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NYA ÖVERRASKNINGAR OCH JULKLAPPSTERBJUDANDENN. GOLV, KAKEL, BADRUM, FÄRG OCH TAPET... UPPTÄCK ALLT I BUTIKEN!NYA ÖVERRASKNINGAR OCH JULKLAPPSTIPS VARJE DAG.

Under kolonialtiden i Brasilien var det bara 
det portugisiska hovet som kunde kyla sina 
drycker. Is var en lyxvara. Det var det första man 
skaffade sig när man fått pengar över. 

När landet industrialiserades på sextiotalet 
blev kylskåp en statussymbol. Den som hade ett 
kylskåp kunde bjuda hem sina vänner på uma 
cerveja bem gelada. När Brasilien demokratise-
rades på åttiotalet fick många råd att köpa kyl-
skåp. Nästan alla kunde leva kungligt lyxliv.

På brasilianska barer lyser alltid en digital 
termometer med den aktuella temperaturen i 
kylskåpen. Ofta anger den minusgrader. Är det 

högsommar och dörren öppnas flitigt stiger ter-
mometern snabbt. Går den över fem plusgra-
der anses ölen vara varm. Då går bartendern 
över till nästa kylskåp som stått orört och näs-
tan fryst sönder flaskorna.

Att drycker ska serveras iskalla blev också min 
och min frus första kulturkrock. Vi hade dej-
tat några månader i Rio, men min frus katols-
ka uppfostran (och misstanke mot kåta utlän-
ningar) hindrade vidare äventyr. Det var först 
när vi bestämde träff i Lissabon några månader 
senare som det lossnade. En dag gick vi ned på 
en av mina favoritrestauranger. Hon beställde 
in en Sprite till maten.

– Usch, den är ju helt varm, sa hon.
– Varm?!
Jag kände på burken. Den var lagom kyld. När 

hon vinkade till sig servitören och begärde in ett 
glas fyllt med is tänkte jag att vi kommer nog 
inte att fungera så bra ihop.

I höstas, tio år senare, var vi tillbaka på sam-
ma restaurang. Då tyckte jag också att läsken 
var för varm.

F
örutom att brassar låter mycket och 
helst rör sig i grupp finns det en sak 
som utmärker dem utomlands. De 
blir arga om inte ölen serveras iskall. 

Ibland  kan det till och med bli bråk.
Att servera öl som inte ligger kring nollstreck-

et anses oförskämt. När brasilianska reportrar 
pratar illa om brittisk fotboll skämtar de ofta 
om att engelsmän dricker ljummen öl. Det är 
beviset på att England inte kan spela fotboll.

När jag nyligen var i Moçambique fick jag frå-
gan av en svensk skogsingenjör vad det är för 
speciellt med brassarna och deras behov av is-
kall öl. Han hade jobbat ihop med tre brasi-
lianska skogsingenjörer i ett planteringspro-
jekt uppe på högplatån. På kvällarna gick de 
ut i byn. Fick inte brassarna sin öl iskall blev 
de arga och trodde att lokalbefolkningen jäv-
lades med dem. Den svenske skogsingenjören 
förstod ingenting.

– Här på högplatån går temperaturen ned till 
tio grader på kvällen. Det är inga temperaturer 
som kräver iskall öl, sa svensken.

Jag förklarade att en iskall öl, uma cerveja 
bem gelada, är för brassen vad en kopp svart, 
starkt kaffe är för oss svenskar. Får vi en blaskig 
kopp på semestern skickar vi ut den. Det beror 
på att när Sverige var ett fattigt land återanvän-
de vi kaffesumpen flera gånger om. Kvar till slut 
fanns inte mer än färgat vatten. 

Först när rikedomarna fördelades fick alla råd 
att köpa ordentligt med kaffebönor. En kopp 
starkt kaffe blev ett bevis på välstånd, att man 
hade det bra.
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Varning för 
förolämpning
”Att servera öl 
som inte lig-
ger kring noll-
strecket anses 
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Brassar kräva kylda drycker
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Antarctica – ett av de brasi-
lianska öl märken som med 
fördel  serveras bem gelada.


