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Sovina lança cerveja All Together de apoio à restauração

©Esporão_Sovina

@cerveja_sovina #sovina

Imagem em alta resolução: https://bit.ly/2U49NI4
A cerveja artesanal Sovina vai participar no projecto All Together, em colaboração com a MØM Brewers e Mean
Sardine. Este projecto solidário, lançado pela marca norte-americana Other Half Brewing Co., consiste na produção
de uma cerveja em colaboração global, com os fundos a reverterem na totalidade para o sector da restauração.
Sam Richardson, cervejeiro co-fundador da Other Half Brewing, criou uma receita base como ponto de partida para os
cervejeiros interessados em integrar este projecto. Esta receita base foi construída de forma a que cada cervejeiro possa
dar o seu toque pessoal.
Todas as receitas da venda da cerveja All Together revertem na totalidade para apoio à restauração local, estando esta
disponível em vários bares de cerveja artesanal espalhados pelo país. De acordo com o mestre-cervejeiro da Sovina,
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Fábio Torre, “esta cerveja é uma West Coast IPA mais redonda em termos de amargor, com intensas notas cítricas de
toranja, laranja e limão, sobre uma base ligeira de notas resinosas”.
Os rótulos da cerveja All Together foram oferecidos pela Etiquel, empresa especializada na produção de rótulos.
Lista de aderentes: Catraio, Hop Trip, Rua Nova, Celta Endovélico, Invicta Taproom, Mal Amado, Ribeiro’s Brewers,
Cantinho Café, Armazém da Cerveja, Gulden Draak Bierhuis, Lovecraft Beershop, Soundwhich, Mercearia das Flores,
Surviaria, Artesanalis, Flor de Lúpulo, The Beer Station, Outro Lado, Debru, Canil, Hops & Beer Co., Libeerdade,
Cerveteca, Taberna Lebre, Maikai'i, Amour Soul Space, Mar das Latas, Delirium Café Lisboa, Canto do Lobo.
Sobre a SOVINA: A Sovina foi pioneira no conceito de cerveja artesanal em Portugal. O impulsionador da ideia foi Alberto Abreu, após vários anos a

aprofundar o conhecimento cervejeiro. À paixão de Alberto, juntaram-se Arménio Martins e Pedro Sousa, motivados pelo comum entusiasmo pela
cerveja e pelo seu fabrico, formando a empresa Os Três Cervejeiros. O projecto começou em 2009, com uma loja cervejeira vocacionada para a
formação e disponibilização de equipamentos e matérias-primas para produção de cerveja caseira. Mais tarde, em 2011, depois de dois anos a
elaborar lotes experimentais e apurar receitas, foram produzidas e engarrafadas as primeiras cervejas Sovina, recorrendo somente a ingredientes
naturais. Ao longo do tempo a Sovina tornou-se uma referência no sector de cervejas premium em Portugal, contribuindo para a construção de
uma cultura de cerveja. Em 2018, a Sovina passou a fazer parte da família Esporão. À semelhança dos vinhos e azeites do Esporão, as cervejas
Sovina são produtos naturais com uma base agrícola, enquadrando-se assim dentro da actividade da empresa e da sua constante motivação em
inovar.
Sobre o Esporão: Fundado em 1973 por José Roquette e Joaquim Bandeira, é uma das mais importantes empresas de vinhos em Portugal.

Determinante na afirmação nacional e internacional do Alentejo e do Douro, o Esporão é também hoje um embaixador da cultura Portuguesa,
desenvolvendo a sua atividade dentro dos limites da sustentabilidade e construindo relações próximas com clientes e consumidores em todo o
mundo. Na região do Alentejo, o Esporão produz vinhos tão emblemáticos como o Esporão Reserva e o Monte Velho, assim como azeites virgemextra. Aberto desde 1997, o Enoturismo da Herdade do Esporão é referenciado como um projecto pioneiro em Portugal e considerado pela Revista
Wine – A Essência do Vinho, o ‘Melhor do Ano 2016’. Em 2017 a Herdade do Esporão assinalou 750 anos da sua delimitação. O Esporão alargou,
em 2008, a sua presença e oferta à região do Douro com a compra da Quinta dos Murças, onde são produzidos vinhos de terroir com selo de
garantia Esporão. 2018 fica marcado pela abertura do Enoturismo na Quinta dos Murças e pela aquisição da cerveja artesanal Sovina. Em 2019 o
Esporão compra a Quinta do Ameal, na região dos vinhos verdes, onde são produzidos vinhos brancos de excelência a partir da casta Loureiro. O
Esporão comercializa os seus produtos em todo o tipo de lojas e restaurantes em mais de 50 países em todo o mundo. A abordagem holística na
adaptação de uma alargada gama de práticas sustentáveis inovadoras do Esporão tem conduzido a vários reconhecimentos nacionais e
internacionais, de onde se destacam os prestigiados prémios “Sustainability of the year award” nos “The Drinks Business Green Awards 2013” e o
“European Business Awards for the Environment” na categoria de “Produtos e Serviços”, em 2014. Em 2018, José Roquette, foi reconhecido com
o Prémio ‘The Green lifetime Achievement’, no ‘The Drinks Business Green Awards’ e João Roquette foi considerado a ‘Personalidade do Ano 2018’,
pela publicação Revista de Vinhos, nos prémios “Os Melhores do Ano 2018”. Em 2019 o Esporão assume um novo ciclo na identidade e na
comunicação da empresa e das suas marcas com a campanha Mais.Devagar. A marca assume uma assinatura global: Mais. Devagar. para o mercado
português e Slow Forward para os mercados internacionais.
www.sovina.pt
www.cervejartesanal.pt
https://www.facebook.com/cervejartesanalsovina
https://www.instagram.com/cerveja_sovina/
https://untappd.com/cerveja_sovina
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