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Olha a Paulistânia escura ai gente!

Meninas  e meninos ,

Quando em Novembro de 2009, mais  ou menos  na  mesma época do

lançamento mundia l  dos  famosos  vinhos  Beaujola is  Nouveau, a  Bier & Wein

lançou sua  cerveja  Paul i s tânia , desde logo a  elegi  como uma das  minhas

preferidas .

Agora, comemorando pouco mais  de um ano do lançamento, a  versão escura

da Paul i s tânia  é mostrada a  nós , em um encontro descontra ído de fina l  de

tarde com gostinho de happy hour, com a  presença  i lustre, dentre outros  dos

amigos  Ci lene Saorin e Matthias  Reinold, ambos  mestres  cervejei ros  dos

mais  conhecidos  e concei tuados , sem contar com a  elegância  e eficiência  da

sommel ier de cervejas  e nova mamãe, Tatiana  Spogis , que junto ao Marcelo

Stein, ambos  da  Bier & Wein, mostravam toda a  a legria  pelo sucesso da

Paul i s tânia , já  antevendo o mesmo para  a  versão escura.

Como disse aos  presentes , apesar de ser uma cerveja  escura , é bastante

leve, toque frutado e refrescante, podendo ser consumida tranqüi lamente

tanto nestes  dias  de ca lor abrasador, como no inverno.

Aos  amigos  presentes  no happy hour, tanto os  que trabalham na Bier &

Wein, quanto aos  convidados , proponho um brinde, claro, com Pal i s tânia ,

clara  ou escura!
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quem sou eu

Álvaro Cézar Galvão

Enófi lo apaixonado,

sommel ier por

formação na  ABS, hábi l

em harmonizações

enogastronômicas ,

razões  pelas  quais  abandonei  a

carrei ra  de engenheiro civi l  para

trabalhar com o emocional  e o lúdico

da enogastronomia.Digo sempre que o

melhor vinho é sempre o úl timo que

gostei , e prefi ro guarda-lo na  memória

do que na  adega!Também uma ci tação

em latim me atra i  porque expressa  o

que s into: "DE GUSTIBUS NON

DISPUTANDUM EST" (GOSTO NÃO SE

DISCUTE). A foto tem o crédi to para

Renato Rocha.

Visua l i zar meu perfi l  completo

follow by email
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eu, como eterno aprendiz que sou,

busco sempre estudar sobre os
vinhos, por mais que saiba, há

sempre opiniões e visões diferentes

que só engrandecem quem as
absorve. e você, concorda com este

paradigma?

Sim

Concordo em partes

Nunca pensei  sob este prisma

Não
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Conheçam um pouco desta  bela  cerveja :

Em comemoração ao 1º aniversário da  Paul i s tânia  e

aos  457 anos  da  cidade de São Paulo, a  Bier & Wein

importadora  lança  a  versão escura  de sua  cerveja .

Ampl iando a  famíl ia  de sua  marca  própria  de cerveja , a  Bier & Wein

importadora  lança  agora  em janeiro, a  versão escura  da  Paul i s tânia . Uma

cerveja  do esti lo Dunkel , produzida  com um blend de 4 maltes  importados  e

lúpulos  exclus ivos . Natura lmente escura , refrescante, com notas  tostadas

lembrando café e chocolate e suave amargor.

Harmoniza  com churrasco, fei joada, assados , embutidos , bem como quei jos

duros  ou defumados  e sobremesas  à  base de chocolate.

Mantendo a  proposta  origina l  da  marca, que a l ia  a  a l ta  qual idade do

produto à  cul tura  e informação, a  Paul i s tânia  escura  também tem seus

rótulos  i lus trados  por fotos  diversas . Desta  vez, a  seleção (com doze rótulos

di ferentes  para  a  mesma cerveja), é de fotos  noturnas  da  cidade de São

Paulo.

Um elo suti l  entre o escuro da  noi te e da  cerveja .

Em breve, também estará  nas  gôndolas  a  nova seleção de rótulos  da

Paul i s tânia  clara .

Inti tulados  como “Edição Especia l  Homenagens”, eles  são i lustrados  por

fotos  de diversas  capi ta is  bras i lei ras , com o intui to de homenagear as

demais  cidades  e povos  bras i lei ros  que fazem de São Paulo a  cidade de

todos .

“A Paul i s tânia  teve grande acei tação do públ ico, por sua  qual idade e

inovação. Ela  surpreendeu em diversos  testes  cegos  e comparativos ,

inclus ive com produtos  importados  e seus  rótulos , se tornaram a  nova

paixão dos  colecionadores  e consumidores  em gera l . É muito bacana ver

esta  interação, que agora  cresce, com o lançamento da  versão escura  e a

chegada da  nova leva  de rótulos  da  clara .” diz Tatiana  Spogis  - Gerente de

Marketing, Treinamentos  &. Sommel ier de Cervejas  da  Bier & Wein

Importadora.

Ficha  Técnica

PAULISTÂNIA PURO MALTE EXTRA ESCURA LAGER PREMIUM

Famíl ia : Lager (ba ixa  fermentação)

Esti lo: Dunkel

Cor: marrom escuro

Teor a lcoól ico: 5,6%

Aroma: fresco, com notas  tostadas  de malte.

Pa ladar: refrescante, com notas  tostadas  lembrando

café e chocolate e suave amargor.

Variedades  de malte: 4

Variedades  de lúpulo: 2

Temperatura  de serviço: 3 a  6º C

Origem: Cândido Mota  - São Paulo - Bras i l

Produzida  sob l i cença  por: Casa  Di  Conti  Ltda.

Embalagens : garrafas  de 600 ml  / ca ixa  display com

6 garrafas  de 600 ml  (rótulos  variados)

Início de comercia l i zação: 26/janeiro/2011

http://www.cervejapaul i s tania .com.br/
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