INDÚSTRIA ANDREENSE DE CERVEJAS ARTESANAIS LTDA
CERVEJARIA SUMÉRIA

A nova Cervejaria localizada em Santo André vem para somar
no mercado de cervejas artesanais

Fundada em 30 de Setembro de 2011, a Cervejaria Suméria nasceu através da
amizade entre amigos e a iniciativa de produzir uma cerveja de qualidade e
personalidade marcante. Uma microcervejaria que já nasce tradicional, onde os
seus conceitos seguem os princípios fundamentais de pureza e qualidade,
baseados na Lei Alemã de 1516.
Tal anseio não poderia possuir um nome mais apropriado que Suméria. Uma
civilização próxima a mesopotâmia que há 4.000 a.C. apresentou ao universo
os primeiros indícios de uma produção rudimentar de cerveja.
Com seu estilo clássico e ao mesmo tempo ousado de produzir cervejas, a
Suméria oferece sabores e aromas insuperáveis que trazem uma experiência
inédita ao crescente mercado cervejeiro do pais. Do desenvolvimento das
complexas receitas, passando por irreverentes rótulos cuidadosamente
elaborados, toda a produção é minuciosamente controlada afim de se obter a
satisfação de cada consumidor.
Atualmente, a empresa produz três rótulos que já são referência na cidade de
Santo André e vem ganhando destaque em diversos estados do pais.
O primeiro deles é a tradicional Suméria Bilbat, produzida em garrafas de 600
ml, uma autêntica German Pilsner de coloração dourada brilhante e excelente
formação de espuma. O conjunto de maltes e lúpulos nobres alemães lhe
conferem aromas e sabores inigualáveis, sem dúvida um produto
surpreendente e de altíssimo padrão.
O segundo rótulo, produzido em garrafas de 300 ml, é uma harmonização entre
as notas selvagens do cambuci e o tradicional estilo belga witbier, que
apresenta coloração clara e aromas complexos de ervas e condimentos. Uma
cerveja levemente acida e delicada que lhe confere o sabor desta fruta típica
da Mata Atlântica.

E por fim, a irreverente e delicada Olívia IPAlito. Produzida em garrafas,
também de 300 ml, seu lançamento ocorrerá ao final do mês de maio. Com
características marcantes como o delicado e acentuado amargor marcante
proveniente de lúpulos frescos vindos diretamente dos Estados Unidos, bem
como uma coloração intensa e alaranjada característica dos maltes utilizados.
No rótulo, os criadores decidiram indiretamente homenagear uma personagem
de sua infância, porém de uma forma diferente.
Explicam e lançam o desafio, “Olivia Ipalito possui justamente as
características desta cerveja, em meio a um mar de lúpulos, sua beleza vem a
tona em forma de sabor e aroma, um pouco amarga, mas agradável. Será alvo
de muitas disputas. Quem será o felizardo? Você é claro.”
Há grandes perspectivas de crescimento e o objetivo principal é atingir
patamares de satisfação importantes do mercado nacional e internacional, sem
perder a identidade bem como a ousadia da marca.

Serviço:
www.cervejariasumeria.com.br
www.facebook.com/cervejariasumeria
contato@cervejariasuméria.com.br
Rua Caminho do Pilar, 1342 – Santo André – São Paulo

