Cervejas Raras no Extra-malte de outubro
Extra-malte - Cervejas Raras
Com Sady Homrich e Diego Cartier
Dia 14 de outubro, segunda-feira, às 20h
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254-7200
www.studioclio.com.br
Ultimamente não é mais só a loira estupidamente gelada que apetece os apreciadores de uma boa
cerveja. As ruivas doces e morenas encorpadas (e outras variedades de cervejas), aos poucos, tornam-se parte
do paladar brasileiro. Diego Cartier, convidado da edição de outubro do Extra-malte, é um caçador de cervejas
preparadas com características e em quantidades que desafiam o senso comum. Sady Homrich, baterista e
burgomestre, recebe Diego no dia 14 de outubro, às 20h.
Diego Cartier é dono de uma importadora, a Hors Concours, especializada em bebidas raras. Conhecido
no meio gastronômico como “beer hunter” por sempre descobrir verdadeiras raridades, é colunista do Bon Vivant
na Playboy, onde compartilha em primeira mão suas aventuras pelo mundo visitando cervejarias inusitadas e
surpreendentes. É um dos grandes responsáveis pela disseminação da cultura cervejeira no Brasil fazendo o elo
entre cervejas artesanais e restaurantes, inclusive assinando cartas de cervejas em lugares singulares e
ministrado cursos e palestras.
Durante o bate-papo, haverá degustação de cervejas raras especiais harmonizadas com petiscos
preparados pelo chef Loripaulo. O primeiro prato servido será uma salada quente ao perfume de estragão e figo
com a cerveja feita com suco de figo, Blaugies Darbyste; após será degustado um salmão envolto em fina
omelete em redução de Weiss c/ amêndoas, junto da Fantôme Saison e, por fim; pudim de claras ao creme
inglês c/ saquê e coulis de frutas vermelhas, com a japonesa artesanal Hitachiro Nest Red Rice.
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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