
Cervejaria londrinense é duplamente campeã no maior evento do 

ramo cervejeiro da América Latina de 2019 
As marcas Little London e a Helmut lideraram suas categorias. Em menos de cinco 

anos de fundação, Cervejaria familiar von Borstel já acumula seis prêmios entre 

nacionais e internacionais  

 

 
 

Londrina está mostrando que a sua história pode ir muito além do reconhecimento 

como capital mundial do café. A cerveja artesanal londrinense vem ganhando 

expressão no País e no mundo e recebendo prêmios nacionais e internacionais 

como os seis que a Cervejaria von Borstel já coleciona.  

 

Desde a sua fundação em 2014, a von Borstel vem criando estilos diferentes de 

cerveja e sendo reconhecida por especialistas renomados. Os dois prêmios mais 

recentes consagraram a extra special bitter (English pale ale) Little London e a 

baltic porter Helmut como as melhores nas suas categorias no Concurso Brasileiro 

da Cerveja, realizado no maior festival do ramo cervejeiro da América Latina, em 

Blumenau/SC, no mês de março deste ano. “É com grande orgulho que trouxemos 

estes prêmios para Londrina”, afirma Marcus von Borstel, funder da Cervejaria 

junto com os filhos Fernando e Ana Paula. 

 

Ao todo, foram 3.115 rótulos inscritos de 156 estilos diferentes de cerveja, vindos 

de 505 cervejarias. Com um corpo de jurados formado por 120 especialistas, a 
Little London recebeu Medalha de Ouro e a Helmut, Medalha de Bronze, numa 

categoria que não classificou primeiro e segundo lugar. “Ficamos muito felizes com 

o resultado e nos sentimos líderes em dois estilos de cerveja, ambos inspirados em 

Londrina e na contribuição alemã tão relevante na nossa miscigenação”, destaca. 

 

Nos anos de 2016 e 2017, a von Borstel Kaffee Bier recebeu Medalha de Ouro no 

South Beer Cup no estilo Coffee/Chocolate, Medalha de Prata no Brussels Beer 

Challenge e Medalha de Bronze no Festival Brasileiro de Cerveja. O rótulo leva na 

sua fórmula grãos de café da região norte pioneira do Paraná produzidos na 

Fazenda Palmeira, em Santa Mariana. “A nossa história está o tempo todo 

conectada com Londrina. Temos orgulho de fazer parte desta grande família e 

queremos compartilhar a autoestima de ser londrinense com toda a cidade”, reforça 

von Borstel. 

 

A próxima iniciativa será o lançamento do cartão “Sou da família” em alusão à 

essência da cervejaria que é ser londrinense e ter orgulho das suas raízes. Como 



um passo à fidelidade, a iniciativa quer ampliar o relacionamento com as pessoas e 

chamá-las para compartilharem momentos especiais com benefícios exclusivos na 

Casa von Borstel. Um deles é o lançamento das cervejas sazonais, com edições 

limitadas, todo último domingo de cada mês. “São novas experiências que 

queremos que compartilhar com os londrinenses, para que descubram e degustem 

novos sabores”, sublinhou. 

 

Mas além de disponibilizar as cervejas em três endereços próprios na cidade, a von 

Borstel está indo além e lançando embalagens pack para pontos de venda com 

cara de presente de Londrina. Com seis unidades, as embalagens têm estilo, são 

práticas e sustentáveis, podendo ser reaproveitadas. “Inovação, ousadia e estilo. 

São esses conceitos que queremos compartilhar com as pessoas. Levar Londrina 

como um presente mundo afora e mostrarmos o nosso orgulho de estar fazendo 

parte da sua história”, sentenciou. 

 

E, além da cerveja originalmente londrinense, a Casa von Borstel está se 

posicionando como o endereço musical da cidade. Todos os meses são mais de 

100 horas de música ao vivo em estilos diversos como jazz, blues, MPB, rock e 

bossa nova. “Por semana, são 13 apresentações nas Casas da Rua Santos e no 

Aurora Shopping, com cerca de duas horas e meia cada uma. É o formato que 

encontramos para que possamos também ser palco da boa música londrinense, 

proporcionando ainda mais visibilidade para tantos cantores da nossa terra”, 

enfatizou. 

 

 
Sobre a von Borstel 

A Cervejaria von Borstel foi fundada em agosto de 2014. Em 2016 recebeu o troféu Ouro no 
Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira pelo uso da garrafa artesanal produzida pela mundial 
Owens Illinois com tecnologia MyPour (meu derrame), sendo a única do mercado que permite 
controlar o colarinho da cerveja. Em 2016, a cerveja Kaffee Bier, que leva em sua fórmula o 
café da região norte pioneira do Paraná, recebeu Medalha de Ouro no South Beer Cup e, em 

2017, foi reconhecida com medalha de prata no Brussels Beer Challenge, na Bélgica, e com 
medalha de bronze no Concurso Brasileiro de Cervejas, sendo posicionada no ranking das 10 

mais premiadas cervejas de microcervejarias independentes. Em 2019, no Concurso Brasileiro 
da Cerveja, a Little London recebeu Medalha de Ouro e a Helmut, Medalha de Bronze, numa 
categoria que não classificou primeiro e segundo lugar, sendo ambas consideradas as melhores 
nas suas categorias. Em novembro de 2017 são abertas as Casas von Borstel com gastronomia 
e música, hoje com três endereços: Rua Santos 766, Aurora Shopping e Aeroporto Governador 
José Richa, em Londrina. A cervejaria possui atualmente nove rótulos e inova mensalmente 
com o lançamento de cervejas sazonais. Em 2019 lança embalagens pach de seis unidades 

para venda em PDV Premium. 
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