ÓLEO ESSENCIAL
DE LÚPULO

HOPZOIL é extraído diretamente
dos cones de lúpulo frescos, no
máximo 24 horas depois de colhidos.
Esta sua extração é feita com vapor,
no intuito de capturar todos os óleos
essenciais.

Mestres Cervejeiros optam pelo
HOPZOIL em seus produtos para
adicionar somente aroma puro de
lúpulo fresco, vindo dos óleos
essenciais, pois ele não contém
ácidos Alpha e Beta e nem
propriedades amargas.

O HOPZOIL é adicionado
exclusivamente na fase fria do processo
de produção de cerveja. Podendo ser
após a fermentação/maturação, após a
filtração, em linha ou até mesmo no
tanque de pressão antes do envase.
Ele pode ser utilizado como um
“TopNote” ou até mesmo substituindo
total ou parcialmente o dry-hopping.
A taxa de dosagem é entre 1 a 6 ml por
100 litros (01 Hl), dependendo da receita,
da taxa de substituição do lúpulo pellets e
das características aromáticas desejadas
que poderão ser adaptada pelo
Mestre Cervejeiro.

VARIEDADES E BLENDS
Ahhhroma™

Columbus (CTZ)

Amarillo®

El Dorado®

Azacca®

Jarillo®

Cascade

Pekko®

Cashmere

Saaz

Centennial

Citrus Fruitbomb™

Chinook

Juicy Fruitbomb™
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VANTAGENS
Por ser destilado a vapor, não utiliza CO²
muito menos outros produtos como base
de solvente, portanto não deixa sabor
residual na cerveja.
Frete reduzido por ter peso e volume
menores que os lúpulos convencionais.
Cervejeiros informaram ótima estabilidade
de aroma e sabor durante todo shelf life
mesmo a cerveja sendo pasteurizada.

Armazenamento facilitado pelo pouco
espaço que ocupa e não precisa ser
refrigerado.

Ganho entre 5 – 15% de volume de
cerveja pronta quando utilizado na
substituição total do dry-hopping.
É possível também fazer adições
do Hopzoil diretamente nos barris,
criando estilos diferentes e produtos
com personalidade. Indicado também
para a produção de cervejas estilo
Hop Lager e Bohemian pilsner.
Hopzoil não contribui com amargor,
pois não tem alfa e beta ácidos.
Ele apresenta um perfil aromático
ligeiramente diferente do lúpulo pellets,
entretanto este é o verdadeiro e
exclusivo aroma de lúpulo fresco.

