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Chope ou cerveja de garrafa? Essa é a dúvida
existencial que assola o Brasil toda semana,
por volta da hora do almoço de sexta-feira,
quando começa a combinação da happy hour.
Chope é mais leve, argumenta o gerente de
expedição; a estagiária de marketing rebate
dizendo que beber chope sai mais caro que
tomar cerveja de garrafa.
Ambos estão certos, e pelo mesmo motivo. “O
barril tem menos pressão que a garrafa, por
isso a bebida sai com menos gás e empapuça
menos”, diz o mestre-cervejeiro Matthias
Reinold. Você consegue beber um volume
maior e, portanto, pode gastar mais dinheiro.
Tecnicamente, a diferença do chope para a
cerveja é a pasteurização. As garrafas sofrem
um tratamento térmico que aumenta sua vida
útil, mas também compromete um pouco as
características do líquido. “O aquecimento
causa o envelhecimento precoce da cerveja e
também uma certa caramelização dos
açúcares”, afirma Matthias. O chope
transmite uma sensação maior de frescor
porque não passa por esse processo.
Não mesmo? A coisa é um pouco mais
complicada. Algumas marcas nacionais de
chope recebem um tratamento chamado flashpasteurização – mais rápido que a
pasteurização tradicional e feito nas tubulações que levam a bebida dos tanques ao barril.
Das marcas importadas, quase todas são pasteurizadas. E há cervejas engarrafadas que
não sofrem pasteurização, como alguns rótulos da Coruja e da Abadessa, marcas gaúchas
defensoras da tal “cerveja viva”, que precisam de refrigeração constante.
Como ninguém investiga a fabricação de cada copo que toma, simplifiquemos: chope é
cerveja em barril. E nunca tivemos tanta variedade de barris. As opções nacionais se
aproximam de uma centena, se contarmos marcas regionais e microcervejarias. No
terreiro das gringas, os pubs contam com pelo menos dez torneiras diferentes dos mais
variados estilos.
Clique aqui e conheça os principais.
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