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Colorado é destaque na Prazeres da Mesa
Indica e Demoiselle são classificadas com destaque no Ranking das melhores cervejas do ano

No ranking publicado na edição de fevereiro da revista Prazeres 
da Mesa, a Cervejaria Colorado, de Ribeirão Preto, conquistou 
duas importantes classificações: a Indica ficou em segundo lugar 
e a Demoiselle em sétimo.

Este ranking da Prazeres da Mesa, uma das mais respeitadas 
publicações entre os títulos de gastronomia do mercado 
brasileiro, foi organizado por André Clemente e Edu Passarelli, 
e contou com um time de 29 especialistas que avaliaram as 60 
melhores cervejas disponíveis no mercado brasileiro em 2011, 
onde as brasileiras disputaram com belgas, tchecas, holandesas, 
inglesas, irlandesas, alemãs e outras.

A Colorado Indica já conquistou importantes premiações. 
Ganhou três estrelas no guia de cervejas Pocket Beer Book 
(equivalente ao Guia Michelin das cervejas mundiais), do inglês 
Michael Jackson, o maior especialista em bebidas de malte 
do mundo, foi aclamada como “Cerveja do Ano” de 2007 
pela revista Prazeres da Mesa, foi citada entre as 10 melhores 
cervejas especiais encontradas no país pela revista Veja (2009) 
e marcou presença entre as 4 melhores do Brasil em matéria 
veiculada pela revista Exame (2009).

Genuína representante do estilo inglês, a Indica Colorado é 
uma cerveja de alta fermentação, elaborada artesanalmente 
com generosas quantidades de malte (para potencializar o 
teor alcoólico) e lúpulo (conservante natural), além de fermento 
inglês e rapadura. Fruto de uma antiga receita desenvolvida no 
século XVII, criada especialmente para suportar os rigores das 
longas viagens entre a Inglaterra e a Índia nos tempos de guerra 
do Império Britânico, a IPA é um estilo de cerveja robusta, ideal 
para acompanhar pratos fortes, bem condimentados ou frutos 
do mar. A adição da rapadura na fabricação da Indica Colorado, 
com teor alcoólico de 7%, foi uma sugestão do cervejeiro e 
escritor americano Randy Mosher, uma das maiores autoridades 
do mundo em cervejas alternativas e autor do livro “Radical 
Brewing”.

Para acompanhar a Colorado 
Indica os especialistas 
sugerem comida indiana, 
queijo grana, carne assada 
ou salmão grelhado, com 
temperatura ideal para ser 
servida entre 4 e 6 graus.

Outra premiada da Colorado 
é a cerveja Demoiselle, que já 
conquistou medalha de ouro 
no European Beer Star 2008, 
na categoria Porter, vencendo 
importantes e conhecidas 
marcas européias nesta 
prestigiada categoria inglesa. 
A cerimônia de entrega do 
prêmio aconteceu durante 
a BRAU Beviale Fair, em 
Nuremberg, na Alemanha. Em 
2008, a Demoiselle também 
foi eleita “Cerveja do Ano” 
pela revista Prazeres da 
Mesa.

É uma cerveja escura, que leva café na sua formulação e é 
feita com maltes importados da mais alta qualidade e o melhor 
café da região da Alta Mogiana. O café é comprado direto do 
produtor, moído e torrado com rigoroso critério e macerado 
em água fria para só então ser adicionado ao mosto cervejeiro, 
evitando desta forma que o café perca seu aroma.

O nome Demoiselle é uma homenagem ao grande brasileiro 
Alberto Santos Dumont, cuja família era proprietária de fazendas 
de café na região de Ribeirão Preto. A Demoiselle Colorado 
pode ser degustada com pratos defumados ou mesmo com uma 
sobremesa à base de chocolate.
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Grupo Campari nomeia novo Diretor Geral
O Grupo Campari anunciou a nomeação de Sascha Cumia como 
novo Diretor Geral da Unidade de Negócios América do Sul, 
cargo anteriormente ocupado por Paolo Perego. 
“O mercado americano como um todo, 
e isso inclui países em toda a América, 
é consideravelmente relevante para o 
Grupo Campari, tanto em volume quanto 
em valor”, disse Bob Kunze-Concewitz, 
CEO do Grupo Campari. “As mudanças 
implementadas na região têm o intuito de 
prosseguir com o crescimento orgânico 
e estratégico do Grupo Campari”, 
acrescentou Bob.
A partir de março de 2012, Sascha Cumia, 
que faz parte do Grupo Campari desde 
2000, assume como Diretor Gerente da Unidade de Negócios 
América do Sul.
Depois de cinco anos no cargo, atualmente ocupado por 

De gole em gole...
» Pelo segundo ano consecutivo, a 
Miolo Wine Group fecha parceria com 
o requintado restaurante Flor e Fjaere, 
localizado numa ilha na cidade de 
Stavanger, na Noruega. O local abre 
apenas na temporada de verão e, a cada 
ano, apresenta um novo jardim – um 
dos grandes atrativos da ilha. Para esta 
edição, a carta de vinho terá os tintos 
RAR Cabernet Sauvignon, RAR Pinot 
Noir e Reserva Merlot, o espumante 
Terranova Moscatel, e os brancos 
Reserva Chardonnay e Cuvée Giuseppe 

Chardonnay.

» A cerveja Duff 
prepara uma ação 
inovadora para o 
St. Patrick’s Day. 
Em homenagem 
à celebração 
irlandesa, que 
tornou-se uma 
festa mundial e se 
populariza mais 
a cada ano entre 
os brasileiros, 

a marca criou uma edição especial 
com rótulo verde. A novidade será 
comercializada em quantidade limitada, 
e estará disponível apenas no dia 17 de 
março. “

» A brasileiríssima aguardente de cana 
está ganhando novo sabor para atender 
o paladar cada vez mais exigente dos 
apreciadores! Apostando em produtos 
diferenciados, com proposta de 
surpreender os consumidores, a Cereser, 
fabricante brasileira de bebidas com 85 
anos de tradição, acaba de lançar a 88 
Bálsamo. A bebida traz a suavidade da 
aguardente da melhor qualidade e o 
sabor amadeirado do Bálsamo, árvore 
típica do Brasil. A novidade complementa 
a marca 88, presente no mercado desde 
1978 e vem conquistando o público com 
o seu sabor de carvalho. O novo produto 
será comercializado em todo o território 
nacional.

» Preocupada com o meio ambiente e na 
melhor maneira de como a população 
pode ajudar na reciclagem de materiais 

Sascha, e há 22 anos no Grupo Campari, o italiano Paolo Perego 
deixa o Brasil para integrar a equipe Campari América – Unidade 
de Negócios América do Norte - como Chief Operating Officer 

(COO) do Grupo Campari para os Estados 
Unidos, Canadá e Porto Rico.
O Grupo Campari é um dos principais 
grupos mundiais no setor de bebidas. 
A empresa tem sua própria rede de 
distribuição na Itália, Áustria, Bélgica, 
Alemanha, Luxemburgo, Suíça, Rússia, 
Ucrânia, EUA, Argentina, Brasil, México, 
Austrália e China, e usa distribuidores locais 
em mais de 180 outros países. Hoje em 
dia, o Grupo Campari possui mais de 45 
marcas de sucesso e renome, admiradas 

pelos consumidores, com 12 fábricas ao redor do mundo (duas 
no Brasil).  Entre as marcas mais importantes no Brasil estão a 
Campari, SKYY VODKA, Dreher, Cynar e Sagatiba.

que possui em casa, a Verallia – divisão 
de embalagens de vidro responsável 
pela fabricação de potes e garrafas para 
o segmento de bebidas e alimentos – 
promove uma campanha que visa ajudar 
na conscientização e na importância da 
reciclagem do vidro.
Segundo Wagner Sabatini, Chefe 
de Desenvolvimento e Reciclagem 
da Verallia, a ideia nasceu em 2009 
exclusivamente para funcionários, com a 
proposta de que trouxessem de casa os 
vidros usados de garrafas, potes, etc. e 
os trocassem por bônus que dão direito 
a produtos de vidro de linha doméstica 
na loja que fica ao lado da fábrica, a 
Marilar. “Devido à grande adesão dos 
colaboradores, resolvemos a partir de 
março deste ano, estender o projeto para 
toda a população” – afirma Sabatini.
Na prática, 1 kg de vidro equivale a R$ 
0,15 em bônus para adquirir os produtos 
da Loja Marilar.
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