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QUE LA LECTURA T'ACOMPANYI!

 CERVESA

Beguda molt apreciada per tots els pobles de l’antiguitat. Els arqueòlegs li assignen una
edat mínima de 6.000 anys. Coneguda a Egipte amb el nom de Heneket, va ser considerada
al mateix temps beguda dels déus i beguda nacional, per quant el pa i la cervesa, als que
denominaven “els dos nous ulls”, van estar sempre presents no només en l’alimentació
quotidiana de la gent, sinó també en les cerimònies tant religioses com funeràries.

Per a alguns autors la cervesa va ser un dels  presents que la deessa Isis va voler
ajudar la humanitat. Per a altres per contra hauria sigut inventada pel déu Osiris. En
qualsevol dels casos se sap que existien bàsicament dos tipus: la vermella, i la clara,
colors que depenien del cereal utilitzat. D’ells, una era més fluixa i dolça anomenada
Higit, i una altra de sabor i textura més forta denominada Sejepet I Jenea. Amb unes
característiques que la diferenciaven prou de les actuals, perquè no en va acostumava a
ser mes espessa, nutritiva i dolça, sense escuma, i amb un bon nombre d’impureses que
obligaven a beure-la amb una palla a què s’havia dotat d’un filtre especial, era
consumida tant per nens com per adults, fet que porta a pensar conseqüentment que el
seu grau d’alcohol no era excessiu.

El procés per a la fabricació de la cervesa, que era dut a terme fonamentalment per les
dones, sense ser excessivament complicat, era sense cap dubte prou laboriós.
Inicialment es posava pa del dia anterior, ja fora de blat, ordi o mill, s’esmicolava, i
després d’introduir els fragments en una gerra de grans mides, se’ls afegia aigua fins a
cobrir-los totalment. Aquesta mescla inicial se la deixava reposar durant tres dies. Mes
endavant , en un recipient a banda, es tirava una petita quantitat de gra, cobrint-ho amb
aigua calenta. Després de  vint-i-quatre hores s’escorria l’aigua amb un colador, i
s’exposaven els grans a la calor del sol perquè s’assequessin durant un altre dia més.
Gràcies a això es produïa una espècie d’exsudació blanca lletosa com a conseqüència de
la incipient germinació. A continuació es picaven els grans fins a formar amb ells una
pasta uniforme,;pasta que després de ser unida a la mescla primera es deixava macerar
durant  deu hores més. Finalment es filtrava el líquid resultant, emmagatzemant-se en
un altre atuell on quedava preparat per a ser consumit. El resultat final era una espècie
de licor alcohòlic de color térbol.
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