


OBJETIVO: 

• Fazer uma cerveja que 
realmente tenha o 
lúpulo como 
personagem principal; 

 

DIFICULDADES: 

• Ter certeza sobre qual 
volume utilizar/grande 
volume a ser utilizado; 

• Garantir os sabores 
esperados em uma IPA; 

 



• Volume estimado de 150 Lts: 
• 16 EBC; 
• ABV – 5%; 
• 60 IBU; 
• Maltes: 
1. Pale Ale (Best Malz); 
2. Chateau Cara Ruby (Castle Malting); 
• Mostura: 
1. Arreada 45 graus; 
2. Subida à 66-68 graus; 
3. Mash out; 
• Fervura: 

60 minutos 





• Todos os lúpulos foram adicionados em sacos 
de voal; 

• Todos os cones de lúpulos foram 
“desfolhados” para se tentar aumentar a 
superfície de contato; 

• A idéia teste foi utilizar o mesmo peso de flor 
que seria utilizado em pellet; 









• First Wort Hopping: 

1. Neo mexican – a.a. 8% - 140g (sem análise); 

2. Victoria – a.a. 12,9% - 86g;  

3. Bullion – a.a. 7,5% - 44g (sem análise); 

• 30 min de fervura; 

1. Neo mexican – 76g; 

2. Bullion – 80g; 



• 5 min de fervura: 

1. Neo mexican – 254g; 

• A idéia inicial era de adicionar no whirlpool, 
porém resolvi deixar mais tempo; 



• Para corrigir o amargor foi utilizada a técnica de extração e 
isomerização de alfa-ácidos por  elevada temperatura em panela de 
pressão; 

• Realização Paulo Cordeiro, sob os ensinamentos do Prof. Duan 
Ceola durante o curso Lúpulos Avançados da Escola Superior de 
Cerveja e Malte; 

1. Preparar 50g de lúpulo (Brazylinsk) para 1 lt de água sem cloro e 
preferencialmente alcalinizada com pH entre 7 e 8; 

2. Panela de pressão – após o início da liberação de vapor marcar 
15min; 

3. Esfriar em água corrente; 
4. Coar  com filtros de papel e acondicionar em garrafas; 
• Para dosagem do teor de a.a. se basear nas informações do próprio 

lúpulo e considerar um rendimento de 60%, diluido naquele 1 litro 
de água;  







• A utilização para amargor acabou se 
mostrando menos eficiente do que com uso 
de pellets; 

• A extração dos a.a. em panela de pressão se 
tornou uma opção bem interessante;  

• A utilização para aroma se mostrou mais 
eficiente do que para amargor, porém, 
resultando em aromas mais diferenciados do 
que com uso de pellets; 





• Aumentar a utilização na Alpendorf; 

• Tornar as diferenças mais claras pellet/flor; 

• Aprender a explorar melhor as características 
do lúpulo em flor; 

• Tornar a Alpendorf uma referência na região 
em utilização de lúpulo em flor; 



• (22)992430824 

• gabrielthuler@gmail.co
m 

• contato.alpedorf@gmai
l.com 

• @gabrielthulercosta 

• @cervejaria.alpendorf 
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