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Velhas Virgens Brownie Rockin’Beer
O terceiro rótulo da linha de cervejas especiais das Velhas Virgens chega ao
mercado
A linha de cervejas especiais das Velhas Virgens ganha mais um rótulo! A novidade é uma Brow
Ale aos moldes ingleses mas com um toque especial que chega para completar o trio roqueiro. É o
homebrew e baixista da banda, Tuca Paiva, que apresenta sua nova receita. "Entre a leve Whitie
Rockin’Beer e a encorpada Indie Rockin’Beer (IPA), a Brownie Rockin’Beer traz o meio termo, o
equilíbro perfeito entre elas".
Velhas Virgens Brownie Rockin’Beer é uma cerveja escura, com graduação alcoólica de 5%, tem
em sua composição a fava da baunilha, que lhe rende personalidade e aveia, responsável pelo corpo
e cremosidade na espuma, aquela sensação aveluadada na boca.
Foi a primeira da linha a ser servida em chope, antes de seu lançamento em eventos do ramo, onde
foi muito bem avaliada. Também está disponível uma prévia, neste mesmo formato, no Empório Alto
de Pinheiros, o mais badalado point cervejeiro de São Paulo.
A dobradinha Cerveja com Rock’n’Roll nunca rendeu tanto no mercado, diversas bandas aproveitam
para lançar a sua representante. A principal diferença entre todas estas bandas e a Velhas Virgens,
é que engarrafar a alma do rock é uma empreitada de negócios, não uma ação comemorativa ou
sazonal. Além disso, a receita é do baixista da banda e toda a produção (na Cervejaria Invicta de
Ribeirão Preto) e comercialização é gerenciada pela banda.

Já provou uma das Velhas Virgens Rockin’Beer? Vale a pena! Já são sucesso de vendas. E caso não
fosse, a banda mesmo se encarregaria de beber o estoque.

FICHA TÉCNICA:
Velhas Virgens Brownie Rockin’Beer
Família: Ale (inglesa)
Estilo: Brown Ale
Composição: água, malte de cevada, aveia, baunilha natural (fava), lúpulo e levedura.
Graduação Alcoólica: 5%
Embalagem: Garrafa de 600ml
Receita: Tuca Paiva (homebrew e baixista da banda)
Fabricação: Cervejaria Invicta, Ribeirão Preto /SP
Sugestão de preço: R$ 22,00
Temperatura ideal de consumo: entre 4 e 7°C
Copo ideal: Caldereta ou Pint
Harmoniza com: frutos do mar (em especial ostras), sobremesas em geral e mais cerveja (conforme
filosofia das Velhas Virgens).
Linha Velhas Virgens Rockin'Beer
Indie Rockin’ Beer (IPA)> http://bit.ly/VelhasVirgensRockinBeer
Whitie Rockin’ Beer (Witie)> http://bit.ly/VVWhitieRockinBeer
Imagens/Fotos> http://bit.ly/FotosCervejaVV
Acesse: http://www.cervejavelhasvirgens.com.br/
https://www.facebook.com/VelhasVirgensRockinBeer

Parceria: Cervejaria Invicta de Ribeirão Preto:
A banda não cedeu o nome para produção. É detentora da marca e cada etapa é fiscalizada e avaliado,
em prol da qualidade. Do rótulo à quantidade produzida e o modelo de comercialização, tudo passa pelo
crivo de Paulão de Carvalho, Tuca Paiva (homebrew) e Alexandre Cavalo.
Para a fabricação em escala, a parceria com a Cervejaria Invicta de Ribeirão Preto (SP) encaixou
perfeitamente. Capitaneada pelo mestre cervejeiro Rodrigo Silveira, exColorado e autor da fórmula
da Dama IPA de Piracicaba, entre outras. A Invicta possui linha de produção e engarrafamento próprias
e elabora diversos estilos como Standard American Lager, Weiss, German Pilsner, Imperial IPA,
Imperial Stout e India Black Ale. Vem acumulando prêmios entre suas criações.
Rótulo da linha Velhas Virgens Rockin’ Beer:
Para o rótulo, a intenção de retratar a tradição das grandes cervejas sem esquecer da `safadeza` da
banda e da fundamental figura feminina. A banda mantém a dupla de criação, que já faz parte do
universo visual das Velhas desde o álbum “Ninguém Beija como as Lésbicas”, os designers Ju Vechi
e Weberson Santiago.
Chegaram a arte ideal partindo de conceitos clássicos de sensualidade, como a saia levantada, entre
outros detalhes, em alusão as pin up´s, retratadas intensamente na era de ouro das ilustrações. Um
toque de humor e um pouco de malandragem ajudam a ilustrar o clima descontraído e
debochado do universo da banda. Cada estilo tem sua cor e detalhes próprios, alinhado ao
sabor e características da cerveja.
Acesse os canais da banda
www.velhasvirgens.com.br
Siga no Twitter @velhasvirgens
Fan Page no Facebook: http://facebook.com/velhasvirgens
Videos: www.youtube.com/TVvelhasvirgens
Velhas Virgens são
Paulo Carvalho, “Paulão” no vocal e gaita
Alexandre “Cavalo” Dias na guitarra
Tuca Paiva no baixo
Simon Brow na bateria
Roy Carlini na guitarra
Juliana Kosso no vocal
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