
CONCURSO DE DELÍCIAS DA TRADIÇÃO ALEMÃ 

35ª FESTA POMERANA 

10 a 21 de janeiro de 2018 

Pomerode – Santa Catarina 

 
 

 

CATEGORIA: “CERVEJA ARTESANAL CASEIRA” 

 

 
 

Apoio:  
 

~ REGULAMENTO ~ 
 

Da Inscrição:  
- A inscrição neste concurso é restrita a pessoas com idade mínima de 18 anos, 

residentes no município de Pomerode – SC; 

- A inscrição é gratuita e deverá ser realizada pessoalmente no Portal Sul: Rua 15 de 

Novembro, 818 – Centro – Pomerode – SC; 

- O período de inscrição vai de 02 a 09 Jan 2018 (8h às 18h, sem fechar para o almoço). 

- A inscrição é individual, não serão aceitas inscrições de grupos de cervejeiros. 

- O concurso é destinado aos cervejeiros não profissionais, sem vínculo com qualquer 

cervejaria instituída. 

- É vedada a participação de amostras produzidas em estabelecimentos comerciais ou 

com fins comerciais. 

- O número de inscrições será limitado a quinze participantes. 

- Fica expressamente proibida a participação no Concurso de Delícias da Tradição 

Alemã de pessoas que trabalham na 35ª Festa Pomerana, seja para a Fundação Cultural 

ou em qualquer espaço cedido nas dependências da festa. 



Datas do Concurso:  

O cronograma respeitará as seguintes datas:  

14/11/2017 Divulgação do regulamento do Concurso  

02/01/2018 Início do prazo para as inscrições  

09/01/2018 Término do prazo para as inscrições  

15/01/2018 Recepção das amostras  

16/01/2018 Avaliação das amostras  

16/01/2018 Divulgação dos resultados 

 

Da Realização do Concurso – Categoria “Cerveja Artesanal Caseira”:  
Data: terça-feira 16/01/2018.   

Horário: a partir das 20h 

Local: Parque Municipal de Eventos – Pavilhão Cultural 

Do Estilo  

- O estilo de cerveja é baseado nos critérios do Beer Judge Certification Program 

(BJCP) 2015: 10C – WEIZENBOCK, e pode ser encontrado no anexo I das  diretrizes 

de estilo do BJCP, disponível em: www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf 
 

Da Entrega:  
- Os participantes deverão entregar a “Cerveja Artesanal” (04 garrafas de 600ml cada),  

junto com o canhoto de inscrição no dia 15/01/2018 no Curupira Haus – Rua 15 de 

Novembro, 327 das 20h30 às 21h30min. 

- Os participantes comprometem-se a entregar o produto em plenas condições para o 

consumo, observando todos os procedimentos de segurança alimentar em todos os 

processos desde o preparo, transporte e entrega. 

 - A cerveja deverá ser apresentada em garrafas de vidro, sem marcas ou inscrições, na 

cor âmbar, de produção nacional, no volume de 600 ml, popularmente conhecido como 

garrafa modelo “caçula”. A tampa deverá ser metálica do tipo coroa modelo pry-

off,  somente nas  cores amarela, azul, branca, cinza, prata, dourada, laranja,  

preta,  verde,  vermelha,  ou  com  a  inscrição  da fórmula da cerveja; conforme 

Anexo II, Modelo de Garrafa e Tampinhas. 

- Eventuais marcas mecânicas deixadas pelo arrolhador utilizado pelo participante para 

fechar as garrafas contendo as amostras da cerveja inscrita no concurso não serão 

consideradas e não implicarão em desqualificação; 

- Cada uma das amostras enviadas deve ter afixada uma cópia do Formulário de 

Inscrição de Amostra conforme o modelo apresentado no Anexo III – Ficha de 

Identificação de Amostra, com identificação de versão (clara ou escura), conforme 

preconiza a guia de estilos BJCP, reproduzida no Anexo I. 

- O Formulário de Identificação de Amostra deve ser preenchido por completo e 

afixado com o auxílio de apenas um elástico em cada uma das amostras.  

- Não deve ser utilizado nenhum tipo de cola ou fita adesiva para afixar o 

Formulário de Identificação de Amostra nas garrafas, sob pena de desclassificação 

automática do participante. As garrafas não precisam ser novas, mas devem estar 

limpas, livres de cola, tinta ou outro rótulo; 



- Amostras que não estiverem de acordo com o regulamento serão 

desclassificadas; 

- Para acesso gratuito à Festa Pomerana, o participante do Concurso deverá entrar pela 

portaria principal (Pórtico de Entrada), até 19h30min, no dia do concurso, mediante 

apresentação do canhoto da inscrição e de documento com foto.  

- NÃO será concedido acesso gratuito a familiares e ajudantes (motoristas, carros, etc). 
 

Da Avaliação: 

- A avaliação técnica das amostras está registrada no BJCP (Beer Judge Certification 

Program), programa internacional que regula e fomenta concursos de cervejeiros 

caseiros em todo o mundo, e será realizado em parceria com a Associação de 

Cervejeiros Artesanais de Santa Catarina – AcervA Catarinense, associação sem fins 

lucrativos que congrega cervejeiros caseiros do estado de Santa Catarina. 

- Uma avaliação do Concurso será feita por uma Comissão Avaliadora, formada, 

preferencialmente por: 

a) membros do BJCP;  

b) expoentes na avaliação de cerveja em concursos;  

c) profissionais do ramo de produção de cerveja;  

d) pessoas com reconhecida capacidade técnica.  

- Os membros da Comissão Avaliadora participarão de forma voluntária, sem 

remuneração e devendo cumprir com as determinações da Comissão Organizadora.  

- Outra avaliação das cervejas será feita por visitantes da 35ª Festa Pomerana. Feita a 

degustação, cada avaliador atribuirá uma classificação entre 1º, 2º e 3º colocado dentre 

cada variedade concorrente, considerando os itens: aparência, aroma, sabor, sensação 

na boca e aparência geral.  

- As cervejas deverão ser fabricadas pelos participantes. Caso for constatado fraude na 

elaboração (elaborado por terceiros), os mesmos serão desclassificados; 

- As cervejas, após julgadas, não serão devolvidas; 

- A simples participação neste concurso implica em total conhecimento e aceitação 

deste regulamento. 

 

Da Premiação:  
- A avaliação realizada pela Comissão Avaliadora, terá a seguinte premiação em 

dinheiro:  

- 1º Lugar: R$ 250,00 

- 2º Lugar: R$ 150,00 

- 3º Lugar: R$ 100,00 

- Os três primeiros lugares receberão um "Certificado de Participação". 

 

- A avaliação realizada pelo público da 35ª Festa Pomerana terá a seguinte Premiação: 

- 1º Lugar: um Kit com produtos para a produção de cerveja.  

- Os três primeiros lugares receberão um "Certificado de Participação". 

 

Informações: Rafaela (47) 99923-2609 concursofestapomerana2018@gmail.com  

mailto:concursofestapomerana2018@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CATEGORIA “CERVEJA ARTESANAL CASEIRA” – Terça-feira 16/01/2018 

Nome ___________________________________________________ 

Documento  ______________________________________________ 

Rua _____________________________________________________ 

Bairro_______________________Telefone_____________________ 

      (  )  LI E CONCORDO COM O REGULAMENTO DO CONCURSO 
 

     Data: _____/_____/______                    _______________________ 
                                                                                      Assinatura 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CATEGORIA “CERVEJA ARTESANAL CASEIRA” – Terça-feira 16/01/2018 

Nome ___________________________________________________ 

Documento  ______________________________________________ 

Rua _____________________________________________________ 

Bairro_______________________Telefone_____________________ 

      (  )  LI E CONCORDO COM O REGULAMENTO DO CONCURSO 
 

     Data: _____/_____/______                    _______________________ 
                                                                                      Assinatura 



ANEXO I – Descrição do Estilo de Cerveja 

 

10. Weizenbock 

 

Impressão Geral: Uma ale com base em trigo forte, maltada e frutada, combinando os 

melhores sabores do malte e fermento em uma Weissbier (clara ou escura) com um rico 

sabor maltado, intenso, com o corpo de uma Dunkles Bock ou Doppelbock. 

 

Aroma: Médio-alto a alto caráter ricamente maltado composto significativamente, por 

notas de pão e grãos de trigo. As versões mais claras podem ter uma riqueza maltada de 

pão e tostado, enquanto as versões mais escuras têm uma riqueza maltada mais 

profunda, com uma presença significativa de produtos de Maillard. Os componentes do 

malte são semelhantes a uma Helles Bock em versões claras (grãos, dulçor rico, com 

leve tostado) ou um Dunkles Bock para versões mais escuras (pão, riqueza de maltado, 

altamente tostada, caramelo opcional). A levedura contribui para o caráter típico de 

uma Weizen, com banana e especiarias (cravo, baunilha), que pode ser médio-baixo a 

médio-alto. As versões mais escuras podem ter aromas de frutas escuras (ameixas, 

uvas, passas). Uma baixa a moderada nota de álcool é aceitável, mas não deve ser 

quente nem com caráter de solvente. Sem aroma de lúpulo. O Malte, a levedura e o 

álcool aumentam a complexidade, e destaca um atraente buquê. 

 

Aparência: Existem versões claras e escuras, com versões claras sendo ligeiramente 

dourada a ligeiramente âmbar claro e as versões escuras sendo âmbar escuro ou 

marrom-rubi escuro. É característica uma espuma branca a bege-claro muito espessa, 

cremosa e de longa duração (versões claras) ou de tom abronzeado (versões escuras). O 

alto teor de proteína do trigo reduz a limpidez neste estilo tradicionalmente não filtrado. 

Sedimentos suspensos da levedura podem contribuir turbidez. 

 

Sabor: Semelhante ao aroma, com rico maltado médio-alto a alto e com sabores de 

pão, de trigo e grãos, bem significativos. As versões claras terão riqueza de malte a 

destacar notas de pão, tostado e grãos doces, enquanto as versões escuras têm sabores 

de maltes profundos, mais ricos em pão ou tostado com uma quantidade significativa de 

produtos de Maillard, e opcionalmente, caramelo. Baixo a moderado caráter de 

levedura de banana e especiarias (cravo e baunilha). As versões mais escuras podem ter 

sabores de frutas escuras (ameixas, uvas, passas), especialmente à medida que 

envelhecem. Um leve caráter de chocolate (mas não torrado) é opcional nas versões 

mais escuras. Sem sabor de lúpulo. Um leve amargor de lúpulo pode dar uma 

impressão ligeiramente doce no palato, mas nestas cervejas é típico um final seco 

(geralmente aumentado por um leve caráter de álcool). A interação de malte, fermento e 

álcool aumenta a complexidade e intensidade, o que intensifica muitas vezes com o 

envelhecimento. 

 



Sensação de Boca: Corpo médio-alto a elevado. A textura espessa ou cremosa é típica, 

com um leve aquecimento fornecido pelo teor substancial de álcool. Moderada a alta 

carbonatação. 

 

Comentários: A Weissbier elaborada com a intensidade de uma Bock ou uma 

Doppelbock. Schneider também produz uma versão Eisbock. Há versões claras 

eescuras, embora as escuras são mais comuns. As versões claras têm menos riqueza e 

complexidade do malte e geralmente mais lúpulo, como nas Doppelbock. Produtos de 

Maillard levemente oxidados podem produzir sabores ricos e aromas intensos 

geralmente percebidos em produtos comerciais envelhecidos. As versões mais frescas 

não terão esse caráter. As versões bem envelhecidas também podem ter uma ligeira 

complexidade como de Jerez (Sherry). 

 

História: Aventinus, a Doppelbock de trigo de fermentação alta mais antiga do mundo, 

foi criada em 1907 na Schneider Weisse Brauhaus, em Munique. 

 

Ingredientes Característicos: É usada uma percentagem elevada de trigo maltado (de 

acordo com a tradição cervejeira alemã, pelo menos 50%, embora possa conter até 

70%), e o restante é de malte de cevada do tipo Munich e/ou Vienna nas versões 

escuras, e malte Pils em versões mais claras. Alguns maltes de cor podem ser usados 

com moderação. A maceração por decocção é tradicional pode dar um corpo 

apropriado, sem dulçor enjoativo. As leveduras Weizen ale produzem os típicos 

caráteres de especiarias e frutas. A fermentação muito quente ou muito fria pode causar 

desequilíbrio entre os fenóis e ésteres, além de poder criar off- flavours. A escolha do 

lúpulo é essencialmente irrelevante, mas as variedades alemãs são tradicionais. 

 

Comparação de Estilos: Mais forte e mais rica do que um Weissbier ou Dunkles 

Weissbier, mas com um similar caráter de levedura. Diretamente comparável com o 

estilo Doppelbock em versões claras e escuras. A intensidade pode variar amplamente, 

mas a maioria está nos níveis de Bock e Doppelbock. 

 

Instruções de Entrada: O participante deve especificar se a amostra de entrada é uma 

versão clara ou escuro. 

 

Estatísticas Vitais: 

OG: 1064-1090 

FG: 1015-1022 

IBU: 15-30 

SRM: 6-25 

ABV: 6,5-9,0% 

 

Exemplos Comerciais: Escuras: Eisenbahn Weizenbock, Plank Bavarian Dunkler 

Weizenbock, Penn Weizenbock, Schneider Unser Aventinus; Claras: Plank Bavarian 

Heller Weizenbock, Weihenstephaner Vitus. 



ANEXO II – Modelo de Garrafa e Tampinhas 
 

 Modelo de garrafa aceito para envio das amostras da cerveja inscrita no 

CONCURSO: de vidro, sem marcas ou inscrições, na cor âmbar, de produção nacional, 

no volume de 600 ml, popularmente conhecido como "caçula". 

 

 
 

 

 

 Tampas metálicas aceitas para fechamento das garrafas, do tipo coroa modelo 

pry-off, somente nas cores amarela, azul, branca, cinza (ou prata), dourada, laranja, 

preta, verde, vermelha, ou com a inscrição da fórmula da cerveja: É importante 

verificar a ausência de qualquer inscrição na tampa, inclusive na lateral desta, 

produzida pelo fabricante da tampinha. 

 

 

 

 
 

 



ANEXO III – Ficha de Identificação de Amostra  
 

Modelo da Ficha de Identificação de Amostra: cada garrafa deverá ter uma ficha 

preenchida e presa com elástico. 

 

 


