
Refermentação na garrafa: Guarde as garrafas em local fresco (temperatura ambiente) 
e aguarde mais uma semana para as leveduras gerarem o gás.

Dica: Nunca utilize mais que 3,6 g de açúcar cristal por garrafa de 600 mL (6 g de açúcar/L).

ENVASE: 
Retire cuidadosamente o fermentador da geladeira e coloque-o no local onde ocorrerá o envase. 
Borrife sanitizante na torneira do fermentador, retire um pouco da cerveja para extrair a levedura em 
suspensão (100 a 200 mL ou até a cor da cerveja não estar turva) e comece o envase. Em garrafas já 
sanitizadas, adicionar a quantidade certa do priming por garrafa (sachê de açúcar, bala de carbonatação, 
açúcar líquido invertido,...) encher com a cerveja e colocar a tampinha (também sanitizada).

MATURAÇÃO: 
Passado os 7 dias de fermentação, coloque o fermentador dentro da geladeira 
por mais dez dias para a cerveja aperfeiçoar seus sabores e aromas.

FERMENTAÇÃO: 

e deixe o fermentador em um local fresco, longe de luz, durante 7 dias.

RESFRIAMENTO: 
Após 1 hora de fervura, retire o hop bag e faça imersão da panela em uma bacia com gelo. 
Reponha o gelo até a temperatura do mosto diminuir para menos de 30 °C.

FERVURA: 
Após diluir o extrato de malte na água morna, aumente o fogo até levantar fervura – durante 
1 hora você deverá manter o mosto em fervura intensa. Coloque o lúpulo que irá utilizar no 
hop bag e adicione na panela (caso utilize mais de um lúpulo durante a fervura, retire o hop 
bag COM CUIDADO da panela com o auxílio da colher e adicione os lúpulos restantes).

Dica: Utilize a tabela de diluição do rótulo do galão para escolher quanto de água utilizar. 
Seu mosto irá ferver por 1 hora, então considere a quantidade que irá evaporar -  cerca de 2 a 
3 L de água (o ideal é anotar a quantidade de água evaporada na primeira brassagem para já
saber ajustar a quantidade �nal nas próximas brassagens).
Caso você não vá utilizar um densímetro para acompanhar a densidade da cerveja, sugerimos 
utilizar os volumes na faixa central da Tabela de Diluição do rótulo do galão. Não se preocupe 

DILUIÇÃO: 
Aqueça a água até aproximadamente 60 ° C e dilua o conteúdo do 
galão. Recomendamos adicionar um pouco de água morna no galão 
para aproveitar o restante de extrato que sobrar nas paredes.

IMPORTANTE: Quando fervemos nosso mosto por 1 hora estamos esterilizando ele. Apesar disso, o mosto é rico em açúcar e é necessário 
muito cuidado para não contaminá-lo com microrganismos que estão no ambiente. Por isso, tudo que entrar em contato com a cerveja 
depois do resfriamento deve ser limpo e sanitizado.

Não confunda LIMPEZA com SANITIZAÇÃO. São coisas diferentes feitas com produtos diferentes. Calma! Vamos te ajudar em tudo que 
precisa. LIMPEZA tira sujidades grossas (gordura, pedaço de cascas de malte, ...) e é sempre feita antes da SANITIZAÇÃO. É o que fazemos 
no dia-a-dia. Todos os itens que usamos devem ser limpos com detergente neutro para não deixar resíduos com cheiro e sabor no 
equipamento. Já a SANITIZAÇÃO elimina microrganismos através da ação de um sanitizante. 

Os sanitizantes mais comuns no Brasil são:
• Álcool 70% - Passar o álcool com um pano limpo em toda a superfície que irá utilizar.
• Iodo – Excelente sanitizante com alto rendimento. Devido a sua cor, pode manchar seu equipamento.
• Ácido Peracético – Sanitizante poderoso, é o mais famoso entre os cervejeiros. Você encontra em pó (ultra seguro) ou líquido para diluir.

IMPORTANTÍSSIMO: jamais enxague após a sanitização. Os sanitizantes são neutros e não irão conferir nenhum sabor ou aroma na 
cerveja nas concentrações indicadas nas embalagens. Enxaguar com água irá recontaminar os utensílios e equipamentos.

Revisando: Sanitize o fermentador, as garrafas, as tampinhas e qualquer outro utensílio que entrará em contato com a cerveja.

GUIA RÁPIDO DOS LAMAS:

Depois dos 7 dias, apresentamos: A SUA CERVEJA!


