
Aquesta caixa conté vàries cerveses, algunes d’elles artesanals sense filtrar 
(veuràs que algunes tenen un “solatge” en  el fons de l’ampolla, o pul•lulant 
pel líquid si el transportista les ha mogut més del compte)..
 
Per a que la cervesa estiga en bones condicions, et recomanem:

  Les cerveses són sensibles als moviments. Després de ser transportades
 deixa-les que descansen un dia almenys i en POSICIÓ VERTICAL per a que deixa-les que descansen un dia almenys i en POSICIÓ VERTICAL per a que
 el solatge es deposite en el fons de l’ampolla.
      Aquests solatges que tenen les cerveses artesanals sense filtrar no són
 dolents. Fan que la cervesa continue evolucionant si es conserva en bones
 condicions. En les cerveses de blat es solen beure, en les altres depèn del
 teus gustos, canvien el gust de la cervesa.
       Guardar les cerveses en un lloc FRESC I OBSCUR, ja que les altes
 temperatures i la llum fan que la cervesa es faça malbé. Si pot ser, que temperatures i la llum fan que la cervesa es faça malbé. Si pot ser, que
 aquesta no supere els 25ºC. Moltes cerveses guanyen amb el pas del 
temps. Encara que tinguen una data de consum preferent, si estan en 
bones condicions de conservació la majoria de les cerveses es poden 
consumir després d’aquesta data.
        Com a norma general, per a servir-la inclina el got o copa 45º y
 aixeca l’ampolla. Si veus que ix poca escuma aixeca-la un poc més 
per a que “trenque” en el got i es genere una corona d’escuma adequada.per a que “trenque” en el got i es genere una corona d’escuma adequada.
 Si veus que ix massa escuma (algunes cerveses com les que duen 
blat tenen una escuma considerable) no l’has de servir amb tanta altura.
       Exceptuant les cerveses de baixa fermentació (lager, pilsner..) el més 
normal és NO prendre-les massa fredes per a apreciar millor aromes y
 sabors. Millor treure-les de la nevera una estona abans de beure-les.


