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Os obxectivos deste proxecto son: 

Obxectivo 2: Analizar un modelo de negocio dentro do sector da hostalaría, no que se 

introduce a elaboración artesanal de cervexa como produto que diferencie da 

competencia e que ofreza novas oportunidades laborais e maior recoñecemento da 

formación dos profesionais da hostalaría. 

Obxectivo 1: Elaborar cervexa artesá baixo a marca “Quilómetro cero”, e dicir, 

empregando os recursos propios da comarca procedentes dunha agricultura sostible. 



Os ingredientes básicos na elaboración de cervexa son: 

 AUGA 

 MALTE 

 LÚPULO 

 LÉVEDO 

As etapas de elaboración: 

 MACERADO 

 COCCIÓN  

 ARREFRIADO 

 FERMENTACIÓN 

 ENVASADO 
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Deseño experimental na elaboración de cervexa artesá: 

 AUGA 

 MALTE 

 BASE: PILSEN 

 ESPECIAIS: AMBER ABBEY, CRYSTAL E CHOCOLAT 

 LÚPULO: NUGGET 

 LÉVEDO 

 ALE (SAFALE S-04) 

 ESPECIAIS: ALE especiais (SAFBREY US-05) 

 GASIFICANTES 

 SACAROSA COMÚN 

 MEL 

 CLARIFICANTES 

 XELALINA NEUTRA 

 IRISH MOSS 
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Establécense 24 unidades experimentais: 

A: MALTES ESPECIAIS 

B: TIPOS DE LÉVEDOS 

C: TIPOS DE CLARIFICANTES 

D: TIPOS DE GASIFICANTES 
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MACERADO 

Consiste en mesturar a malte con auga quente para obter unha papilla quente a a 65ºC. 

Nesta etapa do proceso realízase a conversión do amidón en maltosa (sacarificación) e ten una duración de 1,5 horas. 

*NOTAS:  

 Calcular mínimo 3 litros de auga por cada quilogramo de malte da receita. 

 Engadir a malte (MOLTURADA              GRADO DE MOLINENDA = 1,9 milímetros) a auga quente remexendo con culler 

para evitar a formación de grumos.  

 Una vez engadida toda a malte, tapar o equipo y proceder á recirculación do mosto. Para elo débese abrir moi lentamente o grifo 

do macerador ata conseguir un pequeno fluxo. 

 

 

 



Elaboración de cervexa artesá baixo a marca “Quilómetro cero” 

Innovación tecnolóxica ou científica no ámbito da Formación Profesional 

IES FRAGA DO EUME 

MACERADO 

Despois de 1,5 horas de macerado a papilla volverase doce (sacarificación). 

Para comprobar a total conversión do almidón en azucre tómase unha mostra do líquido da papilla e engádese tintura de iodo (a 

proba realízase sobre un prato branco): 

a) Cor negro en forma de partículas = existe almidón no medio. 

b) Color iodo = conversión total. 

 

Para finalizar a etapa de maceración, regamos con auga quente para extraer todo o azucre transformado do bagazo (cereal esgotado) 

en forma de mosto. 

1. Quentar ata 77ºC tantos litros de auga como litros de cervexa queremos elaborar. 

Por exemplo: 

Queremos elaborar 25 litros de cervexa para o que empregamos: 

 5 quilogramos de malte base e 0,45 quilogramos de la malte especial Crystal. 

 Como empréganse 5,45 quilogramos de malte, necesitamos 3*5,45 = 16,35 litros de auga. Aproxímase a 16 litros. 

 25 litros – 16 litros = 9 litros de auga que temos que empregar no lavado do gran. 

 

 

 

 

 



Elaboración de cervexa artesá baixo a marca “Quilómetro cero” 

Innovación tecnolóxica ou científica no ámbito da Formación Profesional 

IES FRAGA DO EUME 

MACERADO 

Despois de 1,5 horas de macerado a papilla volverase doce (sacarificación). 

Para comprobar a total conversión do almidón en azucre tómase unha mostra do líquido da papilla e engádese tintura de iodo (a 

proba realízase sobre un prato branco): 

a) Cor negro en forma de partículas = existe almidón no medio. 

b) Color iodo = conversión total. 

 

Para finalizar a etapa de maceración, regamos con auga quente para extraer todo o azucre transformado do bagazo (cereal esgotado) 

en forma de mosto. 

1. Quentar ata 77ºC tantos litros de auga como litros de cervexa queremos elaborar. 

2. Realizar el lavado del grano o Sparging. 

 Levantar el cesto. 

 Colocar la placa para hacer el lavado. 

 Añadir el agua, poco a poco, por toda la superficie. 
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MACERADO 

Realízase un primeiro control da densidade: 

 Remover o mosto obtido para homoxenizalo. 

 Arrefriar 80 ml a unha temperatura de 20ºC. 

 Realizar a medida co hidrómetro ou probeta. 

 

 

 

 

 

 

VIDEO BULLDOG BREWER DE 30 L 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GUo1_YtGh3E


Elaboración de cervexa artesá baixo a marca “Quilómetro cero” 

Innovación tecnolóxica ou científica no ámbito da Formación Profesional 

IES FRAGA DO EUME 

COCCIÓN 

Nesta segunda etapa do proceso cervexeiro procedésese a lupulizar o mosto (amargor), elimínanse as proteínas e las partículas que 

enturbian a cervexa. 

1. Férvese o mosto a e engádese a 1ª tarifa de lúpulo, correspondente o AMARGOR.  

2. Despois de 45 minutos de estar fervendo, engádese a 2ª tarifa de lúpulo, correspondente o SABOR, e o IRISH MOSS, que 

favorece a eliminación de proteínas que dan turbidez á cervexa (CLARIFICADO DO MOSTO). 

3. Os 55 minutos de estar fervendo, apágase o equipo, engádese a 3ª tarifa de lúpulo (removendo o mosto), correspondente o 

ARUME e deixase repousar 15 minutos. 

*NOTA:  

Durante toda esta etapa procédese á recirculación do mosto, o igual que se fixo no MACERADO. 

Faltando 15 minutos para a finalización da cocción agrégase o IRISH MOSS (en auga potable disólvee o irish moss ata que quede 

unha mestura homoxénea, sen grumos). 

 

 

 

LÚPULO GRAMOS - TEMPO 

1ª Tarifa de Lúpulo 28 g – 60 minutos 

2ª Tarifa de Lúpulo 14 g – 15 minutos 

3ª Tarifa de Lúpulo 28 g – 5 minutos 
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ARREFRIADO 

A partir deste punto, débese traballar co material ESTERILIZADO para evitar a entrada de microorganismos que rompan a 

cervexa.      VIDEO 

1. Para arrefriar el mosto, emprégase un serpentín polo que se fai pasar auga fría ata acadar unha temperatura de entre 18-20ºC. 

Realízase un segundo control da densidade, para o seu axuste con auga fría, se fora preciso. Débese obter unha densidade do redor 

de 1050 O.G. (densidade inicial). 

Esta densidade inicial é a cantidade de extracto que tiña o mosto do cal deriva a cervexa. O extracto é a cantidade de sólidos disoltos 

en 100 ml. Estes sólidos son azucres, fermentables ou non, que se lle extraen os grans de malte o macerar. 

Estes datos falan basicamente acerca da forza alcohólica e o corpo da cervexa. É como un xogo entre cuantos azucres e outros 

sólidos ingresaron o líquido e cantos saíron converténdose en alcohol. 

 

 

 

https://youtu.be/bVqaZJ-B7LI
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ARREFRIADO 

A partir deste punto, débese traballar co material ESTERILIZADO para evitar a entrada de microorganismos que rompan a 

cervexa.   

1. Para arrefriar o mosto, emprégase un serpentín polo que se fai pasar auga fría ata acadar unha temperatura de entre 18-20ºC. 

Realízase un segundo control da densidade, para o seu axuste con auga fría, se fora preciso. Débese obter unha densidade do redor 

de 1050 O.G. (densidade inicial). 

¿Como se realiza o axuste? 

Se temos 25 litros de auga cunha densidade de 1,060, temos: 

25 * 60 = 1500 puntos de densidade (para o cálculo collemos solo a parte decimal do cálculo de densidade).  

Se queremos baixar a densidade a 1,050, facemos: 

L * 50 = 1500 

Despexamos os litros: 

L = 5000 / 50 = 30 L 

Así que para baixar a densidade a 1,050 temos que engadir 5 L de auga (30 – 25). 
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FERMENTACIÓN 

A fermentación consiste na transformación dos azucres do mosto en alcohol e anhídrido carbónico. Son os lévedos os responsables 

de dicha transformación. 

1. Transferir o mosto ó fermentador, evitando transferir depósitos. 

2. Airear o mosto axitándoo durante 15 minutos (os lévedos requiren osíxeno para a súa propagación durante as 12-14 primeiras 

horas de fermentación. O resto da fermentación é anaerobia). 

3. Engadir o lévedo e remexer. 

*NOTAS:  

 NUNCA pechar hermeticamente o recipiente da fermentación. Emprégase un AIRLOCK, unha trampa de aire, que permite a 

saída do CO2 producido pola fermentación e impide a entrada de calquera produto contaminante, dentro do fermentador. 

 A fermentación “ALE” realízase entre 18-25ºC, cunha duración aproximada de 5-7 días, segundo a temperatura. Caracterízase 

pola formación dunha capa de espuma na superficie. 

 

 

 

 

 



Elaboración de cervexa artesá baixo a marca “Quilómetro cero” 

Innovación tecnolóxica ou científica no ámbito da Formación Profesional 

IES FRAGA DO EUME 

Entre a fase de fermentación e a de embotellado realízase o CLARIFICADO DO MOSTO con XELATINA NEUTRA. 

A Xelatina obtense a partir de coláxeno animal e require un fervor para logo endurecer. É necesario disolvela en auga quente (sen 

ferver) e logo deixase arrefriar ata a mesma temperatura á que se atopa a cervexa verde. 

*NOTA: 

A xelatina neutra seleccionada é Laguilhoat que se presenta en frasco con 180 gramos de produto. Desta xelatina disólvense 8 

gramos en 300 mililitros de auga quente (sen ferver), ENGÁDESE CANDO A FERMENTACIÓN REMATOU. 
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FERMENTACIÓN 

A fermentación consiste na transformación dos azucres do mosto en alcohol e anhídrido carbónico. Son os lévedos os responsables 

da transformación. 

1. Transferir o mosto ó fermentador, evitando transferir depósitos. 

2. Airear o mosto axitándoo durante 15 minutos (os lévedos requiren osíxeno para a súa propagación durante as 12-14 primeiras 

horas de fermentación. O resto da fermentación é anaerobia). 

3. Engadir o lévedo e remexer. 

*NOTAS:  

 NUNCA pechar hermeticamente o recipiente da fermentación. Emprégase un AIRLOCK, unha trampa de aire, que permite a 

saída do CO2 producido pola fermentación e impide a entrada de calquera produto contaminante, dentro do fermentador. 

 A fermentación “ALE” realízase entre 18-25ºC, cunha duración aproximada de 5-7 días, segundo a temperatura. Caracterízase 

pola formación dunha capa de espuma na superficie. 

 A fermentación primaria “ALE”  dáse por finalizada cando a capa superficial dós lévedos desaparecen ou A DENSIDADE DO 

MOSTO APROXÍMASE 1015 E, se mantén no mesmo valor durante 24 horas. 

ALCOHOL = (O.G. – F.G.) / 7,4 
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EMBOTELLADO 

1. Finalizada a fermentación transfírese a cervexa as botellas. 

É recomendable encher ben as botellas para evitar que quede unha grande cantidade de aire na parte superior que poda oxidar a 

cervexa. Recoméndase enchela ata 3 centímetros por debaixo do borde. 

2. Engadir o azucre “priming” para gasificar a cervexa nas botellas (fermentación secundaria). O azucre necesario para a 

fermentación secundaria en botella é do redor de 4 gramos/litro. 

 Empregar botellíns de 0,33 litros, engadir 1,32 gramos de azucre por botellín. 

 No caso de engadir mel, hai que ter en conta: 

100 gramos de mel equivalen a 88 gramos de azucre               Engádese 1,5 gamos de mel por botellín. 

2. Poñer as chapas nas botellas e conservar en lugar fresco 15-20ºC durante duas semanas como mínimo, para gasificar la cervexa 

antes de proceder a consumila = acondicionado. 

O tratarse dunha cervexa viva, gañará en complexidade e equilibrio de sabores se prolongamos o acondicionado = maduración. 

As cervexas que foron ben conservadas (10-15ºC) desenvolven todo o seu potencial aromático (maduración) os 2-6 meses, 

dependendo do tipo de cervexa. 
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