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Torna-te um Verdadeiro 
Cervejeiro 

Tomaste a decisão. Acabaste de 

adquirir um Kit de iniciação à 

produção de cerveja a partir de 

Extracto de Malte ou já tens os 

equipamentos necessários e 

precisas de algumas dicas para 

começares a produzir a tua 

própria cerveja. Vou ajudar-te, 

enumerando todos os passos que 

deves seguir, juntamente com 

algumas dicas, fruto da minha 

experiência pessoal,  de alguns 

anos e de toda a pesquisa e 

formação através de Workshops 

em que tenho participado. Espero 

que te ajude e estou certo que a 

tua cerveja te surpreenderá e fará 

inveja aos teus amigos!!!  

 

Parabéns!!!  

MANUAL PARA 
CERVEJEIROS INICIANTES 

Manual de Produção 

de Cerveja a partir de 

Kits de extracto de 

Malte para iniciantes 

SR. CERVEJEIRO 
ÓSCAR GOMES 

 

❖ VENDA DE PRODUTOS E 

EQUIPAMENTOS PARA 

PRODUÇÃO DE CERVEJA 

ARTESANAL (LOJA ONLINE) 
❖ FORMAÇÃO PARA 

CERVEJEIROS 
❖ DICAS PARA INICIAÇÃO À 

PRODUÇÃO DE CERVEJA 

ARTESANAL 
 

 

 

 

Exemplo de Kit de 
equipamentos 
básicos para a 

produção da tua 
cerveja 



 

1º Passo - Escolher o tipo de cerveja 
que pretendes fazer e adquire o Kit de 
extracto de malte correspondente. 
Temos vários disponíveis na nossa 
loja. Ler as instruções específicas da 
receita seguindo-as rigorosamente. 
 

2º Passo - Limpar e sanitizar todo (1) 
o equipamento que vai ser utilizado 
neste processo (Podes utilizar o 
sanitizante Chemipro Oxi (2) ou 
equivalente) que vem junto com os 
nossos Kits, adquirir na nossa loja ou 
usar apenas álcool 70% (atenção tem 
de ser mesmo 70%). (3) 
 
3º Passo - Numa panela com água 
aquecer o Kit de extracto em “Banho-
maria” para liquidificar o seu conteúdo 
(cerca de 10 min.) 
 
4º Passo - Aquecer (o ideal será 
ferver ou chegar perto dos 100º) 3 
litros de água e despejar cerca de 1 
litro no fundo do balde fermentador. 
(Eu sempre usei uma cafeteira 
eléctrica fazendo 2 x 1,5 litros e torna-
se mais simples) 
 
5º Passo - Despejar todo o conteúdo 
do Kit de extracto no fermentador e 
mexer vigorosamente para uma boa 
dissolução. Usar cerca de 1 litro de 
água quente para “limpar” todo o 
extracto que ficou na lata, vertendo-o 
para o balde fermentador.  
 
6º Passo - Adicionar água (4) fria para 
completar o total da receita escolhida, 
bem como o açúcar ou extracto de 
malte se necessário.  
Numa 1ª fase aconselho a utilizar 
açucar branco. (5) (poderão ser por 
exemplo 50gr/litro de água ou 1 Kg de 
açucar para os Kits de 23 litros.  

 

(depende da receita e da marca do Kit 
de extracto de malte). 
Ver esta indicação específica na lata 
ou no folheto que acompanha a 
mesma. 
 
7º Passo - Mexer tudo muito bem, e 
esperar que o mosto atinja uma 
temperatura de 23º (é aconselhável ter 
um termómetro à mão, digital de 
preferência). Dissolver o conteúdo da 
saqueta do fermento (que é fornecida 
juntamente com o Kit de extrato) em 
cerca de 100ml de água morna, num 
copo previamente desinfectado. 
 
8º Passo - Passados 15 minutos, 
adicionar o fermento ao mosto, e 
mexer vigorosamente.  
Também bastará espalhar o conteúdo 
da saqueta de fermento sobre o 
mosto, depois de preparado. (As 

leveduras farão o resto 😊) 

 
9º Passo - Fechar o fermentador, 
colocar um pouco de produto 
desinfectante no borbulhador e deixar 
fermentar num local de temperatura 
situada entre 15º – 25º. (dependendo 
se está a fazer uma Lager ou uma Ale) 
 

10º Passo - Passadas duas semanas, 
ou quando o borbulhador deixar de 
mostrar sinais de actividade, deves 
engarrafar a tua cerveja! Para tal, usar 
uma dose de açúcar entre 5 a 6 
gramas/litro de cerveja a engarrafar. 
1. Ferver o açúcar total (por exemplo: 
20 litros de cerveja X 6 g/l = 120 
gramas de açúcar) com um pouco de 
água, durante 15 minutos. 
2. Colocar a calda preparada 
anteriormente, sem arrefecer, no fundo 
do balde de engarrafamento. 
3. Trasfegar a cerveja para o balde de 

engarrafamento usando a lei da gravidade, 
para início. (onde foi previamente colocada 
a calda de açúcar) Para minimizar o risco 
de oxidação usar uma mangueira atóxica, 
cuja ponta fica encostada no fundo do 
balde de engarrafamento). No final de 
transferir todo o mosto mexer bem de 
modo a homogeneizar a distribuição da 
calda de açucar. 
4. Engarrafar usando a válvula de 
engarrafamento. Todas as garrafas 
deverão ser lavadas e enxaguadas 
interiormente com um pouco de água com 
Chemipro Oxi ou equivalente, devendo 
escorrer cerca de 15 min. 
5. Fechar as garrafas com o capsulador 
que vem junto com o Kit. (as caricas 
também deverão ser sanitizadas 
mergulhando-as antes de iniciar o 
engarrafamento num dos 2 desinfectantes 
referidos anteriormente) 
 
11º Passo - Agora é só aguardar 2 a 3 
semanas (2 no mínimo) até o processo de 
carbonatação estar completo para 
surpreenderes os teus amigos e desfrutar 

da tua própria cerveja. Vai valer a pena 
a espera!!! Boas Cervejas. 

 

 
 

 

Como fazer passo a passo… 

Dicas 

1 – Todo é mesmo todo, incluindo o abre-latas que será 

usado para abrir a lata do extracto de malte. Aconselho a 

usar luvas de latex sem pó durante todo o processo ou a 

manter as mãos bem limpas. Para a limpeza basta água 

corrente, para a sanitização um dos outros dois produtos 

sugeridos. 

2 – A diluição ideal do Chemipro Oxi é de 4 gramas por litro 

de água.  

3 – Qualquer dos sanitizantes que escolhas sugiro que o 

apliques num frasco com borrifador, ½ litro será o suficiente 

para um Kit de 23 litros, poupando assim na quantidade e 

conseguindo chegar a sítios de mais difícil acesso, por 

exemplo, o interior da torneira do balde fermentador.   

4 – Não usar água da rede pois tem sabores não desejáveis 

e provavelmente cloro. Aconselho a comprar garrafões de 5 

litros. Pode parecer um pormenor mas cerca de 90% da 

cerveja que vais fazer é água e para ser uma boa cerveja 

terá de ser feita com boa água.  

5 – O açucar nesta etapa poderá ser diluído no restante litro 

de água quente ou o ideal será ferver com água suficiente de 

modo a fazer uma calda de açucar. 

 


