I Concurso Nordestino de Cervejas Caseiras – EKÄUT / ACERVA
REGULAMENTO
Sobre o concurso
1. O I Concurso Nordestino de Cervejas Caseiras – Ekäut é um
concurso livre, promovido pela Ekäut Cervejaria Artesanal em parceria
com as Associação de Cervejeiros Artesanais de Pernambuco, , numa
união de esforços que tem como objetivo principal promover e
valorizar a cultura da cerveja caseira no NORDESTE.
Sobre a participação
2. Poderão participar do I Concurso Nordestino de Cervejas Caseiras
– Ekäut cervejeiros cuja produção não possua características ou
identidade comerciais, produzidas no NE, feitas em equipamentos
caseiros.
Sobre a organização
3. Uma Comissão Organizadora será constituída pela Ekäut Cervejaria
Artesanal e pela Diretoria da Acerva-PE, no item 1 explicitadas, para a
organização do I Concurso Nordestino de Cervejas Caseiras - Ekäut,
soberana nas questões afetas ao concurso e a seu desdobramento,
que vão definir e assegurar os procedimentos e as condições de
realização do I Concurso Nordestino de Cervejas Caseiras - Ekäut. Os
nomes dos integrantes desta Comissão serão oportunamente
divulgados nas páginas de Facebook da Ekäut e da Acerva PE
4. Não há impedimento à participação de membros das ACervAs ou de
qualquer convidado pela Comissão Organizadora nas atividades
operacionais e de logística necessárias à preparação ou à realização
do I Concurso Nordestino de Cervejas Caseiras - Ekäut,
condicionando-se essa à restrição de acesso às informações de
caráter sigiloso.
5. Integrantes da Comissão Organizadora NÃO poderão inscrever-se
como competidores.
Sobre a presença durante a realização do I Concurso Nordestino de Cervejas
Caseiras - Ekäut
A presença às sessões de avaliação do I Concurso Nordestino de Cervejas
Caseiras - Ekäut é restrita ao Corpo de Jurados, à Comissão Organizadora,
aos colaboradores por ela designados e aos fiscais.
Sobre a presença no evento de premiação e confraternização do I Concurso
Nordestino de Cervejas Caseiras - Ekäut

8. A participação no I Concurso Nordestino de Cervejas Caseiras - Ekäut não
assegura ao competidor a participação no evento de premiação e
confraternização promovido pela Organização. No entanto, fica assegurado
aos competidores o direito à compra de pelo menos 03 (três) ingressos por
cerveja inscrita
para participar do evento cervejeiro a ser realizado a partir das 11 horas, do
sábado, dia 27 de maio, na cidade de Recife, PE, na fábrica Ekäut.
Sobre categorias e estilos
9. O I Concurso Nordestino de Cervejas Caseiras - Ekäut será
subdividido em 3 categorias, tomando-se por base a definição de
estilos
do
BA
2016
disponivel
em
https://www.brewersassociation.org/wpcontent/uploads/2016/04/2016_BA_Beer_Style_Guidelines.pdf , e
as disposições abaixo:
1 ) Categoria Session India Pale Ale
2) Categoria Classic French & Belgian-Style Saison
3) Categoria American-Style Black Ale (Black IPA)
Sobre o processo de inscrição
10. Cada cerveja pode ser inscrita individualmente ou em grupo (indicando
o responsável do grupo)
11. Cada cervejeiro, poderá se inscrever nas 3 categorias distintas e
quantas vezes desejar, não importando se individualmente ou em
grupo.
12. Para solicitar inscrição, o interessado deverá preencher, até o dia 30
de abril, para cada categoria escolhida, o Formulário de Inscrição
que estará disponível no SITE DA EKAUT e efetuar o pagamento da
Taxa de Inscrição, no valor de R$ 50,00, por receita, pelos meios de
pagamento indicados no site. A receita será informada em campo
indicado no formulário de inscrição nos moldes exigidos pela
comissão.
13. Ao solicitar a inscrição, o cervejeiro receberá instruções a respeito da
identificação e envio das garrafas.
14. Caberá à Comissão Organizadora enviar confirmação da inscrição e/
regulamento, com informações adicionais que julgar pertinentes.
15. Em nenhuma hipótese será restituída a Taxa de Inscrição.
16. É responsabilidade do participante comunicar à Comissão
Organizadora do Concurso eventual o não recebimento da
Confirmação de Inscrição, que trará as informações necessárias à
identificação e ao envio das garrafas. Responsabilidade do inscrito
com o site eventick sobre o recebimento de inscrição.

Sobre a entrega ou envio das garrafas
19. Para todas as categorias, as cervejas deverão ser envasadas em no
mínimo 4 litros, sem desenhos ou logotipos, de cor âmbar, nos
tamanhos de 300 ml, 330 ml, 350 ml, 500 ml ou 600 ml, com
tampinhas metálicas sem marcação ou identificação pessoais.
20. As receita inscritas devem ter um caixa individual para suas amostras.
Ex.: Mandou 3 receitas, seriam 3 caixas.
21. As garrafas deverão chegar ao endereço a ser informado na
Confirmação de Inscrição entre os dias 08 e 19 de maio de 2017 em
horário comercial.
22. A Comissão Organizadora, em hipótese alguma, serão
responsabilizadas pelo extravio de cervejas enviadas por correio ou
por terceiros.
23. Garrafas que se encontrem fora das disposições deste regulamento
serão desclassificadas e não serão reenviadas ao participante. A taxa
de inscrição correspondente não será restituída.
24. Eventual desclassificação de cervejas será comunicada na divulgação
do resultado do concurso.
Sobre a cessão dos direitos da receita
24. Ao enviar a amostra, o candidato estará necessariamente concordando
com a cessão dos direitos de uso e comercialização da receita para Ekäut
Sobre o corpo de jurados
25. O corpo de jurados será constituído por pessoas de notório
conhecimento relacionado à cultura de cerveja artesanal.
26. Os nomes dos jurados serão oportunamente divulgados, a critério das
Comissão Organizadora do concurso.
Sobre o processo de avaliação
27. A avaliação das três categorias respeitará os critérios técnicos do BA
2016.
28. A avaliação das cervejas será feita sem qualquer identificação do
competidor pelos jurados (degustação às cegas).
29. As cervejas de uma mesma categoria serão avaliadas por no mínimo
três jurados.
Sobre os critérios de avaliação das três categorias
30. Cada jurado deverá avaliar as cervejas que lhe couberem, atribuindo
os seguintes critérios de pontuação, em números inteiros:

De
De

01
01

(um)
(um)

ponto
ponto

a
a

03
(três)
pontos
para
aparência,
12
(doze)
pontos
para
aroma,

De
01
(um)
ponto
a
20
(vinte)
pontos
para
sabor,
De 01 (um) ponto a 05 (cinco) pontos para sensação na boca (mouthfeel) e;
De 01 (um) ponto a 10 (dez) pontos para impressão geral, totalizando o valor
máximo de 50 pontos
De
excelente se ficar entre 38 e 50; muito boa se entre 30 e 37; boa, com
pontuação entre 21 e 29; fora do estilo ou com problemas, de 14 (catorze) a
20 (vinte); e problemática ou impalatável, apresentando-se entre 00 (zero) e
13 (treze), com graves problemas de contaminação.
A Avaliação de cada jurado será calculada através do somatório dos pontos
de cada quesito. A nota final de cada cerveja será a média das avaliações
dos jurados, de acordo com pesos específicos.
31. O critério de desempate será por descarte sucessivo das menores
pontuações dos quesitos, obedecendo a seguinte ordem: Aparência,
Sensação na Boca (mouthfeel), Impressão Geral, Aroma e Sabor.
32. Na Ficha de Avaliação de cada cerveja, além do espaço destinado à
atribuição de Pontuação, haverá um espaço destinado a Comentários.
O registro de Comentários pelo avaliador é facultativo.
33. A identificação do avaliador na ficha de avaliação é obrigatória.
Sobre o resultado
34. Será premiada a melhor cerveja entre as três categorias. Os 3
primeiros colocados de cada categoria receberão certificados de sua
colocação dentro categoria.
35. O Corpo de Jurados é livre e soberano em sua avaliação, não
cabendo contestação ou recurso de qualquer natureza por parte dos
concorrentes.
Sobre a premiação
36. O vencedor (melhor cerveja entre os 3 estilos) receberá da Comissão
Organizadora:
- Trófeu
- Premiação de fornecedor.
- Produção de 1.000 litros na Ekäut Cervejaria (em data e
condições definidas pela cervejaria) + 100 garrafas (Disponíveis
para retirada na fábrica da Ekäut)
- Eventualmente, outros prêmios poderão ser oferecidos por
patrocinadores ou terceiros, de forma voluntária.
37. Os três primeiros colocados de cada estilo receberão uma premiação
a ser definidas.

Sobre a divulgação de informações
38. Os resultados da premiação do I Concurso Nordestino de Cervejas
Caseiras - Ekäut serão divulgados nos web sites das ACervAs,
contendo a ordem de classificação (primeiros três colocados de cada
categoria) das cervejas finalistas.
45. As Fichas de Avaliação ficarão disponíveis na sede da ACERVA PE
por um prazo de até 60 dias a contar a partir do 10o data da cerimônia
de premiação
Sobre os casos omissos
46. A Comissão Organizadora é soberana para deliberar sobre os casos
omissos deste regulamento.
Sobre a aceitação deste Regulamento
47. O requerimento de inscrição para participar do I Concurso Nordestino
de Cervejas Caseiras - Ekäut subentende a aceitação integral de todos
os itens deste regulamento pelo solicitante.

ANEXO

Session India Pale Ale
Session India Pale Ales are gold to copper. Chill haze is allowable at cold temperatures and hop haze is
allowable at any temperature. Fruity-ester aroma is light to moderate. Hop aroma is medium to high
with qualities from a wide variety of hops from all over the world. Low to medium maltiness is present.
Hop flavor is strong, characterized by flavors from a wide variety of hops. Hop bitterness is medium to
high. Fruity-ester flavors are low to moderate. Diacetyl is absent or at very low levels. Body is low to
medium. Beers which exceed 5.0% abv would not be characterized as Session India Pale Ale. Beers
containing less than 4.0% abw (5.0% abv) which could be appropriately characterized in another
classic or traditional category would not be appropriately characterized as Session India Pale Ale.
Original Gravity (°Plato) 1.038-1.052 (9.5-12.9 °Plato) • Apparent Extract/Final Gravity (°Plato)
1.008-1.014 (3.1-4.6 °Plato) • Alcohol by Weight (Volume) 3.0%- 4.0% (3.7%-5.0%) • Bitterness
(IBU) 40-55 • Color SRM (EBC) 4-12 (8-24 EBC)

Classic French & Belgian-Style Saison ou Farm house
Ale
Classic French & Belgian-Style Saisons are gold to light amber. Chill or slight yeast haze is acceptable.
Malt aroma is low. Fruity-ester aromas are medium to high. Earthy, cellar-like and/or musty aromas are
okay. Diacetyl aroma should not be perceived. Hop aroma is low to medium and characterized by
European-type hops: floral, herbal and/or woody traits are common. Malt flavor is low but provides
foundation for the overall balance. Hop flavor is low to medium and characterized by European-type
hops: floral, herbal and/or woody traits are common. Hop bitterness is medium-low to medium and not
assertive. Very low levels of Brettanomyces character that are slightly acidic, fruity, horsey, goaty
and/or leather-like may or may not be evident in the overall balanced beer. Fruitiness and spicy black
pepper from classic Belgian-type yeast fermentation may be in character. Diacetyl flavor should not be
perceived. These beers are well attenuated, and often bottle conditioned contributing some yeast
character and high carbonation. Body is generally very low to low.
Original Gravity (°Plato) 1.040-1.060 (10.0-14.7 °Plato) • Apparent Extract/Final Gravity (°Plato)
1.006-1.010 (1.5-2.5 °Plato) • Alcohol by Weight (Volume) 3.5%- 5.4% (4.4%-6.8%) • Bitterness
(IBU) 20-38 • Color SRM (EBC) 5-7 (10-14 EBC)

American-Style Black Ale
American-Style Black Ales are very dark to black. Low to medium caramel malt and dark roasted malt
aromas may be evident. Hop aroma is medium-high to high, with fruity, citrus, piney, floral, and herbal
or other hop aroma from hops of all origins contributing. Low to medium caramel malt and dark
roasted malt flavors are evident. Astringency and burnt character of roast malt should be absent. Hop
flavor is medium-high, with fruity, citrus, piney, floral, and herbal or other hop flavor from hops of all
origins contributing. Hop bitterness is medium-high to high. Body is medium.
Original Gravity (°Plato) 1.056-1.075 (13.8-18.2 °Plato) • Apparent Extract/Final Gravity (°Plato)
1.012-1.018 (3.1-4.6 °Plato) • Alcohol by Weight (Volume) 5.0%- 6.0% (6.3%-7.6%) • Bitterness
(IBU) 50-70 • Color SRM (EBC) 35+ (70+ EBC)

