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Editorial 
Marcelo Muta Ramos - São Paulo 

O hidromel é uma bebida antiga, muito antiga, e que foi 
produzida em todos os continentes do mundo: em resumo, 
onde houvesse mel e pessoas, o hidromel também devia estar 
por  lá.  Sua descoberta  foi  acidental,  assim como aconteceu 
com todas as outras bebidas. E nessas horas temos realmente 
que agradecer ao acaso em nossas vidas,  pois essa bebida é 
nada mesmo do que fascinante.

Temos  vivenciado  um  verdadeiro  renascimento  da 
cultura  hidromeleira,  não  só  no  Brasil,  mas  também  no 
mundo. O que antes era considerado por muitos –  mas não 
para  todos,  já  que  em  alguns  países,  muitos  europeus,  a 
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Sobre o Boletim 

Esta é uma publicação mensal 
gratuita produzida pelos 
membros da Associação de 
Produtores de Hidromel do 
Estado de São Paulo, a APH-SP. 
Seu meio de divulgação é 
eletrônico. As opiniões 
manifestadas aqui são de 
responsabilidade de seus 
autores, não representando 
necessariamente a opinião da 
APH-SP. Convidamos a todos a 
enviarem material para os 
números por vir.  

Fundação oficial da 
APH-SP 

Está prevista para este ano a 
fundação oficial da APH-SP e 
aprovação de seu estatuto 
pelos membros fundadores 
ainda este semestre.  

Mazer Cup Paulista 

Está sendo organizado o 1o 
Mazer cup paulista, que 
deverá ocorrer em julho deste 
ano em Jundiaí 
provavelmente. As 
atualizações sobre a  
organização do evento podem 
ser encontradas na nossa 
página do facebook ou do 
google+. 

BOLETIM  
DA APH-SP 

Foto M.Muta Ramos

https://www.facebook.com/groups/1598649550457765/
https://plus.google.com/u/1/communities/117732298286510119432?cfem=1
https://www.facebook.com/groups/1598649550457765/
https://plus.google.com/u/1/communities/117732298286510119432?cfem=1
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produção,  mesmo que  restrita,  nunca  parou  –  uma  bebida 
quase  que  de  fantasia,  sempre  presente  em  histórias 
medievais, sessões de RPG (Role Playing Game),  mitologias 
nórdicas,  gregas e celtas e afins,  foi  retirada das histórias e 
trazida  novamente  para  nosso  mundo  graças  ao  grande 
interesse  que  o  mundo  de  produções  artesanais  e  caseiras 
surgiu no mundo.

Com esse  ressurgimento cada vez mais  pessoas  estão 
interessadas  na  bebida  e  em  sua  produção,  caseira  ou 
profissional, e isso se evidencia pela força com a qual a bebida 
se desenvolve em outros países, como os EUA, local onde o 
hidromel é a bebida alcoólica que mais cresce atualmente.

Então para trazer mais informações e ajudar a divulgar 
cada  vez  mais  o  hidromel  é  com  grande  prazer  que 
apresentamos nosso primeiro número do Boletim da APH-SP, 
Associação  de  Produtores  de  Hidromel  do  Estado  de  São 
Paulo. Esta publicação será mensal e conterá algumas colunas 
de interesse da comunidade hidromeleira, abordando tema s 
relacionados à regulamentação, encontros, viagens, receitas e 
tudo mais que possa interessar à esta comunidade em franca 
expansão.  Entendemos  também  que  seja  um  canal  de 
comunicação  útil  para  a  apresentações  de  membros, 
hidromelarias, e também fornecedores.

Além disso, o boletim é também uma forma de divulgar 
a  cultura  hidromeleira  às  pessoas  em  geral,  ajudando  a 
esclarecer dúvidas, eliminar preconceitos e, é claro, estimular 
o  consumo do  hidromel,  fazendo-o  cair  cada  vez  mais  nas 
graças do brasileiro.

Saúde!

Pé na estrada, Hidromel no copo 

Inauguramos a coluna de viagens e eventos do mundo 
hidromeleiro com a divulgação do Quarto Encontro Anual de 
Produtores  Artesanais  de  Hidromel  -EAPAH em Salvador 
Bahia, no dia 3/12. O evento está sendo organizado por Alan 
Moreno e será realizado no Vila da Praia Hotel (link para a 
página do evento).
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Cartas ao Boletim 

Neste espaço publicamos sua 
opinião. Não hesite em utilizá-lo. 

Sommelier 

Este boletim publicará também 
resultados de degustação, de 
marcas comerciais ou não. Caso 
deseje submeter uma de suas 
amostras ou avaliações, entre em 
contato por e-mail, que lhe 
enviaremos as instruções.  

Foto M. Muta Ramos

http://eapah2016.wix.com/salvador
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1001 possibilidades… 

Ervas e Frutas Nativas para a Produção de Hidroméis
Romualdo Juliatto - Ribeirão Pires

É com imenso prazer e honra que aceitei o convite para 
escrever  para  esse  primeiro  número  do  boletim  da  nossa 
APH-SP e principalmente para iniciar com um assunto muito 
discutido no meio de produtores de hidromel que é o uso de 
ervas e frutas nativas na produção.

Para este artigo escolhi falar um pouco de uma fruta 
muito usada na confecção de sucos, licores, geléias, doces em 
calda e principalmente na infusão na cachaça: o cambuci. 

A árvore  frutífera  é  também uma  planta  ornamental,  que 
possu i  f lo res 
brancas  e  folhas 
pequena s  e 
brilhantes, está sob 
constante  ameaça 
de extinção – assim 
como  a  mata 
atlântica  de  onde 
ela  é  nativa.  Tem 
c r e s c i m e n t o 
moderado  e 
começa a florescer 
ent re  a gosto  e 
novembro. Alcança 
de  t rê s  a  c inco 

metros  de  altura,  e  tronco  com  diâmetro  de  20  a  30 
centímetros.  A frutificação  desponta  durante  os  meses  de 
janeiro e fevereiro. 

Arredondado,  com cerca  de  oito  centímetros  de  diâmetro, 
polpa carnosa, fibrosa e com poucas sementes, o fruto tem um 
perfume intenso  e  adocicado.  A casca  verde,  com tons  em 
amarelo,  é  adstringente.  Apesar  de  o  sabor  ser  um pouco 
ácido, quase como o limão, ele também pode ser consumido 
in natura.

Encontrado principalmente na serra do Mar, em São Paulo, e 
também em Minas Gerais, o cambuci ou cambucizeiro 
(Camponesia phaea) era também abundante em áreas hoje 
populosas, como a capital paulista. Tanto que existe um 
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Perfil 

Traremos um hidromeleiro ou 
hidromelaria de São Paulo ou de 
outros estado a cada mês, com 
os principais fatos, idéias e 
prospostas, entrevistas e 
opiniões. Marcelo Muta Ramos 
estréia a coluna entrevistando o 
hidromeleiro gaúcho Júlio Fava, 
de Porto Alegre. 

Muta (M): Boa 
noite Fava, 
antes de mais 
nada, obrigado 
por ser nosso 
primeiro 
entrevistado 
para o Perfil 
Hidromeleiro do 

Boletim da APH-SP! Há quanto 
tempo você produz hidromel e 
como descobriu a bebida? 

Fava (F): Há 5 anos, devido à 
minha participação em grupos 
de sobrevivência, 
sobrevivencialismo e 
autossuficiência nos quais se 
estudavam vários aspectos e em 
alguns eu dava treinamento e 
orientação. Acabei pensando em 
itens para escambo e troca: 
combustíveis, alimentos, 
criações, água e outros. 

E dessa ponderação me veio à 
fabricação de bebidas 
recreativas, onde surgiu o 
Hidromel. E foi paixão não só

Foto M. Muta Ramos

foto:http://portaldocambuci.blogspot.com.br
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tradicional bairro paulistano que leva seu nome. Nome este, 
que foi originado do tupi-guarani por se assemelhar com o 
formato de um vaso de cerâmica produzido por essa etnia 
indígena.

Atualmente, algumas regiões de São Paulo tentam estimular o 
consumo da fruta; é o caso de Rio Grande da Serra e de 
Paranapiacaba, que em seus calendários oficiais já incluíram 
festas dedicadas ao cambuci.

Infelizmente o uso na produção de Meloméis ainda é escasso. 
Este que vos escreve já conduziu algumas levas com essa 
deliciosa fruta e segundo críticas, com delicada harmonia de 
sabor e refrescância.

  Hidromelarias do mundo 

• Este mês trazemos a Groennfell  de Colchester Vermont, 
E.U.A.  (www.groennfell.com)  .  Produzem  essencialmente 
hidroméis espumantes leves, envasados em garrafas de cerveja 
e  em  latas.  Seus  produtos  principais  São  o  Mannaz  mead 
(hidromel sêco, 4,9 % vol.), o Valkyries’choice (show mead sêco, 
9,2% vol.) o Fenberry Draught (frutimel de cranberry, 5,2 % vol.) 
e o Chaos Cyser (Cyser de baunilha, 6,1% vol.). A hidromelaria 
aposta  em bebidas  leves  e  refrescantes,  no  estilo  da  sidra 
irlandesa.

• Solms-Delta  Winery,  de  Groot  Drakenstein,  África  do 
Sul  (http://www.solms-delta.co.za/wine-range/experimental/
karri/).   Esta  vinícola  procurava  resgatar  as  tradições  do 
hidromel africano,  em especial  o iQiri  ou iQilika  dos povos 
Xhosa,  Khoe,  Tswana  e  San  que  produziam  hidromel  em 
troncos ocos de árvores, e o temperavam com raízes e ervas. 
Trata-se  de  hidromel  tradicional  feito  como  há  muitos 
milhares  de  anos  em condições  higienizadas,  e  envelhecido 
por  8  meses  em  barris  de  carvalho  francês.  Infelizmente, 
recebi a notic.ia que suspenderam a produção de hidromel por 
tempo indeterminado, sem explicar a razão.

•Middle Mountain Mead,  da Columbia Britânica, Canadá 
(http://middlemountainmead.com).  Hidromelaria  familiar  e 
artesanal,  que  produz  hidromel  com  o  próprio  mel  que 
produz.  São  preparadas  quatro  linhas  de  produtos,  a 
Rosemeade, a Black Magick, a Mead of Inspiration entre  outros 
como licores de mel. Vale a pena a visita a página, a filiosofia 
desta hidromelaria é bastante interessante.
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pelo processo teórico e pela 
história, mas por toda parte 
prática e seus produtos finais, 
sendo inicialmente a bebida 
perfeita para situações de crise. 
Mas o encanto suplantou toda 
razão inicial. Me envolvendo de 
maneira irreversível: o hidromel é 
um caminho sem volta! 

M: Muito interessante essa 
questão do sobrevivencialismo, 
depois conversarei mais contigo 
sobre isso! E esse caminho todo 
o levou a receber um prêmio de 
destaque no último EAPAH em 
Belo Horizonte: você pode nos 
falar um pouco mais desse seu 
hidromel campeão? 

F: Esse hidromel que foi 
premiado em BH teve como 
início em um Bouchet e acredito 
que tenha se destacado devido à 
sua proposta não comum a esse 
estilo. eu, como a maioria, 
quando penso em Bouchet, logo 
vem à mente a baunilha, o 
chocolate, o café e especiarias 
nesta linha de sabor e aroma, 
Mas na hora de formar a 
secundaria pensei no 
cardamomo e isso me levou ao 
cítrico. Não utilizei o cardamomo, 
mas laranja, limão e bergamota, e 
pedaços e/ou suco e/ou cascas. 
Assim fiz um Bouchet Cítrico que 
ficou bem redondo e macio, 
agradou a todos e me deixou 
feliz. Mas a premiação foi 
totalmente inesperada: tenho 
orgulho dela pois sei sua origem.

Foto: Romualdo Juliatto

http://www.groennfell.com
http://www.solms-delta.co.za/wine-range/experimental/karri/
http://middlemountainmead.com
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Fermentações… 

Dr. Flávio Venâncio Nakadi - Ribeirão Preto

A sidra  é  um fermentado  de  maçã  que  possui  baixa 
graduação alcóolica (menor do que 4 °GL),  e  na Espanha é 
majoritariamente  fabricada  e  consumida  na  região  norte, 
principalmente  nas  Comunidades  Autônomas  de  Astúrias  e 
País Basco, e apesar da “rixa” sobre qual é a melhor, a sidra 
asturiana  é  reconhecida  como a  mais  antiga.  Estas  regiões 
possuem  clima  propício  ao  cultivo  de  macieiras,  o  que 
favoreceu  a  continuidade  desta  tradição.  O  pai  da  minha 
colega de trabalho (Senhor Flórez) fabricava sidra artesanal – 
chegava a produzir 500 garrafas por safra nas proximidades da 

cidade  de  Gijón, 
que  ocorria  a  cada 
dois  anos  –  cujo 
nome  é  S i d r a 
Mo r i s  e  me 
conv idaram  a 
conhecer um pouco 
sobre  a  produção 
ca se i ra  des ta  

bebida. 

Em meados de novembro, fim da colheita das maçãs, 
fomos pañar maçãs e pegar algumas do chão que não estavam 
podres.  Segundo  o  Sr.  Flórez,  estas  apresentavam  maior 
quantidade de açúcar  e  provavelmente já  possuíam algumas 
cepas  selvagens,  imprescindíveis  para  a  fermentação. 
Posteriormente, estas maçãs eram trituradas por um moinho 
mecânico  (mayar)  a  frações  menores  e  em  seguida  eram 
comprimidas  por  uma prensa (llagar)  com vários  sulcos  por 
onde  escorria  o  suco.  Este  suco  era  armazenado  em  um 
fermentador  de  inox  (pipa)  e  a  fermentação  ocorria 
naturalmente durante 3 meses para finalmente ser engarrafada. 
Esta seria a sidra “padrão”, que apresentava pouco dulçor e 
alta acidez, porém havia sidras que eram fermentadas por 45 
dias  ou  menos  e  são  mais  doces  e  menos  alcóolicas,  que 
geralmente consomem no Natal. Havia duas particularidades 
em Astúrias com relação a beber sidra. A primeira é que ela 
deve  ser  escanciada:  com um braço  totalmente  levantado  a 
pessoa segura a garrafa e a sidra é vertida ao copo (semelhante 
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M: Eu tive a oportunidade de 
provar esse hidromel, e ele levou 
meu voto... Fico contente em ter 
tido essa oportunidade no último 
EAPAH. Falando um pouco ainda 
sobre seus hidroméis, qual o seu 
estilo favorito? Você tem alguma 
preferência ao produzir ou busca 
continuar sempre 
experimentando? 

F: Tenho a tendência muito forte 
de fazer experiências. Ainda não 
montei todo leque de sabores e 
aromas para deles tirar e gerar 
combinações definitivas. Ainda 
não fiz, mas está na lista, um 
Pyment. Bragot se mostrou um 
desafio. E sem duvida o Bouchet 
é, e acredito permanecer, o 
favorito. Sou entusiasta deste 
estilo e das possibilidades 
proporcionadas por ele. 

M: Muito bom! Espero 
experimentar coisas muito 
surpreendentes vindas de você 
Fava! Agora falando um pouco 
sobre o mundo do hidromel em 
si, temos visto lá fora um grande 
movimento de expansão do 
universo hidromeleiro e essa 
onda, felizmente, também nos 
alcançou. O que você acha disso 
e o que imagina para o futuro 
dessa bebida tão apaixonante no 
Brasil? 

F: Acredito que as possibilidades 
de crescimento são muito boas. 
Não vejo produções que não 
sejam realmente artesanais, 
como seria o caso das nano e 
micro cervejarias, isso devido a 
matéria prima básica, o mel, seu 
volume de produção, variedade, 
floradas e fatores ambientais. Se 
soma a esse limitante, que é 
mundial, a legislação brasileira.

Sr.	  Flórez	  espremendo	  maçãs	  para	  a	  coleta	  do	  suco,	  foto:	  Flávio	  Nakadi	  
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a uma caldereta, porém extremamente fino) que está na outra 
mão  à  altura  da  cintura.  Como não  é  gaseificada,  este  ato 
promove uma oxigenação da bebida antes de ser consumida. A 

segunda  é  em  uma  s idrer ia 
tradicional  há  apenas  um  copo 
para  cada  mesa:  o  escanciador 
serve  uma  dose  para  a  primeira 
pessoa, que ao terminar, chama-o 
para que sirva outra dose para a 
pes soa  segu inte ,  e  a s s im 
continuamente  até  o  fim  da 
garrafa, sendo que a última dose é 
descartada  (algo  como  “pro 
santo”).  Recomendo  a  todos 
para  desfrutar  dessa  bebida 
única  –  não  a  confunda  com 

uma marca muito popular por aqui – e conhecer as tradições 
asturianas. ¡A vuestra salud!

O Boletim 

Edição: Grégoire J. F. Demets, Marcelo Muta Ramos, 
Romualdo Juliatto.

Participaram deste número: 

Flávio Venâncio Nakadi, Grégoire J.-F. Demets, Júlio Fava, 
Marcelo Muta Ramos, Romualdo Juliatto. 

boletim.aphsp@gmail.com. 

Envie seu artigos para publicação no boletim. Críticas, elogios 
e sugestões também são publicáveis. Receba o boletim no seu 
mail. Para isto envie um mail com o assunto assinar boletim 
para o endereço acima. As imagens e textos são de 
propriedade da APH-SP ou de domínio público, salvo 
indicação contrária.
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Mas tem um pessoal engajado e 
atento a essas questões. Já é 
tradicional o Encontro Anual dos 
Produtores Artesanais de 
Hidromel (EAPAH), iniciados em 
2013. E estão se formando 
Associações Estaduais, advindas 
de núcleos destas pessoas 
atentas a essa realidade e 
dedicadas a moldá-la. Crescerá 
muito o Hidromel. Não só no 
mundo, mas no Brasil. Precisamos 
encontrar nossa identidade. 
Ingredientes e criatividade não 
faltará. 

M: Fava, mais uma vez agradeço 
por ter cedido essa entrevista! 
Ela sairá no primeiro número de 
nosso boletim, feito justamente 
num dos núcleos regionais como 
você citou e vemos esse como o 
caminho para criarmos nossa 
identidade para o hidromel. A 
APH-SP agradece e reforça o 
espírito de amizade e parceria 
com todos os os hidromeleiros 
do Brasil! Para encerrar, alguma 
consideração final? 

F: Agradeço ao convite e digo 
que amigos e parcerias se 
formam nesse caminho. Isso tem 
grande valor! 

E aos leitores que não conhecem 
o "Néctar dos Deuses", se deem 
essa oportunidade: estamos com 
ótimos produtores no Brasil. 

Hidromel: 9 Reinos Hidroméis 

Escanciador com trajes típicos de Astúrias. 
Fonte: www.allaboutcider.com

http://www.allaboutcider.com
mailto:boletim.aphsp@gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/9reinoshidromeis
https://www.facebook.com/9reinoshidromeis
http://www.allaboutcider.com

