
 

 



 

 

ANÁLISE SENSORIAL NA FABRICAÇÃO DE CERVEJAS  
 

1. CONTEÚDO NO CURSO 
 

ü 12 horas de treinamento; 
ü Apresentação e degustação de 30 aromas tipicamente encontrados em cervejas; 
ü Técnicas adequadas para degustação de cada aroma; 
ü Origens e o controle dos aromas no processo; 
ü Como obter e conservar os melhores aromas da cerveja, da fábrica ao consumidor; 
ü Aromas certificados por AROXA FLAVORS. 

 

2. HORÁRIOS 

Local de encontro da Van: 

Cervejaria Walfänger  

R. Carlos Ribeiro de Souza, 115 - Bonfim Paulista, Ribeirão Preto  

Local das aulas: Sítio Caraí- Laboratório da Cervejaria Walfänger 

 

SÁBADO 

7H30 - VAN NA WALFÄNGER 

7H45 -SAÍDA VAN PARA SÍTIO CARAÍ 

8H35 - CHEGADA E CAFÉ  

9H - INÍCIO DA AULA 

12H - PARADA PARA ALMOÇO  

14H - VOLTA DO ALMOÇO  

16H – BREAK CAFÉ 

19H  - TÉRMINO DA AULA  

19H30 - SAÍDA DA VAN 

 

DOMINGO 

7H30 - VAN NA WALFÄNGER 

7H45 - SAÍDA VAN PARA SÍTIO CARAÍ 

8H35 - CHEGADA E CAFÉ  

9H - INÍCIO DA AULA 

13H - PARADA PARA ALMOÇO  

16H - SAÍDA DA VAN VOLTA WALFÄNGER 

 

 

 



 

 

CAFÉ 

Café, água, chá, suco, pães, bolachas e bolos. 

 

ALMOÇO SÁBADO- Comida mineira 

Salada de folhas e legumes, arroz, farofa, mandioca, tutu de feijão, couve refogada, pernil assado, frango ensopado, 
quiabo e polenta. 

Bebidas: água, refrigerante. 

10 Litros de Chope Walfänger Helles. 

(*opcional: compra de cervejas litrão. Helles, Weiss, Altbier, IPA, Vienna Lager e Doppelbock) 

 

ALMOÇO DOMINGO- Comida alemã 

Salada de folhas e legumes, arroz, joelho de porco, mix de salsichas, chucrute e purê de batatas. 

10 Litros de Chope Walfänger Helles. 

(*opcional: compra de cervejas litrão. Helles, Weiss, Altbier, IPa, Vienna Lager e Doppelbock) 

 

 

 

 

 

 



 

3. VALORES 

AULA + ALMOÇO (2 dias) + BREAK+ VAN (ida e volta sábado, ida e volta domingo) 

Pagamento à vista R$ 980,00 

Pagamento parcelado em 4 X R$245,00 + tx site. 

*15 vagas total 

AULA + HOSPEDAGEM EM QUARTO DUPLO + PENSÃO COMPLETA + ESTACIONAMENTO 

Pagamento à vista R$ 1.114,00 

Pagamento parcelado em 4x R$ 278,50 + tx site. 

*10 vagas total. Sem opção de Van, transporte próprio. 

LINK PAGAMENTO: https://cervejeiro.com/about/cursos/curso-de-flavors-e-processos/pagamento-curso-flavors/ 

          Sobre o professor: 

Paulo Schiaveto: Engenheiro de Produção pela USP e mestre-cervejeiro, 
formado em Louvain-la-Neuve, Bélgica, em 1995, após trabalhar em 
grandes cervejarias por mais de 10 anos, atualmente Paulo Schiaveto 
presta assistência técnica na área cervejeira, tanto nas cervejarias de 
grande porte, como micro cervejarias e homebrewers. Fora do Brasil, 
trabalha como consultor assistente da CARA Technology, empresa 
inglesa de tecnologia na área de processos cervejeiros. Além disso, 
periodicamente,  promove cursos e treinamento para homebrewers e 
cervejeiros em Minas e em outros estados. Já desenvolveu parceria para 
a criação de cervejas premiadas em todo o Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a Cervejaria:  

Walfänger: Localizada em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão 
Preto (SP), a cervejaria comporta uma fábrica com capacidade de 
produção de 20 mil litros/mês, além de um pub e um biergarten 
(ambiente ao ar livre em meio a um jardim) minuciosamente 
decorados para proporcionar um ambiente atrativo para a 
degustação das cervejas especiais e harmonização com os pratos 
que misturam as cozinhas alemã e brasileira oferecidos pela casa. 

Uma das principais características da produção das cervejas 
Walfänger é seguir a escola germânica, que tem como base a Lei 
de Pureza Alemã (Reinheitsgebot), de 1516, na qual só é permitida 
a utilização de água, malte, lúpulo e levedura. Medalha de Ouro 
no festival Brasileiro de Cerveja de Blumenau em 2017 com a 
Doppelbock. 

Saiba mais sobre a cervejaria pelo site www.walfanger.com.br. 



 

 

Dúvidas e inscrições pelo site - https://cervejeiro.com 

Pelo e-mail biasamorim@gmail.com  ou  16 99600-1609 

 

Obrigada 

Att. Bia Amorim - Sommelière de Cervejas 


