caráter	de
levedura	e	lúpulo.	Brettanomyces	não	é	típico	para	este	estilo;	Brett	Saisons	devem	ser	inscritas	na	categoria	American	Wild	Ale.	Comparação	de	Estilos:	De	Intensidade	Standard	e	cor	clara	(as	variedades	mais	comuns),	como	uma	Belgian	Blond	Ale	mais	altamente	atenuada,	lupulada	e	amarga,	com	um	caráter	mais	forte	da	levedura.	Se	de
Intensidade	Super	(mais	alta	)e	cor	clara,	é	semelhante	a	uma	Tripel	belga,	mas	na	maioria	das	vezes	com	mais	qualidades	de	grãos,	rústica	e	às	vezes	com	um	caráter	de	levedura	mais	picante.	Instruções	de	Entrada:	O	participante	deve	especificar	a	intensidade	(de	mesa,	Standard,	Super)	e	cor	(claro	e	escuro).	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.048	–	1.065
(standard)	FG:	1.002	–	1.008	(standard)	IBUs:	20	–	35	SRM:	5	–	14	(pálida)	/	15	–	22	(oscura)	ABV:	3.5	–	5.0%	(de	mesa)	5.0	–	7.0%	(standard)	/	7.0	–	9.5%	(super).	Impressão	Geral:	Uma	ale	Trapista	de	profunda	cor	vermelha-acobreada,	moderadamente	forte,	maltada,	complexa,	com	ricos	sabores	de	malte,	ésteres	de	frutas	escuras	ou	secas	e	leve
álcool,	mesclados	juntos	em	uma	apresentação	que,	embora	maltado,	tem	um	final	bastante	seco.	Aroma:	Aromas	complexos	e	ricamente	doces	de	malte,	possivelmente,	com	notas	de	chocolate,	caramelo	e/ou	tostado	(mas	nunca	sabores	torrados	ou	queimado).	106	Ésteres	frutados	moderados	(geralmente	incluindo	passas	e	ameixas,	cerejas,	por
vezes,	também	cerejas	secas).	Os	ésteres,	por	vezes,	também	incluem	banana	ou	maçã.	Os	fenóis	picantes	e	os	álcoois	superiores	são	comuns	(podem	incluir	leve	cravo	e	outras	especiarias,	como	pimenta,	além	de	notas	como	de	rosas	e	perfume).	As	qualidades	picantes	podem	ser	moderadas	a	muito	baixas.	O	álcool,	se	presente,	é	macio	e	nunca
quente	ou	solvente.	Baixo	a	nenhum	aroma	de	lúpulo	condimentado,	herbal	ou	floral,	normalmente	ausentes.	O	malte	é	mais	proeminente	no	balanço	que	os	ésteres	e	há	um	toque	de	álcool	no	apoio	que	se	mistura	com	o	malte	e	os	ésteres	para	uma	apresentação	harmoniosa.	Aparência:	Cor	âmbar	escuro	a	cobre,	com	uma	atraente	profundidade
avermelhada.	Geralmente	clara.	Espuma	bege,	grande,	densa	e	cremosa,	de	longa	duração.	Sabor:	Qualidades	semelhantes	ao	aroma.	Complexo	sabor	de	malte	médio	a	médioalto	que,	embora	ricamente	doce	no	palato,	termina	moderadamente	seco.	Complexa	interação	de	malte,	ésteres,	álcool	e	fenóis	(sabores	de	passas	são	comuns;	sabores	de
frutas	secas	são	bem-vindos;	cravo	ou	pimenta	picante	são	opcionais).	O	balanço	é	sempre	em	direção	ao	malte.	O	amargor	médio-baixo	que	não	é	persistente	no	retrogosto.	Baixo	sabor	de	lúpulo	condimentado,	floral	ou	herbal	é	opcional	e	não	está	geralmente	presente.	Sensação	de	Boca:	corpo	médio	a	elevado.	Carbonatação	média-alta,	que	pode
influenciar	a	percepção	do	corpo.	Baixo	calor	alcoólico,	suave,	nunca	quente	ou	solvente.	Comentários:	A	maioria	dos	exemplos	comerciais	estão	na	faixa	de	6,5-7%	ABV.	Tradicionalmente	acondicionada	em	garrafa	(ou	refermentada	na	garrafa).	História:	Originado	em	mosteiros	na	Idade	Média,	foi	retomada	a	produção	em	meados	dos	anos	1800,
após	a	era	napoleônica.	Ingredientes	Característicos:	São	utilizadas	geralmente	cepas	de	levedura	belga	propensas	à	produção	de	álcoois	superiores,	ésteres	e	compostos	fenólicos.	Uma	impressão	de	moagem	complexa	em	grãos,	embora	as	versões	tradicionais	usam	malte	Pils	belga	com	xarope	de	açúcar	caramelizado	ou	outros	açúcares	não
refinados	que	fornecem	a	maior	parte	do	caráter.	Lúpulos	dos	varietais	Saaz,	tipo	inglês	ou	Styrian	Goldings	são	comumente	usados.	Tradicionalmente	não	se	usam	especiarias,	embora	o	uso	restrito	é	permitido	(apenas	para	reforçar	a	intensidade	de	fundo).	Comparação	de	Estilos:	Não	deve	ser	tão	maltada	como	uma	Bock	e	não	deve	ter	nenhum
dulçor	de	malte	tipo	Cristal.	Semelhante	em	intensidade	e	equilíbrio	a	uma	Belgian	Blond	Ale,	mas	com	perfil	de	maltes	e	ésteres	mais	ricos.	Menos	forte	e	intensa	que	uma	Belgian	Strong	Dark	Ale.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.062	–	1.075	FG:	1.008	–	1.018	IBUs:	15	–	25	SRM:	10	–	17	ABV:	6.0	–	7.6%	Impressão	Geral:	Uma	clara,	refrescante	e	lupulada
ale,	contudo	com	malte	de	apoio	suficiente	para	fazer	uma	cerveja	equilibrada	e	de	drinkability.	A	presença	de	lúpulos	limpos	pode	refletir	clássicos	ou	modernos	varietais	de	lúpulos	americanos	ou	do	Novo	Mundo	com	uma	vasta	gama	de	características.	Uma	intensidade	média	de	lúpulos	transmitido	por	cervejas	artesanais	claras	americano	está
presente,	geralmente	balanceada	para	ser	mais	acessível	que	as	modernas	American	IPAs.	Aroma:	Moderado	a	forte	aroma	de	varietais	de	lúpulos	americanos	ou	do	Novo	Mundo,	com	uma	vasta	gama	de	possíveis	características,	incluindo	cítricos,	floral,	pinho,	resina,	especiarias,	frutas	tropicais,	frutas	de	caroço,	berries,	ou	melão.	Nenhuma	dessas
características	específicas	são	necessárias,	mas	o	lúpulo	deve	ser	aparente.	Baixo	a	moderado	maltado	dá	sustentação	à	apresentação	dos	lúpulos	e	pode	mostrar,	opcionalmente,	pequenas	quantidades	de	caráter	de	maltes	especiais	(de	pão,	torradas,	biscoito,	caramelo).	Ésteres	frutados	variam	de	moderada	a	nenhum.	Dry	hopping	(se	usado)	pode
adicionar	notas	de	grama	verde,	embora	este	caráter	não	deve	ser	excessivo.	Aparência:	dourado	claro	a	âmbar	claro.	Moderadamente	volumosa	espuma	branca	para	bege	claro,	com	boa	retenção.	Geralmente	bastante	límpida,	embora	as	versões	com	dry-hopped	podem	ser	um	pouco	turvas.	66	Sabor:	Moderado	a	alto	sabor	de	lúpulos,	geralmente



indicando	um	caráter	de	lúpulos	americanos	ou	Novo	Mundo	(cítrico,	floral,	pinho,	resinoso,	picante,	frutas	tropicais,	frutas	de	caroço,	berries,	melão,	etc.).	Baixo	a	moderado	caráter	granulado-maltado	limpo	dá	sustentação	à	apresentação	dos	lúpulos,	e	pode	mostrar,	opcionalmente,	pequenas	quantidades	de	caráter	de	maltes	especiais	(de	pão,
torradas,	biscoito).	O	balanço	é	normalmente	em	direção	final	aos	lúpulos	e	amargor,	mas	a	presença	de	malte	presença	deve	ser	sólida,	não	perdida	ao	fundo.	Os	sabores	de	caramelo	são	muitas	vezes	ausente	ou	bastante	restrita	(mas	são	aceitáveis,	desde	que	eles	não	colidam	e	atenuem	a	presença	dos	lúpulos).	Ésteres	frutados	de	levedura	podem
ser	moderado	a	nenhum,	embora	muitos	varietais	de	lúpulos	são	bastante	frutados.	Moderado	a	alto	amargor	de	lúpulo	com	um	final	semi-seco	a	seco.	Sabor	de	lúpulo	e	de	amargor,	muitas	vezes	permanece	no	final,	mas	o	retrogosto	geralmente	deve	ser	limpo	e	sem	aspereza	(harsh).	Dry	hopping	(se	usado)	pode	adicionar	notas	de	grama	cortada,
embora	este	caráter	não	deve	ser	excessivo.	Sensação	de	Boca:	Corpo	médio-baixo	a	médio.	Moderada	a	alta	carbonatação.	Final	geralmente	macio,	sem	adstringência	e	aspereza.	Comentários:	Novas	variedades	de	lúpulo	e	métodos	de	uso	continuam	a	ser	desenvolvidos.	Os	juízes	devem	permitir	características	de	lúpulos	modernos	nesteestilo,	bem
como	variedades	clássicas.	A	American	Pale	Ale	tornou-se	um	estilo	de	cerveja	artesanal	internacional,	com	adaptações	locais	surgindo	em	muitos	países	com	um	crescimento	vertiginoso	do	mercado	de	cerveja	artesanal.	Estilos	lupulados	podem	variar	desde	a	clássica	grande	adição	de	amargor	aos	exemplares	mais	modernos	com	retardada	explosão
da	lupulagem;	todas	as	variações	são	permissíveis.	História:	Uma	adaptação	da	English	Pale	Ale	pela	moderna	Escola	Americana	de	cerveja	artesanal,	revelando	ingredientes	de	terroir	americano	(lúpulo,	malte,	levedura	e	água).	Antes	da	explosão	da	popularidade	das	IPAs,	foi	tradicionalmente	a	mais	conhecida	e	popular	das	cervejas	artesanais
americanas.	Ingredientes	Característicos:	Maltes	claros	ale,	tipicamente	norte-	americanos	duas	fileiras.	Lúpulos	americanos	ou	Novo	Mundo,	com	uma	ampla	gama	de	características	admissíveis.	Levedura	ale	americana	ou	inglesa	(neutra	a	levemente	frutada).	Grãos	especiais	podem	adicionar	caráter	e	complexidade,	mas	geralmente	correspondem
a	uma	porção	relativamente	pequena	do	grist.	Grãos	que	acrescentam	sabor	de	malte	e	riqueza,	leve	dulçor,	e	notas	de	pão	ou	leve	tostado	são	frequentemente	usado	(juntamente	com	lúpulo	final)	para	diferenciação	das	marcas.	Comparação	de	Estilos:	Normalmente	de	cor	mais	clara,	mais	limpa	em	fermentação	de	subprodutos,	e	tendo	menos
sabores	de	caramelo	homólogos	ingleses.	Pode	ser	que	exista	alguma	sobreposição	na	cor	entre	American	Pale	Ale	e	American	Amber	Ales.	As	American	Pale	Ale	americano	serão,	geralmente,	mais	limpas,	com	menor	perfil	de	maltes	caramelados,	menos	corpo,	e	muitas	vezes	mais	lúpulos	no	final.	Menos	amargor	no	balanço	e	intensidade	de	álcool	do
que	uma	American	IPA.	Mais	equilibrada	e	com	maior	drinkability,	e	menos	intensidade	de	lúpulos	e	amargor	do	que	uma	American	IPA	com	intensidade	de	sessão	(Session	IPA).	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.045	–	1.060	FG:	1.010	–	1.015	IBUs:	30	–	50	SRM:	5	–	10	ABV:	4.5	–	6.2%	Compre	Aqui	Impressão	Geral:	Uma	American	Pale	Ale	decididamente
mais	lupulada	e	amarga,	moderadamente	forte,	apresentando	variedades	de	lúpulos	americanos	modernos	ou	Novo	Mundo.	O	balanço	é	orientado	para	os	lúpulos,	com	um	perfil	de	fermentação	limpo,	final	seco	e	limpo,	com	sustentação	de	maltes	a	permitir	uma	criativa	variedade	de	caráteres	de	lúpulo	destacar-se	na	cerveja.	Aroma:	Um
proeminente	a	intenso	aroma	de	lúpulo	com	uma	ou	mais	características	de	lúpulo	americano	ou	do	Novo	Mundo,	como	cítrica,	floral,	de	pinho,	resinosa,	condimentadas,	de	frutas	tropicais,	de	frutas	de	caroço,	de	berries,	de	melão,	etc.	Muitas	versões	utilizam	dry	hopping	e	podem	ter	um	aroma	de	lúpulo	fresco	adicional;	isto	é	desejável,	mas	não
exigido.	O	caráter	de	grama	verde	deve	ser	mínimos,	se	estiver	presente.	Um	baixo	para	médio-baixo	e	limpo	aroma	de	granulado-maltado	pode	ser	encontrado	no	fundo.	Frutado	de	levedura	também	pode	ser	detectado	em	algumas	versões,	embora	um	caráter	neutro	de	fermentação	também	é	aceitável.	Uma	nota	álcool	contido	pode	estar	presente,
mas	este	caráter	deve	ser	mínimo,	na	melhor	das	hipóteses.	Qualquer	caráter	de	lúpulos	americanos	ou	do	Novo	Mundo	é	aceitável;	novas	variedades	de	lúpulo	continuam	aparecendo	e	não	deve	este	estilo	restringir	o	emprego	deles.	Aparência:	A	cor	varia	de	dourado	médio	a	leve	âmbar-avermelhado.	Deve	ser	límpida,	embora	as	versões	não
filtradas	com	dry	hopping	podem	ser	turvas.	Espuma	de	média	formação,	branca	a	bege	clarinho,	com	boa	persistência.	Sabor:	O	sabor	de	lúpulo	é	de	médio	a	muito	alto,	e	deve	refletir	um	caráter	de	lúpulos	americanos	ou	do	Novo	Mundo,	tais	como	cítrico,	floral,	de	pinho,	resinoso,	condimentado,	de	frutas	tropicais,	de	frutas	de	caroço,	berries,
melão,	etc.	Amargor	de	lúpulo	médio-alto	a	muito	alto.	O	sabor	de	malte	deve	ser	de	baixo	a	médio-baixo	e	é	geralmente	limpo	e	granulada-maltado,	embora	sejam	aceitáveis	algumas	notas	suaves	de	caramelo	ou	tostado.	Baixo	frutado	derivado	da	levedura	é	aceitável,	mas	não	exigido.	Final	seco	a	meio-seco;	o	dulçor	residual	deve	ser	baixo	a
nenhum.	O	amargor	e	o	sabor	de	lúpulo	podem	permanecer	no	retrogosto,	mas	não	devem	ser	ásperos	(harsh).	Pode	ser	percebido	um	sabor	de	álcool	muito	suave	nas	versões	mais	fortes.	Pode	ser	ligeiramente	sulfurosa,	mas	a	maioria	dos	exemplares	não	apresenta	esse	caráter.	Sensação	de	Boca:	Corpo	médio-leve	a	médio,	com	uma	textura	macia.
Carbonatação	média	a	média-alta.	Sem	adstringência	áspera	derivada	do	lúpulo.	Leve	aquecimento	alcoólico	não	é	uma	falha	se	não	interferir	no	balanço	geral.	Comentários:	Uma	interpretação	da	cerveja	artesanal	americana	moderna	do	estilo	histórico	inglês,	produzida	com	ingredientes	americanos	e	atitude.	A	base	para	muitas	variações	modernas,
incluindo	75	a	mais	forte,	Double	IPA,	assim	como	de	IPAs	com	vários	outros	ingredientes.	As	demais	IPAs	devem	geralmente	ser	inscrita	no	Estilo	Specialty	IPA.	Notas	amadeiradas	são	inapropriadas	neste	estilo;	e	se	perceptíveis,	deve	a	cerveja	ser	inscrita	na	categoria	wood-aged.	História:	Em	geral,	acredita-se	que	o	primeiro	exemplo	desta	cerveja
artesanal	americana	moderna	seja	a	Anchor	Liberdade	Ale,	produzida	pela	primeira	vez	em	1975	e	usando	somente	lúpulo	Cascade;	com	o	passar	do	tempo,	o	estilo	foi	impulsionado	para	bem	além	da	cerveja	original	da	Anchor,	que	agora	mais	com	uma	American	Pale	Ale.	As	IPAs	anteriormente	produzidas	nos	EUA	não	são	desconhecidas
(particularmente	a	bem-vista	Ballantine’s	IPA,	uma	cerveja	envelhecida	em	carvalho	usando	uma	velha	receita	inglesa).	Este	estilo	é	baseado	nos	exemplos	de	cerveja	artesanal	atuais.	Ingredientes	Característicos:	Maltes	Pale	Ale	de	duas	fileiras	como	base,	lúpulos	americanos	ou	do	Novo	Mundo,	levedura	americana	ou	Inglesa	com	um	perfil	limpo	ou
ligeiramente	frutado.	Geralmente	puro	malte,	mas	a	macerada	em	temperaturas	mais	baixas	para	uma	alta	atenuação.	Adições	de	açúcar	para	ajudar	a	atenuação	são	aceitáveis.	Uso	de	malte	Cristal	bem	restrito,	se	for	o	caso,	pois	quantidades	elevadas	podem	levar	a	um	final	doce	e	colidir	com	o	caráter	do	lúpulo.	Comparação	de	Estilo:	Mais	forte	e
mais	altamente	lupulada	que	uma	American	Pale	Ale.	Comparado	a	uma	English	IPA	tem	menos	do	caráter	"Inglês"	de	malte,	lúpulo	e	levedura	(menos	caramelo,	pão	e	tostado);	mais	lúpulos	americanos/do	Novo	Mundo;	menos	ésteres	derivados	da	levedura),	menos	corpo	e,	a	maioria,	com	um	balanço	mais	lupulado	e	é	ligeiramente	mais	forte	do	que
a	maioria	exemplos	ingleses.	Menos	álcool	do	que	uma	Double	IPA,	mas	com	um	balanço	semelhante.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.056	–	1.070	FG:	1.008	–	1.014	IBUs:	40	–	70	SRM:	6	–	14	ABV:	5.5	–	7.5%	Como	produzir	Impressão	Geral:	Uma	cerveja	de	sessão	cheia	de	sabor,	e	ainda	refrescante.	Alguns	exemplares	comerciais	podem	estar	mais
balanceados	para	o	malte,	mas	isso	não	deve	obscurecer	a	sensação	geral	de	amargor.	A	drinkability	é	o	componente	crítico	deste	estilo.	álcool	que	em	uma	Strong	Bitter.	Aroma:	Baixo	a	moderado	aroma	de	malte,	muitas	vezes	(mas	nem	sempre),	com	baixo	para	médio-baixo	perfil	de	caramelo	É	comum	uma	complexidade	de	malte	de	pão,	biscoito	ou
suave	tostado.	Leve	a	moderado	aroma	frutado.	O	aroma	de	lúpulo	varia	de	moderado	a	nenhum,	tipicamente	com	caráter	floral,	terroso,	resinoso	e/ou	frutado.	Geralmente	não	apresenta	diacetil	embora	seja	permitido	em	níveis	muito	baixos.	Aparência:	Cor	âmbar	claro	a	cobre	médio.	Limpidez	boa	para	brilhante.	Espuma	de	baixa	a	moderada
formação,	branco	a	bege	claro.	Ela	pode	ter	baixa	estatura	devido	à	sua	baixa	carbonatação.	Sabor:	Amargor	médio	a	moderadamente	alto.	Ésteres	frutados	moderadamente	baixos	a	moderadamente	altos.	Moderado	a	baixo	sabor	de	lúpulo,	normalmente	com	o	caráter	terroso,	resinoso,	frutado	e/ou	floral.	Baixo	a	médio	maltado	com	um	final	seco.	O
perfil	de	malte	é	tipicamente	de	pão,	biscoito	ou	leve	tostado.	Baixo	a	moderado	sabor	de	ou	toffee	é	opcional.	O	balanço	é	muitas	das	vezes	decididamente	amargo,	embora	o	amargor	não	deve	sobrepor-se	completamente	aos	sabores	de	maltes,	ésteres	e	lúpulos.	Geralmente	o	diacetil	não	está	presente,	embora	seja	permitido	a	níveis	muito	baixos.
Sensação	de	Boca:	Corpo	médio-baixo	a	médio.	Baixa	carbonatação.	Os	exemplares	engarrafados	podem	ter	carbonatação	moderada.	Comentários:	sabor	de	malte	mais	evidente	do	que	em	uma	Ordinary	Bitter;	uma	cerveja	ale	forte	com	intensidade	de	sessão.	História:	Ver	observações	introdutórias	para	a	categoria.	Ingredientes	Característicos:
Maltes	Pale,	Âmbar	e/ou	Cristal.	Pode	ser	usado	um	pouquinho	de	malte	preto	para	ajuste	de	cor.	Podem	ser	usados	adjuntos	como	açúcar,	milho	ou	trigo.	Lúpulos	de	finalização	ingleses	são	os	mais	tradicionais,	mas	qualquer	variedade	pode	ser	utilizada;	se	são	utilizados	lúpulo	americanos,	que	deve	ser	leve.	A	levedura	Inglesa	é	característica.
Comparação	de	Estilos:	Mais	álcool	que	em	uma	Ordinary	Bitter	e	a	maioria	utilizando	ingredientes	de	maior	qualidade.	Menos	caráter	de	malte	base	ou	caramelo	e	mais	cor	do	que	uma	British	Golden	Ale.	A	ênfase	está	na	adição	de	lúpulo	de	amargor,	mas	sem	apresentar	uma	lupulagem	agressiva	como	observado	do	meio	para	o	final	do	gole	nas
American	Ales.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.040	–	1.048	FG:	1.008	–	1.012	IBUs:	25	–	40	SRM:	8	–	16	ABV:	3.8	–	4.6%		Impressão	Geral:	Uma	ale	britânica	maltada,	marrom,	orientada	para	o	caramelo	sem	os	sabores	tostados	de	uma	Porter.	Aroma:	Suave	a	moderado	aroma	de	malte	com	notas	de	toffee,	nozes	ou	leve	chocolate,	e	uma	característica	de
caramelo	de	leve	muito	intensa.	Um	leve,	mas	atraente	aroma	de	lúpulo,	floral	ou	terroso,	pode	ser	evidente.	Um	aroma	frutado	suave	pode	ser	evidente,	mas	não	deve	dominar.	Aparência:	âmbar	escuro	a	marromavermelhado	escuro.	Límpida.	Baixa	a	moderada	formação	de	espuma	bege	claro	a	leve	bronzeado.	Sabor:	Leve	a	moderado	dulçor	de
malte,	com	caráter	de	caramelo	suave	a	muito	intenso,	e	com	um	final	equilibrado	(médio)	a	seco.	O	malte	também	pode	der	um	caráter	de	nutty	(nozes,	amêndoas	e	castanhas),	tostado,	biscoito,	toffee,	suave	chocolate.	Amargor	médio	a	médio-baixo.	O	balanço	de	maltes	e	lúpulos	varia	até	se	concentrar	no	malte;	sabor	de	lúpulo	baixo	a	nenhum	(de
qualidades	florais	ou	terrosas,	se	presente).	Ésteres	baixos	a	moderados	podem	estar	presentes.	Sensação	de	Boca:	Corpo	médio-baixo	a	médio.	Carbonatação	média	a	média-alto.	Comentários:	Uma	categoria	de	amplo	alcance,	com	diferentes	interpretações	possíveis,	que	vão	desde	coloração	mais	claras	até	as	mais	escuras,	variação	de	lupulagem,
profundidade,	e	o	foco	no	caramelo;	no	entanto,	nenhuma	versão	tem	sabores	fortemente	tostados.	Uma	Double	Brown	Ale	foi	mais	forte	foi	popular	no	passado,	mas	é	muito	difícil	encontrar	agora.	As	London	Brown	Ales	são	comercializados	sob	o	nome	Brown	Ale;	listamos	aqui	estes	diferentes	estilos	para	ser	julgados	por	causa	da	diferença
significativa	no	equilíbrio	(especialmente	o	dulçor)	e	a	intensidade	de	álcool;	isso	não	significa,	todavia,	que	não	são	da	mesma	família.	História:	As	Brown	Ale	têm	uma	longa	história	na	Grã-Bretanha,	apesar	de	vários	tipos	diferentes	de	produtos	utilizar	esse	47	nome	em	várias	ocasiões.	As	modernas	Brown	Ale	são	uma	criação	do	século	20	como	um
produto	engarrafada	e	que	não	correspondem	aos	produtos	históricos	com	o	mesmo	nome.	É	elaborada	com	uma	ampla	gama	de	densidades,	mas	as	Brown	Ale	modernas	são	geralmente	uma	interpretação	com	intensidade	(para	os	padrões	do	Reino	Unido).	Este	estilo	é	baseado	nas	modernas	versões	fortes	de	Brown	Ale	britânicas,	não	nas	versões
históricas	ou	mais	doces	de	London	Brown	Ale.	Atualmente,	predominantemente,	mas	exclusivamente	um	produto	engarrafado.	Ingredientes	Característicos:	Pale	ale	britânico	ou	de	malte	pale	ale	com	maltes	caramelo.	Também	podem	ter	pequenas	quantidades	de	maltes	mais	escuros	(por	exemplo,	chocolate)	para	dar	cor	e	caráter	de	noz	(nutty).
Variedades	de	lúpulos	ingleses	são	mais	autênticas.	Comparação	de	Estilos:	Mais	balanço	para	o	malte	que	as	British	Bitters,	com	mais	sabores	de	malte	dos	grãos	escuros.	Mais	forte	do	que	uma	Dark	Mild.	Menos	tostado	que	uma	English	Porter.	Mais	forte	e	muito	menos	doce	do	que	a	London	Brown	Ale.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.040	–	1.052	FG:
1.008	–	1.013	IBUs:	20	–	30	SRM:	12	–	22	ABV:	4.2	–	5.4%	Como	produzir	Impressão	Geral:	Uma	cerveja	marrom	de	moderada	intensidade,	com	um	caráter	restrito	torrado	e	amargo.	Pode	ter	uma	variedade	de	sabores	torrados,	geralmente	sem	qualidades	queimadas,	muitas	vezes	com	um	perfil	de	malte-caramelochocolate.	Aroma:	Moderada	a
moderadamente	baixo	aroma	de	malte	de	pão	suave,	biscoito	e	tostado,	podendo	ter	uma	característica	de	chocolate.	Também	pode	mostrar	algo	do	caráter	de	malte	não	tostado	em	apoio	(caramelo,	nozes,	toffee	e/ou	doce).	Pode	ter	até	um	nível	moderado	de	lúpulo	floral	ou	terroso.	Ésteres	frutados	são	moderados	a	nenhum.	Diacetil	baixo	a
nenhum.	Aparência:	Cor	marrom	claro	a	escuro,	muitas	vezes	com	reflexos	rubi	de	translúcido.	Boa	limpidez,	embora	possa	se	apresentar	quase	opaca.	Espuma	de	moderada	formação,	bege	claro	a	leve	bronzeado,	com	boa	e	justa	retenção.	Sabor:	Moderados	sabores	de	malte	de	pão,	biscoito	e	tostado	que	inclui	uma	média	a	moderada	qualidade
torrada	(frequentemente	com	um	caráter	de	chocolate)	e	muitas	vezes	com	significativo	caráter	de	caramelo,	de	noz	(nutty)	ou	toffee.	Pode	ter	outros	sabores	secundários	como	café,	alcaçuz,	biscoitos	ou	tostado,	de	apoio.	Não	deve	ter	um	gosto	áspero	torrado	ou	queimado	significativo,	embora	pequenas	quantidades	podem	contribuir	com	uma
complexidade	de	chocolate	amargo.	Sabor	de	lúpulo	moderado	a	nenhum,	terroso	ou	floral.	Lúpulo	de	amargor	médio-baixo	a	médio	variam	o	balanço	de	ligeiramente	maltado	a	ligeiramente	amargo.	Geralmente	muito	bem	atenuada,	embora	possa	ser	um	pouco	doce.	Diacetil	moderadamente	baixo	a	nenhum.	Ésteres	frutados	moderados	a	baixos.
Sensação	de	Boca:	Corpo	médio-baixo	a	médio.	Carbonatação	moderada	a	moderadamente	alta.	Leve	a	moderada	textura	cremosa.	Comentários:	Esta	descrição	do	estilo	corresponde	à	versão	moderna	de	English	Porter,	não	todas	as	possíveis	variações	ao	longo	do	tempo	em	todas	as	regiões	onde	existiam.	As	reconstituições	históricas	podem	ser
registadas	na	categoria	de	estilo	Historical	Beer,	com	uma	descrição	apropriada	do	perfil	da	cerveja.	Os	exemplares	de	artesanais	modernas	no	Reino	Unido	são	mais	intensas	e	mais	48	lupulados.	História:	Originalmente	de	Londres,	a	cerca	de	300	anos	atrás,	a	Porter	evoluiu	de	uma	cerveja	Brown	Ale	jovem	e	doce,	popular	na	época.	Ela	evoluiu
muitas	vezes	devido	a	vários	desenvolvimentos	tecnológicos	e	de	ingredientes,	além	de	preferências	dos	consumidores	que	impulsionaram	estas	mudanças.	Tornou-se	um	estilo	muito	popular,	amplamente	exportado	a	partir	de	1800,	mas	decaindo	pouco	antes	da	Primeira	Guerra	Mundial	e	desaparecer	na	década	de	1950,	sendo	reintroduzido	em
meados	da	década	de	1970	com	o	início	da	era	da	cerveja	artesanal.	Diz-se	que	o	nome	é	derivado	de	sua	popularidade	entre	a	classe	trabalhadora	de	Londres	que	realizavam	várias	tarefas	de	manuseio	e	transporte	de	de	carga	durante	o	dia.	Mãe	de	várias	interpretações	regionais	ao	longo	do	tempo	e	uma	antecessora	de	todas	Stout	(originalmente
chamado	"Stout	Porters").	Não	há	nenhuma	conexão	histórica	ou	relação	entre	Mild	e	Porter.	Ingredientes	característicos:	As	moagens	variam,	mas	algo	que	produz	uma	cor	escura	está	sempre	envolvido.	Maltes	Chocolate	ou	outros	maltes	escuros-tostados,	malte	Caramelo,	açúcares	para	a	cerveja	e	similares	são	comuns.	Porters	típicas	de	Londres
utilizam	na	maioria	das	vezes	malte	marrom,	como	um	sabor	característico.	Comparação	de	Estilos:	Difere	de	uma	American	Porter	por	ser	geralmente	mais	suaves,	doces	e	caramelizadas,	com	densidades	mais	baixas,	e,	geralmente,	menos	álcool;	a	American	Porter	também	muitas	vezes	têm	mais	de	um	caráter	de	lúpulo.	Mais	substancial	e	tostada
que	uma	British	Brown	Ale.	Com	maior	densidade	que	uma	Dark	Mild.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.040	–	1.052	FG:	1.008	–	1.014	IBUs:	18	–	35	SRM:	20	–	30	ABV:	4.0	–	5.4%	Como	produzir	Impressão	Geral:	Uma	ale	escura	intensamente	saborosa,	forte,	com	uma	vasta	gama	de	balanços	de	sabores	e	interpretações	regionais	Malte	torrado	e	tostados
com	profundos	sabores	de	frutas	escuras	ou	secas,	e	um	final	com	aquecimento	e	agridoce.	Apesar	dos	sabores	intensos,	os	componentes	precisam	se	fundir	para	criar	juntos	uma	cerveja	complexa	e	harmoniosa,	não	uma	bagunça	quente.	Aroma:	Rico	e	complexo,	com	quantidades	variáveis	de	grãos	tostados,	maltado,	ésteres	frutados,	lúpulos	e
álcool.	O	caráter	de	malte	tostado	pode	assumir	notas	leves	a	moderadamente	fortes	de	café,	chocolate	escuro,	ou	leve	torrefação.	O	aroma	de	malte	pode	ir	desde	sutil	a	intensos	como	de	barleywine.	Pode	mostrar,	opcionalmente,	um	leve	caráter	de	maltes	especiais	(por	exemplo,	caramelo),	mas	isso	só	deve	adicionar	complexidade	e	não	dominar.
Os	ésteres	frutados	podem	ser	de	baixos	a	moderadamente	fortes,	e	podem	assumir	um	complexo	perfil	de	frutas	escuras	(por	exemplo,	ameixas,	ameixas	pretas,	uvas	passas).	O	aroma	de	lúpulo	pode	ser	de	muito	baixo	a	bastante	agressivo,	e	pode	conter	qualquer	variedade	de	lúpulo.	Um	caráter	de	álcool	pode	estar	presentes,	mas	não	deve	ser
acentuado,	quente,	ou	de	solvente.	As	versões	envelhecidas	podem	ter	uma	leve	qualidade	vínica	ou	como	de	Porto,	mas	não	deve	ser	ácido.	O	balançoo	pode	variar	de	acordo	com	qualquer	um	dos	elementos	de	aroma	tornando	o	centro	das	atenções.	Nem	todos	os	possíveis	aromas	descritos	necessitam	estar	presentes;	são	possíveis	muitas
interpretações.	O	envelhecimento	afeta	a	intensidade,	o	balanço	e	a	suavidade	de	todos	aromas.	Aparência:	A	cor	pode	variar	de	castanhoavermelhado	muito	escuro	castanhoavermelhado	a	preto	brilhante.	Opaca.	Espuma	bronzeada	profunda	a	marrom	escuro.	Geralmente	tem	uma	espuma	bem	formada,	embora	a	retenção	possa	ser	baixa	a
moderada.	Álcool	elevado	e	sua	viscosidade	pode	ser	visível	em	lágrimas	(também	conhecida	por	"pernas")	quando	a	cerveja	é	rodada	no	copo.	Sabor:	Rico,	profundo,	complexo	e	com	frequência	bastante	intensa,	com	quantidades	variáveis	de	maltes/grãos	tostados,	maltados,	ésteres	frutados,	amargor	de	lúpulo	e	sabor,	e	álcool.	Amargor	médio	a
agressivamente	alto.	Sabor	de	lúpulo	médio-baixo	alto	(qualquer	variedade).	Moderada	a	agressivamente	altos	de	maltes/grãos	tostados	podem	sugerir	chocolate	amargo	ou	sem	açúcar,	cacau,	e/ou	café	forte.	Um	leve	caráter	de	grãos	queimados,	groselhas	queimadas	ou	o	alcatrão	podem	ser	evidentes.	Os	ésteres	frutados	podem	ser	baixos	a
intensos,	e	podem	assumir	um	caráter	de	frutas	escuras	(uvas	passas,	ameixas,	ou	ameixas	secas).	A	solidez	maltada	pode	ser	balanceada	e	de	sustentação,	além	de	rica	como	de	barleywine,	e,	opcionalmente,	pode	proporcionar	notas	de	caramelo,	de	pão	ou	de	sabores	tostados.	A	sensação	na	boca	e	o	final	podem	variar	de	relativamente	seco	a
moderadamente	doce,	em	geral,	com	um	pouco	de	tostado	persistente,	amargor	do	lúpulo	e	caráter	73	aquecedor.	O	balanço	e	a	intensidade	dos	sabores	podem	ser	subjugados	ao	longo	do	tempo	e	afetados	pelo	envelhecimento,	com	alguns	sabores	cada	vez	mais	tênues	com	o	tempo	e	desenvolvimento	de	algumas	notas	vínicas	ou	de	Porto.	Sensação
de	Boca:	Corpo	elevado	a	muito	encorpado	e	mastigável,	com	uma	textura	aveludada	e	deliciosa	(embora	o	corpo	possa	diminuir	com	o	longo	período	de	guarda).	Deve	estar	presente	um	calor	suave	de	álcool	e	deve	ser	perceptível,	mas	não	é	uma	característica	primária;	nas	versões	com	maior	tempo	de	acondicionamento	na	garrafa,	o	álcool	pode	ser
enganoso.	Não	deve	ser	xaroposa	ou	sub-atenuada.	Carbonatação	pode	ser	baixa	a	moderada,	dependendo	da	idade	e	do	acondicionamento.	Comentários:	Tradicionalmente	um	estilo	Inglês,	mas	na	atualidade	muito	mais	popular	e	amplamente	disponível	nos	EUA	onde	ela	é	uma	das	cervejas	artesanais	favoritas,	não	uma	curiosidade.	Existem
variações,	com	interpretações	inglesas	e	americanas	(previsivelmente,	as	versões	americanas	têm	mais	amargor,	caráter	tostado	e	lúpulos	de	finalização,	enquanto	as	variedades	Inglês	refletem	um	caráter	mais	complexos	de	maltes	especiais	e	um	orientado	perfil	de	ésteres).	Nem	todas	as	Imperial	Stouts	têm	um	caráter	claro	'Inglês'	ou	"americano";
qualquer	variante	intermediária	é	admissível,	é	por	esta	razão	é	contraproducente	designar	um	sub-tipo	ao	ingressar	em	uma	competição.	A	ampla	gama	de	características	admissíveis	de	permitir	a	máxima	criatividade	cervejeira.	Os	juízes	devem	estar	conscientes	da	ampla	gama	do	estilo,	e	não	tentar	julgar	todos	os	exemplos	como	clones	de	uma
específica	cerveja	comercial.	História:	Um	estilo	com	uma	longa,	embora	não	necessariamente	contínua,	história,	constituindo	um	património.	Deita	raízes	nas	fortes	English	Porters	produzida	para	exportação	em	1700,	que	dizem	ter	sido	popular	na	Corte	Imperial	Russa.	Após	as	guerras	napoleônicas	o	comércio	internacional	foi	interrompido,	e	estas
cervejas	foram	cada	vez	mais	vendidas	na	Inglaterra.	O	estilo	eventualmente	se	extinguiu	com	o	tempo,	mas	morreu	por	fora,	até	ser	abraçado	popularmente	na	era	da	cerveja	artesanal	moderna,	tanto	na	Inglaterra	como	um	renascimento	e	nos	Estados	Unidos	como	uma	reinterpretação	ou	re-imaginação	através	da	ampliação	do	estilo	com
características	americanas.	Ingredientes	Característicos:	Malte	Pale	bem	modificado,	com	quantidades	generosas	quantidades	de	maltes	e/ou	grãos	torrados.	Pode	ter	uma	receita	de	moagem	complexa,	utilizando	praticamente	qualquer	variedade	de	malte.	Quaisquer	tipos	de	lúpulo	podem	ser	utilizados.	Levedura	ale	americana	ou	inglesa.
Comparação	de	Estilo:	Como	um	barleywine	preto	com	todas	as	dimensões	de	sabor	entrando	em	jogo.	Mais	complexo,	com	uma	gama	mais	ampla	de	sabores	possíveis	que	outras	stouts	de	menor	densidade.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.075	–	1.115	FG:	1.018	–	1.030	IBUs:	50	–	90	SRM:	30	–	40	ABV:	8.0	–	12.0%	Como	produzir	Impressão	Geral:	Uma
cerveja	alemã	amarga,	de	corpo	leve,	altamente	atenuada,	de	cor	dourada	e	fermentação	baixa,	que	exibe	uma	excelente	retenção	de	espuma	e	aroma	lupulado	floral	elegante.	Espumante,	limpa	e	refrescante,	uma	German	Pils	apresenta	a	mais	fina	qualidade	do	malte	e	dos	lúpulos	alemães.	Aroma:	Caráter	rico	de	malte	granuladodoce,	médio-baixo	a
baixo	(muitas	vezes	18	com	um	leve	caráter	de	mel	e	característica	de	biscoito	levemente	tostado),	e	lúpulo	destacado,	com	notas	condimentadas,	herbais	ou	florais.	Perfil	de	fermentação	limpo.	Ela	pode,	opcionalmente,	ter	uma	leve	nota	sulfurosa	que	provém	tanto	da	água	como	da	levedura.	O	lúpulo	é	moderadamente	baixo	a	moderadamente	alto,
mas	não	devem	abafar	totalmente	a	presença	de	malte.	Os	exemplares	unidimensionais	são	inferiores	às	mais	complexas	qualidades	quando	são	detectados	todos	os	ingredientes.	Pode	ter	uma	nota	de	fundo	muito	baixa	de	DMS.	Aparência:	Palha	a	dourado	claro,	brilhante	e	cristalina	a	muito	límpida,	com	uma	espuma	branca	cremosa	de	longa
duração.	Sabor:	Amargor	de	lúpulo	de	médio	a	alto	dominando	o	paladar	e	perdurando	no	retrogosto.	Moderado	a	moderadamente	baixo	caráter	granulado	doce	de	malte	sustenta	o	amargor	de	lúpulo.	Sabor	de	lúpulo	baixo	a	alto,	podendo	ser	floral,	condimentado	ou	herbal.	Perfil	de	fermentação	limpo.	Final	seco	a	meio-seco,	crisp,	bem	atenuado,
com	um	retrogostoamargo	e	com	leve	sabor	de	malte.	Os	exemplares	feitos	com	água	contendo	níveis	elevados	de	sulfato	muitas	vezes	têm	um	baixo	sabor	de	enxofre	que	acentua	a	secura	e	alonga	o	final;	isso	é	aceitável,	mas	não	é	obrigatório.	Algumas	versões	têm	um	final	suave,	com	mais	sabor	de	malte,	mas	ainda	com	sabor	e	amargor	evidente,
tendendo	o	equilíbrio	para	o	amargor.	Sensação	de	Boca:	Corpo	médio-baixo.	Carbonatação	média	a	alta.	Comentários:	Os	exemplares	modernos	de	Pils	tendem	a	ser	mais	claros	na	cor,	mais	secos	no	final	e	mais	amargos	à	medida	que	a	localização	das	cervejarias	se	desloca	do	Sul	para	o	Norte	da	Alemanha,	muitas	vezes	refletindo	o	aumento	da
concentração	de	sulfatos	na	água.	As	German	Pils	encontradas	na	Baviera	tendem	a	ser	um	pouco	mais	suaves	em	amargor,	com	mais	sabor	de	malte	e	lúpulo	de	finalização	no	caráter,	e	ainda	assim	com	bastante	lúpulo	no	acabamento	para	se	diferenciar	de	uma	Helles.	O	uso	do	termo	"Pils"	é	mais	comum	na	Alemanha	que	"Pilsner"	para	diferenciar
do	estilo	tcheco	e	-	alguns	dizem-	para	mostrar	respeito.	História:	Adaptado	da	Pilsner	tcheca	para	se	adequar	às	condições	de	processamento	alemãos,	especialmente	água	com	alto	teor	de	minerais	e	variedades	nacionais	de	lúpulo.	Originalmente	elaborada	na	Alemanha	no	início	de	1870.	Tornou-se	popular	após	a	Segunda	Guerra	Mundial,	quando
as	escolas	cervejeiras	alemãs	colocaram	ênfase	em	técnicas	modernas.	Junto	com	sua	cerveja	irmã,	a	Czech	Pilsner,	são	os	ancestrais	da	maioria	dos	estilos	de	cerveja	que	mais	são	produzidos	na	atualidade.	A	média	de	IBUs	de	muitos	exemplos	comerciais	notáveis	diminuiu	ao	longo	do	tempo.	Ingredientes	Característicos:	Malte	Pilsner	continental,
lúpulos	de	varietais	alemães	(especialmente	varietais	Saaz	como	Tettnanger,	Hallertauer	e	Spalt	de	sabor	e	aroma;	Saaz	é	menos	comum),	levedura	lager	alemã.	Comparação	de	Estilos:	Mais	leve	em	corpo	e	cor,	mais	seca,	mais	transparente	e	mais	completamente	atenuada,	com	mais	de	um	amargor	persistente	e	com	maior	carbonatação	do	que	uma
Czech	Premium	Pale	Lager.	Mais	caráter	de	lúpulo,	sabor	de	malte	e	amargor	que	as	International	Pale	Lagers.	Mais	caráter	de	lúpulo	e	amargor,	com	um	final	mais	seco	e	mais	intenso	do	que	uma	Munich	Helles;	as	Helles	tem	mais	sabor	de	malte,	mas	do	mesmo	caráter	que	a	Pils.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.044	–	1.050	FG:	1.008	–	1.013	IBUs:	22	–
40	SRM:	2	–	5	ABV:	4.4	–	5.2%	Impressão	Geral:	Uma	lager	tcheca	rica,	com	muito	caráter	de	malte	e	lúpulo,	e	com	um	final	longo	e	arredondado.	Complexa,	mas	bem	equilibrado	e	refrescante.	Os	sabores	de	malte	são	complexos	para	uma	típica	cerveja	tipo	Pilsner	e	o	amargor	é	forte,	mas	limpo	e	sem	aspereza,	o	que	dá	uma	impressão	arredondada
que	faz	com	que	seja	fácil	de	beber.	Aroma:	Notas	maltadas	ricas	e	destacando	pão,	de	intensidade	média	a	média-alta,	com	um	buquê	de	lúpulos	médio-baixo	a	médioalto,	com	perfil	condimentado/picante,	floral	ou	herbal,	embora	o	equilíbrio	entre	o	malte	e	o	lúpulo	pode	variar,	sendo	a	interação	rica	e	complexa.	Diacetil	suave,	ou	muito	baixos
ésteres	derivados	do	lúpulo	são	aceitáveis,	mas	não	necessitam	de	estar	presentes.	Aparência:	Cor	dourada	a	dourada	profunda.	Transparente,	nitidez	cristalina.	Espuma	branca,	cremosa,	densa	e	duradoura.	Sabor:	Maltado	de	pão	rico	e	complexo,	acompanhado	com	um	amargor	pronunciado,	mas	suave	e	arredondado,	com	sabor	floral	e
condimentado/picante.	Os	sabores	de	malte	e	lúpulo	variam	de	médio	e	médio-alto,	com	o	malte	podendo	ter	uma	ligeira	impressão	de	caramelo.	O	amargor	é	proeminente,	mas	nunca	áspero.	O	balanço	final	pode	ser	equilibrado	para	os	lúpulos	ou	para	os	maltes,	mas	nunca	destacado	para	qualquer	um	deles.	Leve	a	moderado	diacetil	e	níveis	baixos
de	ésteres	derivados	do	lúpulo	são	aceitáveis,	mas	não	precisam	estar	presentes.	Sensação	de	Boca:	Corpo	médio.	Carbonatação	moderada	a	baixa.	Comentários:	Em	geral,	um	grupo	de	pivo	Plzeňského	typu	ou	cervejas	tipo	Pilsner.	Este	estilo	é	uma	combinação	de	estilos	tchecos	Světlý	Lezak	(11	a	12,9	°	P)	e	Speciální	Svetle	pivo	(13-14,9	°	P).	Na
República	Tcheca,	apenas	a	Pilsner	Urquell	é	chamado	Pilsner,	apesar	de	amplamente	adotado	esse	nome	em	todo	o	mundo.	Versões	de	Kvasnicové	("levedura	de	cerveja")	são	populares	na	República	Tcheca,	e	podem	usar	krausening	ou	uma	nova	dose	de	levedura	após	a	fermentação.	Estas	cervejas	são,	por	vezes,	turvas,	com	um	caráter	subjacente
de	levedura	e	um	maior	caráter	de	lúpulo.	Exemplos	modernos	variam	em	seu	balanço	de	maltes	e	lúpulos	e	muitos	deles	não	são	tão	lupulados	como	a	Pilsner	Urquell.	História:	Comumente	associada	a	Pilsner	Urquell,	que	foi	produzida	pela	primeira	vez	em	1842,	após	a	construção	de	uma	nova	fábrica	de	cerveja	por	burgueses	descontentes	com	a
cerveja	padrão	até	então	produzida	em	Pilsen.	É	creditado	ao	cervejeiro	bávaro	Josef	Groll	como	o	primeiro	a	produzir	esta	cerveja.	Ingredientes	Característicos:	Água	mole	com	baixo	teor	de	sulfato	e	de	carbonato,	lúpulo	do	varietal	Saaz,	malte	e	fermento	lager	tcheco.	A	água	com	baixa	concentração	de	íons	proporciona	um	perfil	lupulado	distinto,
suave	e	arredondado	apesar	das	altas	taxas	de	lúpulo	usados.	O	nível	de	amargor	de	alguns	exemplares	mais	comerciais	tem	diminuído	nos	últimos	anos,	embora	não	tanto	como	muitos	exemplares	contemporâneos	alemães.	Comparação	de	Estilos:	Mais	cor,	presença	de	malte	e	corpo	do	que	uma	German	Pils,	com	um	acabamento	mais	cheio	e	uma
impressão	limpa	e	suave.	Mais	forte	do	que	um	Czech	Pale	Lager.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.044	–	1.060	FG:	1.013	–	1.017	IBUs:	30	–	45	SRM:	3.5	–	6	ABV:	4.2	–	5.8%	Como	produzir	Impressão	Geral:	Uma	lager	orientada	pelo	malte	âmbar	checo,	com	um	caráter	de	lúpulo	que	pode	variar	de	baixo	a	10	muito	significativo.	Os	sabores	de	malte	podem
variar	um	pouco,	levando	a	diferentes	interpretações,	que	variam	de	pão	e	biscoito	suave,	a	doce	e	algo	de	caramelo.	Aroma:	Rico	aroma	de	malte,	de	intensidade	moderada,	que	pode	sobressair	pão	e	dominantes	produtos	de	Maillard	ou	suave	caramelizado,	como	açúcar	cândi.	Notas	de	lúpulo,	de	moderadas	a	nenhuma,	com	perfil
condimentado/picante,	florais	ou	herbal,	de	moderado	a	nenhum.	Caráter	lager	limpo,	embora	possam	estar	presentes,	em	baixa	intensidade,	ésteres	frutados	(frutas	de	caroço	ou	bagas).	Diacetil	é	opcional	e	pode	variar	de	baixo	a	nenhum.	Aparência:	Cor	âmbar	profundo	a	acobreado.	Transparência	limpa	a	brilhante.	Epuma	esbranquiçada	volumosa
e	persistente.	Sabor:	Os	complexos	sabores	de	malte	complexos	são	dominantes	(médios	a	médios-altos),	apesar	de	sua	natureza	poder	ser	diferente,	desde	secos	a	dominantes	Produtos	de	Maillard,	quase	doces.	Alguns	exemplos	têm	um	caráter	de	malte	que	vão	desde	caramelo	até	biscoitos	tipo	cracker	(Graham).	Sabor	de	lúpulo	condimentado,	de
baixo	a	moderado.	Um	proeminente,	mas	limpo	amargor	do	lúpulo	proporciona	um	final	equilibrado.	Ésteres	sutis	que	remetem	a	ameixa	ou	berry	são	opcionais.	Diacetil	baixo	é	aceitável.	Sem	sabor	de	malte	tostado	(se	presente	é	uma	falta).	O	fim	pode	variar	de	seco	e	lupulado	a	relativamente	doce.	Sensação	de	Boca:	Corpo	médio	a	médioalto.	Leve
e	arredondada,	muitas	vezes	com	uma	cremosidade	suave.	Carbonatação	de	moderada	a	baixa	atividade	na	boca.	Comentários:	O	nome	tcheco	do	estilo	é	Polotmavé	Pivo,	que	significa	cerveja	meio	escura.	Este	estilo	é	uma	combinação	dos	estilos	tchecos	Polotmavý	Lezak	(11	a	12,9°	P)	e	Polotmavé	Speciální	pivo	(13-14,9°	P).	História:	Uma	lager
estilo	Vienna,	que	não	deixou	de	ser	produzido	na	República	Tcheca.	Com	o	ressurgimento	de	pequenas	cervejarias,	que	há	pouco	tempo	foram	abertas	na	República	Tcheca,	tem	aumentado	o	número	de	exemplares	deste	estilo.	Ingredientes	Característicos:	malte	Pilsner	e	caramelo,	mas	também	podem	ser	usados	maltes	Vienna	e	Munich.	Água	de
baixo	conteúdo	mineral,	lúpulos	do	varietal	Saaz,	leveduralager	tcheca.	Comparação	de	Estilos:	O	estilo	pode	ser	semelhante	a	uma	Vienna	Lager,	mas	com	uma	carga	de	lúpulo	do	varietal	Saaz,	que	o	faz	aproximar	de	uma	English	Bitter,	mas	com	um	caráter	definitivamente	mais	rico	e	profundo	de	caramelo.	As	versões	das	grandes	cervejarias	são
geralmente	semelhantes	à	Czech	Premium	Pale	Lager,	com	um	pouco	mais	de	sabores	de	malte	escuro	e	menos	sabores	de	lúpulo,	enquanto	que	as	cervejarias	menores	muitas	vezes	fazem	versões	com	grande	presença	de	lúpulo,	complexidade	de	maltes	ou	dulçor	residual.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.044	–	1.060	FG:	1.013	–	1.017	IBUs:	20	–	35	SRM:
10	–	16	ABV:	4.4	–	5.8%		Impressão	Geral:	Uma	rica,	escura	e	maltada	lager	tcheca,	com	um	caráter	tostado	que	pode	variar	de	ausente	para	muito	proeminente.	Maltado	com	um	perfil	de	sabor	interessante	e	complexo,	com	níveis	variáveis	de	lupulado	que	proporcionam	uma	gama	de	interpretações.	Aroma:	maltado	rico,	profundo	e	às	vezes	doce,
médio	e	médio-alto,	com	qualidades	opcionais	como	casca	de	pão,	tostado,	nozes,	refrigerantes	colas,	frutas	escuras	ou	caramelo.	Características	tostadas	como	chocolate	ou	café	adoçado	podem	variar	de	moderada	a	nenhum	para	não	sobrecarregar	o	caráter	da	base	11	de	malte.	Um	aroma	baixo	de	lúpulo	condimentado	é	opcional.	Podem	estar
presentes	um	diacetil	baixo	e	ésteres	de	frutas	(ameixas	ou	berries)	podem	estar	presentes.	Aparência:	Cor	de	acobreado	escuro	(granada)	a	quase	preto,	muitas	vezes	com	reflexos	em	cor	avermelhadas	ou	marrons	observados	nas	extremidades	do	copo.	Transparência	de	limpa	a	brilhante.	Espuma	volumosa	e	persistente,	de	cor	marfim	a	bronze.
Sabor:	Domina	um	maltado	de	intensidade	média	a	média-alta,	profundo	e	complexo,	geralmente	rico	em	produtos	de	Maillard	e	com	um	leve	a	moderado	dulçor	de	malte	residual.	Sabores	de	malte	como	caramelo,	pão	tostado,	nozes,	alcaçuz,	frutas	escuras	secas,	chocolate	e	café	podem	estar	presentes,	com	um	caráter	muito	baixo	a	moderado	de
tostado.	Sabor	de	lúpulo	picante	moderadamente	baixo	a	nenhum.	O	amargor	do	lúpulo	pode	ser	de	moderado	a	médio-baixo,	mas	deve	ser	perceptível.	O	balanço	pode	variar	de	maltado	a	relativamente	bem	equilibrado,	conduzindo	o	lúpulo	com	suavidade.	Podem	estar	presentes	um	diacetil	baixo	a	modera	e	ésteres	frutados	suaves	de	ameixa	ou
berry.	Sensação	de	Boca:	Corpo	médio	a	médioelevado,	com	uma	considerável	sensação	de	boca	sem	ser	pesado	ou	enjoativo.	Textura	moderadamente	cremosa.	Suave.	Carbonatação	de	moderada	a	baixa	atividade	na	boca.	Pode	proporcionar	um	leve	calor	alcoólico	em	versões	mais	fortes.	Comentários:	Este	estilo	é	uma	combinação	de	estilos	thecos
Tmavý	Lezak	(11	a	12,9°	P)	e	Tmavé	Speciální	pivo	(13-14,9°P).	Os	exemplos	mais	modernos	são	mais	secos	e	de	maior	amargor,	enquanto	as	versões	tradicionais	muitas	vezes	têm	IBU	na	faixa	de	18-20	com	um	balanço	doce.	História:	A	Cervejaria	Fleku	vem	operando	em	Praga	desde	1499.	Muitas	cervejarias	novas	e	pequenas	estão	produzindo	este
estilo.	Ingredientes	Característicos:	Maltes	Pilsner	e	caramelo	escuro,	com	a	adição	de	malte	tostados	sem	amargor	são	mais	comuns,	mas	adições	de	maltes	Vienna	ou	Munich	também	são	apropriados.	Água	com	baixo	conteúdo	mineral,	lúpulos	do	varietal	Saaz,	levedura	lager	theca.	Qualquer	éster	frutado	provém	naturalmente	do	malte	e	não	da
levedura.	Comparação	de	Estilos:	Cerveja	é	o	equivalente	tcheco	de	uma	lager	escura,	posicionada	entre	uma	Munich	Dunkel	e	uma	Schwarzbier,	mas	normalmente	mais	rica	em	malte	e	caráter	de	lúpulo	(aroma,	sabor	e/ou	amargor).	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.044	–	1.060	FG:	1.013	–	1.017	IBUs:	18	–	34	SRM:	14	–	35	ABV:	4.4	–	5.8%	Como	produzir
Impressão	Geral:	Uma	lager	muito	clara,	altamente	carbonatada,	de	corpo	leve	e	bem	atenuada,	com	um	perfil	de	sabor	2	muito	neutro	e	de	baixo	amargor.	Servida	bem	fria,	eles	podem	ser	muito	refrescantes	e	saciadoras	de	sede.	Aroma:	Baixo	a	nenhum	aroma	de	malte,	que,	se	presente,	pode	ser	percebido	como	granulado,	doce	ou	milho.	Aroma	de
lúpulo	muito	leve	a	nenhum,	com	uma	presença	condimentada	ou	floral.	Embora	um	caráter	de	fermentação	limpa	é	desejável,	algumas	características	de	levedura	(particularmente	um	ligeiro	frutado	maçã)	não	é	uma	falha.	Um	leve	DMS	não	chega	a	ser	uma	falha.	Aparência:	Cor	amarelo	pálido	a	amarelo	médio.	Espuma	branca	que	raramente
persiste.	Muito	límpida.	Sabor:	Relativamente	neutro	no	palato	com	um	final	seco	e	fresco,	com	baixo	a	moderado-baixo	sabor	granulado	ou	de	milho,	o	que	pode	ser	percebido	como	doçura,	devido	ao	baixo	amargor.	Sabor	de	lúpulo	baixo	a	moderadamente	baixo,	que	pode	ter	uma	qualidade	floral,	picante	(condimentada)	e	herbal	(embora	raramente
forte	o	suficiente	para	ser	distinguido).	O	amargor	do	lúpulo	é	baixo	para	médio-baixo.	O	equilíbrio	pode	variar	de	ligeiramente	maltado	a	ligeiramente	amargo,	mas	é	relativamente	equilibrada.	O	alto	nível	de	carbonatação	pode	acentuar	a	frescura	de	um	final	seco.	Caráter	limpo	de	uma	fermentação	lager.	Sensação	de	Boca:	Corpo	de	baixo	a	médio-
baixo.	Muito	altamente	carbonatada,	com	um	picor	de	gás	carbônico	que	provoca	ligeira	coceira	na	língua.	Comentários:	Sabores	fortes	são	uma	falha.	Em	geral,	são	as	cervejas	que	os	bebedores	de	cerveja	artesanal	não	esperam	receber	quando	pedem	uma	cerveja	nos	EUA.	Pode	ser	comercializado	como	Pilsner	fora	da	Europa,	mas	não	deve	ser
confundido	com	exemplos	tradicionais.	História:	Apesar	de,	nos	EUA,	os	imigrantes	alemães	produziram	lagers	inspirados	por	Pilsner	tradicionais	desde	meados	da	década	de	1800,	o	estilo	moderno	de	American	Lager	foi	fortemente	influenciado	pela	proibição	e	a	Segunda	Guerra	Mundial.	As	cervejarias	sobreviventes	consolidam,	expandiram-se	e
promoveram	fortemente	um	estilo	de	cerveja	que	caiu	no	gosto	de	uma	grande	parte	da	população.	Durante	décadas	foi	o	estilo	dominante	de	cerveja	e,	por	isso,	surgiram	muitos	rivais	internacionais,	que	começaram	a	desenvolver	produtos	semelhantes	para	o	mercado	de	massa	suportada	com	campanhas	publicitárias	agressivas.,	Ingredientes
Característicos:	cevada	de	duas	ou	seis	fileiras,	com	uma	percentagem	elevada	(acima	de	40%)	de	arroz	ou	milho	como	adjuntos.	Comparação	de	Estilos:	Com	mais	força,	sabor	e	corpo	que	uma	American	Light	Lager.	Com	menos	amargor	e	sabor	que	uma	International	Lager.	Com	muito	menos	sabor,	lúpulo	e	amargor	que	as	tradicionais	Pilsner
européias.	Estatística	Vital:	OG:	1040-1050	FG:	1004-1010	SRM:	2-4	IBU:	8-18	ABV:	4,2-5,3%	Impressão	Geral:	Uma	pale	lager	muito	atenuada,	sem	sabores	fortes,	tipicamente	bem	equilibrada	e	altamente	carbonatada.	Servidas	geladas,	elas	são	saciadoras	de	sede	e	refrescantes.	Aroma:	De	baixo	a	médio-baixo	aroma	de	malte,	e	que	pode	ser	um
pouco	granulado	ou	ligeiramente	doce	de	milho.	Aroma	de	lúpulo	pode	ser	muito	baixo	a	médio,	com	presença	picante	ou	floral.	Embora	geralmente	um	perfil	de	fermentação	limpa	é	desejado,	baixos	níveis	de	características	de	levedura	(como	uma	leve	nota	frutada	de	maçã)	não	são	uma	falha.	Uma	pequena	quantidade	de	DMS	ou	aroma	de	milho
não	é	uma	falha.	Aparência:	Amarelo	palha	ao	ouro.	Espuma	branca	que	não	pode	durar	muito	tempo.	Muito	limpa.	Sabor:	nível	baixo	a	moderado	de	maltosidade	como	a	grãos,	com	um	final	fresco,	seco,	e	bem	atenuado.	O	caráter	de	grãos	pode	ser	neutro	ou	mostrar	qualidades	suaves	de	pão	e	biscoitos,	e	até	mesmo	um	nível	moderado	de	sabores
de	milho	sabores	ou	dulçor	do	malte.	Os	sabores	de	lúpulo	têm	uma	gama	de	ausentes	a	médios,	muitas	vezes	mostrando	um	caráter	floral,	picante	ou	ervas	se	estiver	presente.	Lúpulo	de	amargor	médio-baixo	a	médio.	O	equilíbrio	pode	variar	de	ligeiramente	maltado	a	ligeiramente	amargo,	mas	é	relativamente	equilibrada.	Retrogosto	neutro	com
malte	suave	e,	às	vezes,	sabores	de	lúpulo.	Uma	leve	quantidade	de	DMS	não	é	uma	falha.	Sensação	de	boca:	Corpo	leve	a	médio.	Moderadamente	alta	a	alta	carbonatação.	Leve	toque	carbônico	pode	ser	sentido	na	língua.	Comentários:	As	International	Lager	tendem	a	ter	menos	adjuntos	que	o	padrão	das	Amercican	Lager	e	podem	ser	puro	malte,
mas	os	sabores	fortes	permanecem	a	ser	uma	falta.	É	bastante	ampla	a	categoria	de	Lagers	do	mercado	de	massa	que	variam	de	cervejas	de	alto	nível	do	estilo	American	Lagers	às	típicas	cervejas	internationais	de	"importação"	ou	"garrafa	verde"	que	podem	ser	encontrados	em	muitos	mercados	de	exportação	e	nos	EUA.	Muitas	vezes	são	rotuladas
como	"Pilsner",	o	que	gera	confusão.	Qualquer	aroma	de	"urina	de	gato"	na	cerveja	de	garrafa	verde	comercial	provém	de	reação	com	raios	UV	devido	ao	mau	armazenamento	da	garrafa,	não	é	uma	característica	do	estilo.	História:	Nos	EUA	foram	desenvolvidos	como	uma	versão	premium	do	padrão	American	Lager,	com	uma	história	similar.	Fora
dos	EUA,	eles	desenvolveram	como	uma	imitação	do	estilo	American	Lager	ou	uma	versão	mais	acessível	(geralmente	mais	seco	e	menos	amargo)	de	uma	cerveja	do	estilo	Pilsner.	Elas	são	frequentemente	acompanhadas	por	campanhas	publicitárias	fortes	e	são	exportados	pelas	cervejarias	industriais	ou	multinacionais.	Ingredientes	característicos:
malte	de	cevada	de	duas	ou	seis	fileiras.	É	possível	utilizar	arroz,	milho	ou	açúcar	como	adjuntos	ou	pode	ser	puro	malte.	Comparação	de	estilos:	Geralmente	mais	amargo	e	saciadoras	de	sede	que	uma	American	Lager.	Menos	lupulada	e	amarga	que	uma	German	Pilsner.	Menos	corpo,	sabor	de	malte	e	de	caráter	de	lúpulo	que	uma	Czech	Premium
Pale	Lager.	As	versões	mais	robustas	aproximam-se	da	Munich	Helles	no	gosto,	mas	com	mais	características	de	anexos.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.042	–	1.050	FG:	1.008	–	1.012	IBUs:	18	–	25	SRM:	2	–	6	ABV:	4.6	–	6.0%	Impressão	Geral:	Uma	Lager	alemã	limpa,	maltada,	de	cor	dourada,	com	um	sabor	de	grãos	doces	e	um	final	suave	e	seco.	Lúpulo
bem	sutil,	que	pode	ser	de	perfil	condimentado,	floral	ou	herbal,	de	conteúdo	amargo	apenas	para	ajudar	a	manter	o	balanço	maltado,	mas	não	doce,	o	que	ajuda	a	esta	cerveja	ser	uma	bebida	refrescante,	para	ser	consumida	todos	os	dias.	Aroma:	Moderado	aroma	de	maltes	de	grãos	doces.	Aroma	de	lúpulo	baixo	a	moderadamente	baixo,	que	pode
ser	condimentado,	floral	ou	herbal.	Embora	um	aroma	limpo	é	mais	desejável,	uma	nota	de	pouca	expressão	de	DMS	ao	fundo	não	chega	a	ser	uma	falha.	Perfil	de	fermentação	limpa,	agradável,	com	malte	dominando	o	equilíbrio.	Os	exemplares	mais	frescos	tendem	a	ter	mais	aroma	de	malte	doce.	Aparência:	Cor	de	amarelo	médio	a	palha.	Limpa.
Espuma	branca	cremosa	e	persistente.	Sabor:	Inicia	moderadamente	maltada,	sugerindo	dulçor,	um	moderado	sabor	de	malte	granulado	doce,	e	com	uma	impressão	suave	e	arredondado	no	palato	suportada	por	um	baixo	para	médio-baixo	amargor	de	lúpulo.	O	final	é	suave	e	seca,	sem	percepção	de	carbonatação	vívida	ou	efervescente.	Baixo	a
moderadamente	baixo	sabor	de	lúpulo	condimentado,	floral	ou	herbal.	Os	Maltes	dominam	o	lúpulo	no	palato,	no	final	e	no	retrogosto,	mas	o	lúpulo	deve	ser	perceptível.	Não	deve	haver	nenhum	dulçor	residual,	basta	a	impressão	de	malte	com	amargor	muito	suave.	Exemplares	muito	frescos	parecem	mais	doces	devido	ao	caráter	rico	e	fresco	de
malte	que	pode	desaparecer	com	o	tempo.	Perfil	de	fermentação	limpa.	Sensação	de	Boca:	Corpo	médio.	Carbonatação	média.	Caráter	lager	de	intensidade	macia.	Comentários:	Uma	Pils	completamente	atenuada	e	maltada.	Helles	é	uma	cerveja	de	malte	acentuado	que	não	é	excessivamente	doce,	mas	concentra-se	em	sabor	de	malte	com	um
amargor	subjacente,	que	desempenha	um	papel	secundário.	Exemplares	de	exportação	podem	rapidamente	perder	algumas	das	ricas	características	do	malte,	que	a	maioria	das	vezes	sugere	dulçor.	A	Helles	em	Munique	tende	a	ser	mais	delicada	em	todos	os	aspectos	do	que	aqueles	que	são	produzidas	fora	da	cidade,	e	que	podem	ser	mais
assertivas,	com	mais	corpo,	sabor	e	carácter	de	lúpulo.	História:	Criada	em	Munique	em	1894	na	Cervejaria	Spaten	para	competir	com	as	cervejas	claras	tipo	Pilsner.	Atualmente,	o	estilo	mais	popular	no	sul	da	Alemanha.	Ingredientes	Característicos:	Malte	Pilsner	continental,	varietais	de	tradicionais	lúpulos	alemães	do	tipo	Saaz,	levedura	limpa
lager	alemã.	Comparação	de	Estilos:	Similar,	no	balanço	de	maltes	e	amargor	à	Munich	Dunkel,	mas	com	menor	dulçor	maltado	ao	natural,	e	clara	ao	invés	de	escura.	Mais	corpo	e	presença	de	malte	que	uma	German	Pils	alemã,	mas	com	menos	caráter	de	lúpulo.	Perfil	de	malte	semelhante	ao	de	uma	German	Exportbier,	mas	com	menos	lúpulo	no
balanço.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.044	–	1.048	FG:	1.006	–	1.012	IBUs:	16	–	22	SRM:	3	–	5	ABV:	4.7	–	5.4%	Impressão	Geral:	Caracterizada	pela	intensidade,	riqueza	e	complexidade	típica	dos	maltes	Munich	mais	escuros,	acompanhada	por	produtos	de	Maillard.	Sabores	de	casca	de	pão	intensos,	a	maioria	com	notas	de	chocolate	nos	exemplares	mais
frescos,	mas	nunca	de	torrado,	áspero	ou	adstringente.	Cerveja	decididamente	balanceada	para	os	maltes,	mas	ainda	assim,	muito	fácil	de	beber.	Aroma:	Dulçor	profundo	de	maltes,	rico,	elegante,	tipicamente	com	presença	de	notas	de	casca	de	pão	(a	maioria	com	pão	tostado).	Notas	de	chocolate,	nozes,	caramelo	e/ou	toffee	são	também	aceitáveis,
com	as	versões	tradicionais	frescas	na	maioria	das	vezes	apresentando	níveis	mais	altos	de	chocolate.	Perfil	de	fermentação	limpo	lager.	É	aceitável	um	leve	aroma	de	lúpulo	condimentado,	floral	ou	herbal.	Aparência:	Cor	de	cobre	profundo	a	marrom	escuro,	a	maioria	das	vezes	com	matizes	em	tons	vermelhos	ou	granada.	Espuma	cremosa,	de	clara	a
cor	de	bronze.	Geralmente	limpa,	ainda	que	existam	versões	turvas,	não	filtradas.	Sabor:	Dominado	pelo	sabor	suave,	rico	e	complexo	dos	maltes	Munich	mais	escuros,	geralmente	com	reminiscências	de	casca	de	pão,	mas	sem	um	tostado	já	de	queimado,	de	grãos	torrados	e	áspero.	O	gosto	pode	ser	moderadamente	maltado,	mas	não	pode	ser
exagerado	ou	enjoativo.	Podem	estar	presentes	sabores	de	suave	caramelo,	tostados	ou	de	nozes.	Os	exemplares	mais	novos	em	sua	maioria	apresentam	um	caráter	agradável	de	malte	e	chocolate	que	não	é	tostado	nem	doce.	Os	sabores	de	torrado	ou	o	amargor	de	maltes	tostados	são	inapropriados,	assim	como	os	sabores	pronunciados	de	caramelo
por	emprego	de	malte	Cristal.	O	amargor	do	lúpulo	é	moderadamente	baixo	mas	perceptível,	com	o	balanço	inclinado	firmemente	para	o	maltado.	O	sabor	do	lúpulo	é	de	baixo	a	nenhum.	Caso	esteja	presente,	deve	refletir	um	caráter	floral,	condimentado	ou	herbal	das	variedades	alemãs.	O	retrogosto	se	mantem	com	caráter	maltado,	ainda	que	o
amargor	do	lúpulo	possa	parecer	mais	evidente,	com	um	final	semi-seco.	Perfil	de	fermentação	limpo	e	com	caráter	lager.	Sensação	na	Boca:	Corpo	médio	a	medioalto,	proporcionando	uma	sensação	na	boca	suave,	com	dextrinas,	mas	sem	ser	pesada	nem	enjoativa.	Carbonatação	moderada.	O	uso	de	maltes	tipo	Munich	continental	deve	proporcionar
uma	adstringência	agradável,	nunca	áspera	ou	pungente.	Comentários:	As	versões	não	filtradas	alemãs	podem	ter	sabor	de	pão	líquido,	com	uma	riqueza	terrosa	e	de	leveduras	não	encontrada	nos	exemplares	filtrados	exportados.	História:	O	clássico	estilo	Brown	Lager	de	Munique,	que	foi	elaborado	como	uma	cerveja	mais	escura,	com	maltado	mais
acentuado	que	outras	lagers	da	região.	Embora	originado	em	Munique,	o	estilo	tornou-se	popular	em	toda	a	Baviera	(especialmente	Francônia).	As	versões	da	Francônia	são	geralmente	mais	escuras	e	amargas.	Ingredientes	Característicos:	A	moagem	é	tradicionalmente	feita	com	malte	Munich	alemão	(até	100%	em	alguns	casos)	com	o	restante,	se
for	o	caso,	de	malte	Pilsner	alemão	.	Pequenas	quantidades	de	malte	Cristal	podem	adicionar	dextrinas	e	cor,	mas	não	deve	adicionar	doçura	residual	excessiva.	Pequenas	adições	de	malte	torrado	(como	Carafa	ou	Chocolate)	pode	ser	usado	para	melhorar	a	cor,	mas	não	deve	adicionar	sabores	fortes.	Lúpulo	tradicional	alemão	deve	ser	usado,	assim
29	como	leveduras	lager	alemãs.	É	frequente	a	utilização	de	decocção	(até	decocção	tripla)	na	brassagem	para	reforçar	os	sabores	de	malte	e	criar	profundidade	de	cor.	Comparação	de	Estilos:	Não	tão	intensa	no	dulçor	como	uma	bock	(e	por	isso	é	mais	fácil	de	beber	em	maior	quantidade).	Não	apresenta	o	torrado	(e	muitas	vezes	do	amargor	do
lúpulo)	sabores	de	uma	Schwarzbier.	Mais	rica,	maltada	e	menos	lupulada	do	que	uma	Czech	Dark	Lager.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.048	–	1.056	FG:	1.010	–	1.016	IBUs:	18	–	28	SRM:	14	–	28	ABV:	4.5	–	5.6%		Como	produzir	Impressão	Geral:	Uma	lager	alemã	forte,	rica	e	muito	maltada	que	pode	ter	duas	variantes,	cerveja	claras	ou	escuras.	As	versões
mais	escuras	são	mais	complexas,	com	sabores	de	malte	mais	pronunciados	enquanto	as	versões	mais	claras	têm	um	pouco	mais	de	lúpulo	e	secura.	Aroma:	Muito	forte	de	malte.	As	versões	mais	escuras	terão	uma	quantidade	significativa	de	produtos	de	Maillard	e	muitas	das	vezes,	alguns	aromas	tostados.	Um	caramelo	sutil	é	aceitável.	As	versões
mais	limpas	tendem	a	ter	uma	presença	de	malte	bem	forte	com	alguns	produtos	de	Maillard	e	notas	tostadas.	Praticamente	sem	aroma	de	lúpulo,	embora	um	suave	aroma	de	lúpulo	nobre	é	aceitável	nas	versões	claras.	Um	caráter	frutado	moderadamente	baixo	(descrito	como	ameixa	ou	uva)	derivado	de	malte	pode	estar	presente	(mas	é	opcional)
nas	versões	mais	escuras.	Um	leve	aroma	de	chocolate	pode	estar	presente	nas	versões	mais	escuras,	mas	notas	torradas	ou	queimadas	jamais	podem	estar	presente.	Pode	estar	presente	um	aroma	moderado	de	álcool.	Aparência:	Cor	dourado	profundo	ao	marrom	escuro.	As	versões	mais	escuras,	na	maioria	das	vezes	têm	reflexos	rubi.
Acondicionamento	e	maturação	a	frio	(lagering)	deve	fornecer	uma	boa	transparência.	Espuma	abundante,	cremosa	e	persistente	(a	cor	varia	com	o	estilo	base:	branca	para	as	versões	claras,	bege	claro	para	versões	escuras).	As	versões	mais	fortes	podem	ter	uma	retenção	de	espuma	regular,	e	pode	exibir	facilmente	lágrimas	(ou	"pernas").	Sabor:
Muito	rico	e	maltado.	As	versões	mais	escuras	terão	uma	quantidade	significativa	de	produtos	de	Maillard	e	muitas	vezes	alguns	sabores	tostados.	As	versões	mais	limpas	terão	um	sabor	forte	malte	com	algo	dos	produtos	de	Maillard	e	notas	tostada.	Um	leve	sabor	de	chocolate	é	opcional	em	versões	mais	escuras,	mas	nunca	deve	ser	percebido	como
torrado	ou	queimado.	Perfil	limpo	de	lager.	Um	caráter	frutado	moderadamente	baixo	(de	ameixas,	uvas,	passas)	derivado	do	malte	é	opcional	em	versões	mais	escuras.	Invariavelmente,	haverá	uma	impressão	de	intensidade	de	álcool,	mas	deve	ser	mais	suave	ou	moderada	do	que	áspera	ou	queimante.	Pouco	ou	nenhum	sabor	de	lúpulo	(mais	do	que
isso	é	aceitável	apenas	em	31	versões	claras).	O	amargor	do	lúpulo	varia	de	moderado	a	moderadamente-baixo,	mas	sempre	permitindo	o	domínio	dos	maltes	no	sabor.	A	maioria	das	versões	têm	bastante	dulçor	de	malte,	mas	devem	deixar	uma	impressão	de	atenuação.	O	dulçor	é	proveniente	da	baixa	lupulagem	e	não	de	una	fermentação	incompleta.
As	versões	mais	claras	geralmente	têm	um	final	mais	seco.	Sensação	de	Boca:	Corpo	médio-alto	a	elevado.	Carbonatação	moderada	a	moderadamente-baixa.	Muito	macia,	sem	asperezas	ou	adstringência.	Pode	estarpresente	um	leve	calor	alcoólico,	mas	nunca	deve	ser	queimante.	Comentários:	A	maioria	das	versões	são	escuras	e	podem	mostrar
caramelização	e	produtos	de	Maillard	na	maceração	por	decocção,	mas	também	em	excelentes	versões	claras.	As	versões	claras	no	terão	a	mesma	riqueza	e	sabores	dos	maltes	mais	escuras	das	versões	escuras	de	Doppelbock,	podendo	ser	um	pouco	mais	secas,	mais	lupuladas	e	mais	amargas.	Enquanto	os	exemplares	mais	tradicionais	estão	nos
patamares	mais	baixos	das	características	retrocitadas,	o	estilo	pode	ser	considerado	sem	limites	superiores	para	densidade,	álcool	e	amargor	(proporcionando	assim	um	lugar	para	lagers	muito	fortes).	História:	Uma	especialidade	Bávara	elaborada	em	Munique,	pela	primeira	vez,	no	Mosteiro	de	São	Francisco	de	Paula.	As	versões	históricas	eram
menos	atenuadas	que	as	versões	modernas	e,	via	de	consequência,	os	níveis	de	dulçor	eram	mais	altos	e	os	de	álcool	mais	baixos	(e	por	isso,	era	considerado	“pão	líquido”	pelos	monges).	O	termo	“doppel	(doble)	bock”	foi	cunhado	pelos	consumidores,	en	Munique.	Muitas	doppelbocks	comerciais	tem	nomes	terminados	em	“-ator”,	que	seria	como	um
tributo	à	Salvator	(nome	da	cerveja	dos	monges	de	São	Francisco	de	Paula,	hoje	Paulanner)	ou	para	aproveitar-se	da	popularidade	da	cerveja.	Tradicionalmente	de	cor	café	escuro;	os	exemplares	mais	limpos	são	uma	criação	mais	recente.	Ingredientes	Característicos:	Malte	Pils	e/ou	Vienna	para	as	versões	claras	(com	algo	de	Munich),	maltes	Munich
e	Vienna	para	versões	mais	escuras	e	ocasionalmente	una	pequena	quantidade	de	maltes	mais	escuros	(como	Carafa).	Lúpulos	do	varietal	Saaz.	Levedura	lager.	É	tradicional	a	maceração	por	decocção.	Comparação	de	Estilos:	Uma	cerveja	mais	forte,	rica	e	com	mais	corpo	que	uma	Dunkles	Bock	o	uma	Helles	Bock.	As	versões	claras	apresentarão
uma	maior	atenuação	e	um	menor	caráter	frutado	que	as	versões	mais	escuras.	Instruções	de	Entrada:	O	participante	deve	indicar	se	a	cerveja	que	ingressa	no	concurso	é	uma	variante	clara	(pale)	eu	escura	(dark).	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.072	–	1.112	FG:	1.016	–	1.024	IBUs:	16	–	26	SRM:	6	–	25	ABV:	7.0	–	10.0%		Impressão	Geral:	Uma	maltada
Amber	Lager	alemã,	elegante,	com	um	sabor	de	malte	limpo,	rico,	com	notas	de	pão,	tostado,	amargor	restrito	e	um	final	seco	que	incentiva	outro	gole.	A	impressão	geral	de	malte	é	suave,	elegante	e	complexa,	com	um	rico	retrogosto	que	nunca	é	enjoativo	ou	pesado.	Aroma:	Moderada	intensidade	em	aroma	de	maltes	alemães,	geralmente	rica	em
notas	de	pão,	leve	tostado,	com	suaves	notas	de	casca	de	pão.	Limpo	caráter	de	fermentação	lager.	Sem	aroma	de	lúpulo.	Aromas	de	malte	caramelo,	biscoitos	secos	ou	torrados	são	inadequados.	Pode	ser	detectado	uma	nota	muito	sutil	de	álcool,	mas	nunca	deve	ser	acentuada.	Uma	limpa	e	elegante	riqueza	de	malte	deve	ser	o	aroma	primário.
Aparência:	Âmbar	alaranjado	a	cobre	avermelhado	profundo,	não	devendo	nunca	ser	dourada	a	cor.	Transparente	e	cristalina,	brilhante,	com	espuma	em	tom	marfim,	persistente.	Sabor:	Malte	inicial	muitas	vezes	sugere	dulçor,	mas	com	um	final	moderadamente	seco	a	seco.	Maltado	destacado,	complexo	e	distintivo,	muitas	vezes	remetendo	a	pão
tostado.	O	amargor	de	lúpulo	é	moderado	e	o	sabor	de	lúpulo	é	de	moderado-baixo	a	nenhum	(tipos	alemães:	complexos,	floral,	herbal	ou	condimentado).	O	lúpulo	proporciona	balanço	suficiente	para	que	o	paladar	maltado	e	o	final	não	pareçam	ser	doces.	O	retrogosto	é	maltado,	com	os	mesmos	ricos	sabores	elegantes	de	malte	persistindo.	Notas
evidentes	de	caramelo	e	biscoito	ou	sabores	torrados	são	inadequados.	Perfil	de	fermentação	lager	limpo.	Sensação	de	boca:	Corpo	médio,	com	uma	textura	suave	e	cremosa	que	muitas	vezes	sugere	uma	sensação	de	boca	mais	cheia,	de	uma	cerveja	mais	encorpada.	Carbonatação	média.	Completamente	atenuada,	sem	uma	impressão	doce	ou
enjoativa.	Pode	ser	um	pouco	aquecedora,	mas	a	intensidade	do	calor	alcoólico	deve	permanecer	relativamente	encoberta.	Comentários:	As	versões	modernas	de	Oktoberfest	são	de	tom	dourado	-	ver	o	estilo	Festbier	-	para	esta	versão.	Versões	alemãs	de	exportação	(para	o	Estados	Unidos,	pelo	menos)	são	geralmente	de	cor	laranja-âmbar	e	tem	um
caráter	de	malte	tostado	distinto,	muitas	vezes	são	rotulados	como	Oktoberfest.	As	versões	artesanais	americanas	de	Oktoberfest	são	geralmente	baseadas	neste	estilo	e	a	maioria	dos	americanos	reconhecem	esta	cerveja	como	Oktoberfest.	As	versões	históricas	de	cerveja	tendem	a	ser	mais	escuras,	chegando	a	apresentar-se	em	tons	de	marrom,	mas
tem	havido	muitas	“tonalidades"	de	Märzen	(quando	o	nome	é	usado	para	ser	referir	à	intensidade);	este	estilo	refere-se	especificamente	para	a	versão	mais	forte	de	Amber	Lager.	A	moderna	Festbier	pode	ser	pensada	como	um	Märzen	clara	nesta	linha	de	raciocínio.	História:	Como	o	nome	sugere,	desenvolveu-se	como	um	forte	"cerveja	de	março"	e
acondicionados	em	cavernas	frias	durante	o	verão.	As	versões	modernas	se	espelham	na	cerveja	desenvolvido	por	Spaten	em	1841,	contemporânea	ao	desenvolvimento	da	Vienna	Lager.	No	entanto,	o	nome	Märzen	antecede	1841	e	as	primeiras	cervejas	eram	de	cor	castanho-escuro.	Na	Áustria,	o	nome	implicava	uma	gama	de	cervejas	com	maior
densidade	e	resistência	(14	°	P),	ao	invés	de	um	estilo.	A	versão	Amber	Lager	alemã	(no	estilo	vienense	da	época)	foi	originalmente	servida	na	Oktoberfest	em	1872,	uma	tradição	que	durou	até	1990,	quando	a	20	Festbier	dourada	foi	adotado	como	padrão	para	o	festival	de	cerveja.	Ingredientes	Característicos:	A	moagem	varia,	embora	as	versões
alemãs	tradicionais	enfatizam	o	malte	Munich.	A	noção	de	elegância	é	derivada	de	ingredientes	da	mais	alta	qualidade,	particularmente	maltes	de	base.	Decocção	tem	sido	tradicionalmente	usada	para	desenvolver	o	perfil	de	malte	rico.	Comparação	de	Estilos:	Não	tão	forte	e	rica	como	um	Dunkles	Bock.	Apresenta	mais	profundidade	e	riqueza	de
malte	que	uma	Festbier,	com	um	corpo	mais	pesado	e	um	pouco	menos	lúpulo.	Menos	lupulada	e	igualmente	maltada	que	uma	Czech	Amber	Lager.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.054	–	1.060	FG:	1.010	–	1.014	IBUs:	18	–	24	SRM:	8	–	17	ABV:	5.8	–	6.3%		Como	produzir	Impressão	Geral:	Uma	Amber	Lager	de	intensidade	moderada	com	um	malte	suave,
afável,	com	um	amargor	moderado	e	um	final	ainda	relativamente	seco.	O	sabor	do	malte	é	limpo,	rico	em	notas	de	pão	e	levemente	tostado,	com	uma	impressão	elegante	derivada	da	base	de	maltes	e	do	processo,	sem	emprego	de	adjuntos	nem	de	maltes	especiais	(com	exceção	do	Vienna).	Aroma:	O	malte	moderadamente	intenso	confere	notas
aromáticas	de	tostado	e	de	rico	maltado	.	Perfil	lager	limpo.	Aroma	de	lúpulo	floral,	condimentado,	que	pode	ser	baixo	a	nenhum.	Um	aroma	significativo	de	caramelo	ou	tostado	é	inadequado.	Aparência:	cor	âmbar	avermelhado	a	cobre	claro.	Cristalina	e	brilhante.	Espuma	volumosa	de	tom	marfim,	persistente.	Sabor:	Suave	e	elegante	complexidade
de	malte	no	início,	com	uma	presença	de	amargor	de	lúpulo	suficiente	para	proporcionar	um	final	equilibrado.	O	sabor	de	malte	tende	a	ter	um	perfil	rico,	com	suave	tostado,	mas	sem	caramelo	ou	sabores	tostados	significativos.	Final	bastante	seco,	fresco,	com	malte	intenso	e	amargor	de	lúpulo	presente	no	retrogosto.	Sabor	de	lúpulo	floral,
condimentado	que	pode	ser	baixo	a	nenhum.	Perfil	limpo	de	fermentação	lager.	Sensação	de	Boca:	Corpo	médio-leve	a	médio,	com	uma	cremosidade	suave.	carbonatação	moderada.	Macia.	Comentários:	Uma	cerveja	de	intensidade	standard,	para	consumir	todos	os	dias,	não	uma	cerveja	feita	para	festivais.	A	versões	americanas	podem	ser	um	pouco
mais	forte,	mais	secas	e	mais	amargas,	enquanto	as	versões	européias	modernas	tendem	a	ser	mais	doces.	Muitas	Amber	Lager	e	cervejas	escuras	mexicanas	costumavam	ser	mais	autênticas	para	o	estilo,	mas,	infelizmente,	estão	agora	bastante	doces	23	e	cheias	de	adjuntos,	tais	como	Amber/Dark	International	Lager.	Infelizmente	muitos	exemplares
modernos	usam	adjuntos	que	reduzem	a	rica	complexidade	do	malte,	característica	dos	melhores	exemplares	do	estilo.	Este	estilo	está	na	lista	de	observação	para	passar,	em	um	futuro	próximo,	para	a	categoria	Historical,	numa	próxima	edição	do	Guia	de	Estilos	BJCP,	mudança	que	permitiria	descrever	o	estilo	clássico	nesta	categoria,	enquanto	as
versões	modernas	seriam	enquadradas	nos	estilos	modernos	e	de	cervejas	mais	doces,	quais	sejam,	International	Amber	ou	Dark	Lager.	História:	Desenvolvido	em	1841	por	Anton	Dreher,	em	Viena,	tornou-se	popular	em	meados	e	final	dos	anos	1800,	e	hoje	está	praticamente	extinta	no	seu	local	de	origem.	O	estilo	continua	a	ser	produzido	no	México,
onde	foi	levado	por	Santiago	Graf	e	outros	imigrantes	cervejeiros	austríacos	no	final	1800.	Exemplos	autênticos	são	cada	vez	mais	difícil	de	encontrar	(exceto,	talvez,	na	indústria	de	cerveja	artesanal),	pois	os	anteriores	bons	exemplos	do	estilo	na	indústria	cervejeira	mexicana	sofreram	alterações	de	receitas	e	tornaram-se	versões	mais	doces	que
usam	adjuntos.	Ingredientes	Característicos:	O	Malte	Vienna	proporciona	um	perfil	ligeiramente	tostado	e	complexo,	dos	produtos	de	Maillard.	Tal	como	acontece	com	Märzen,	somente	deve	ser	emprego	malte	da	melhor	qualidade.	com	lúpulos	continentais	(de	preferência	Saaz	ou	do	varietal	Styrians).	Pode-se	usar	alguns	maltes	caramelo	e/ou	mais
escuro	para	adequação	de	cor	e	dulçor,	mas	os	maltes	caramelo	não	devem	adicionar	aroma	e	sabor	significativo	de	maltes	e	os	maltes	escuros	não	devem	fornecer	nenhum	caráter	de	tostado	ou	de	torrado.	Comparação	de	Estilos:	Caráter	de	malte	mais	leve	malte,	com	um	pouco	menos	de	corpo	e	ligeiramente	mais	amarga	no	balanço	que	uma
Märzen,	no	entanto,	com	muitos	dos	mesmos	sabores	derivados	de	malte.	O	caráter	de	malte	é	semelhante	a	um	Märzen,	mas	menos	intensa	e	mais	equilibrado.	Menos	álcool	do	que	um	Märzen	ou	Festbier.	Menos	intensidade	de	lúpulo	e	malte,	nem	com	orientação	no	balanço	para	os	lúpulos,	em	relação	a	uma	Czech	Amber	Lager.	Estatísticas	Vitais:
OG:	1.048	–	1.055	FG:	1.010	–	1.014	IBUs:	18	–	30	SRM:	9	–	15	ABV:	4.7	–	5.5%		Como	produzir	Impressão	Geral:	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.	Algumas	versões	podem	destacar	mais	o	caramelo	e	o	dulçor,	enquanto	que	outras	favorecem	o	paladar	de	grãos	e	a	secuta	tostada.	Aroma:	Baixo	a	moderado	aroma	de	malte	seja	de	grãos	neutros	ou	com	um	leve	caráter	de	caramelo	tostado	e	toffee.	Pode	ter	um	caráter	amanteigado	muito	leve	(embora	isso	não	seja	requerido).	O	aroma	52	de
lúpulo	é	baixo	ou	nenhum	(normalmente	ausente),	se	presente,	terroso	ou	floral.	Muito	límpida.	Aparência:	Cor	âmbar	médio	a	cobreavermelhado	médio.	Limpidez	transparente.	Baixa	formação	de	espuma	bege	claro	a	bronzeada,	de	persistência	média.	Sabor:	sabor	de	malte	caramelo	moderado	a	muito	baixo,	raramente	com	um	leve	amanteigado
como	toffee.	Na	boca	é	na	maioria	das	vezes	bastante	neutra	e	granulada	(grainy),	ou	pode	ter	uma	nota	ligeiramente	tostada	ou	de	biscoito	no	final,	com	um	leve	sabor	de	grãos	tostados,	que	proporciona	uma	característica	de	secura	no	final.	É	opcional	um	sabor	de	lúpulo	levemente	terroso	ou	floral.	Final	semi-seco	a	seco.	Limpa	e	suave.	Pouco	ou
nenhum	éster.	O	balanço	tende	a	ser	ligeiramente	voltado	para	o	malte,	embora	o	uso	de	grãos	tostados,	ainda	que	baixo,	possa	aumentar	a	percepção	de	amargor.	Sensação	de	Boca:	Corpo	médio-baixo	a	médio,	embora	os	exemplares	contendo	baixos	níveis	de	diacetil	podem	ter	uma	sensação	de	boca	ligeiramente	escorregadia	(não	obrigatória).
Carbonatação	moderada.	Macia.	Moderadamente	atenuada.	Comentários:	Diversas	variações	existiem	dentro	do	estilo	que	faz	com	que	as	orientações	sejam	um	pouco	amplas	para	abranger	todas	variações.	Os	exemplos	irlandeses	tradiicionais	são	relativamente	baixos	em	lúpulos,	granulados	e	com	uma	ligeira	secura	tostada	no	final,	bastante	neutra
em	geral.	Os	exemplos	irlandeses	modernos	ou	de	exportação	são	caramelizados	e	doces,	e	podem	ter	mais	ésteres.	As	versões	artesanais	americanas	são	geralmente	mais	alcoólicas	que	exemplos	de	versões	de	exportação	irlandeses.	O	cenário	emergente	da	cerveja	artesanal	irlandesa	revela	que	estão	sendo	exploradas	base	nos	exemplos	tradicionais
irlandeses,	com	pequenas	extensões	para	versões	irlandesas	de	exportação	e	as	versões	irlandesas	artesanais	modernas.	História:	Enquanto	a	Irlanda	tem	uma	longa	tradição	patrimonial	de	produção	de	cerveja,	o	estilo	moderno	Irish	Red	Ale	é	essencialmente	uma	adaptação	ou	uma	interpretação	do	estilo	popular	English	Bitter	com	menos	lúpulo	e
um	pouco	de	tostado	para	adicionar	cor	e	secura.	Redescoberto	como	um	estilo	de	cerveja	artesanal	na	Irlanda,	hoje,	é	uma	parte	essencial	da	maioria	das	cervejarias,	como	uma	pale	ale	e	uma	stout.	Ingredientes	Característicos:	Geralmente	tem	um	pouco	de	malte	de	cevada	tostado	ou	malte	preto	para	proporcionar	uma	cor	avermelhada	e	um	final
tostado	seco.	Maltes	base	Pale.	Maltes	caramelo	foram	historicamente	importados	e	por	serem	mais	caros,	nem	todas	as	cervejarias	usavam.	Comparação	de	Estilos:	Um	equivalente	Irlandês	menos	amargo	e	lupulado	de	uma	English	Bitter,	com	um	final	seco	devido	à	cevada	tostada.	Mais	atenuada,	com	menos	sabor	de	caramelo	e	corpo	que	as
Scottish	Ale	equivalentes	em	intensidade.	Estatísticas	Vitais:	OG:	1.036	–	1.046	FG:	1.010	–	1.014	IBUs:	18	–	28	SRM:	9	–	14	ABV:	3.8	–	5.0%	
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