Cervejas e seus destilados
Extra-malte - Cervejas e seus destilados
Com Sady Homrich e André Junqueira
Dia 9 de setembro, segunda-feira, às 20h
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254-7200
www.studioclio.com.br
O Extra-malte brinda e harmoniza a vocação de empreender com imaginação, típicos do mercado das
cervejarias especiais e artesanais. Na edição de setembro, Sady Homrich, baterista e burgomestre, recebe
André Junqueira, o Junkabeer, para falar sobre cervejas e seus destilados. O evento acontece no dia 9 de
setembro, às 20h.
Depois de completar uma especialização em curso de cervejeiro avançado e em destilados no Siebel
Institute (EUA), André Junqueira abriu a Companhia Etílica Morada, em Curitiba, com forte espírito criativo.
André produz cervejas com personalidade forte e estudos em aromatização com madeiras, frutas e especiarias.
Foi além, criando uma série de destilados clássicos e à base de cerveja. André é fundador e membro da Liga
das Cervejas Extraordinárias, e participou recentemente de uma consulta pública no MAPA (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento) defendendo o pleito dos cervejeiros artesanais e suas consequências.
Durante o bate-papo, haverá degustação de cervejas especiais harmonizadas com petiscos preparados
por chefs e restaurantes convidados. Promovido pelo StudioClio em parceria com a Cerveja Coruja e Sady
Homrich, o Extra-malte valoriza a cultura cervejeira todas as segundas segundas-feiras de cada mês, às 20h.
Os ingressos podem ser adquiridos pela página www.studioclio.com.br ou no local pelos valores de R$ 50
(mesa) e R$40 (plateia). Mais informações pelo telefone (51) 3254-7200.
O Extra-malte é transmitido ao vivo pela Radio Coruja
cervejacoruja.com.br/blog/radio-coruja
Sady Homrich
É baterista da banda Nenhum de Nós, formado em Engenharia Química e Gourmet nas horas vagas.
Apaixonado pela boa gastronomia e pela cerveja, é um dos idealizadores do projeto “Extra Malte: por um mundo
cervejeiro melhor”, que acontece no StudioClio. Divulgador da cultura cervejeira, Sady promove diversos eventos
ligados ao assunto.
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