
Boletim da APH-SP Vol 1(2) 1 de junho de 2016

Editorial 
Olá amigos hidromeleiros e simpatizantes desta 

maravilhosa bebida que nos proporciona a cada gole um novo 
universo de sabores. Nesta edição buscamos fazer um boletim 
com o máximo de conteúdo líquido.

A diversidade de produções pelo nosso estado e pelo Brasil, 
tanto na qualidade da matéria-prima básica (mel e água) 
utilizada, quanto na criatividade dos hidromeleiros representa 
uma identidade cultural.

Essa identidade foi representada inicialmente na entrevista 
com o Claudio Manoel C. Costa, da hidromelaria Sancho 
Pança de Campo Grande – MS, que conta como começou sua 
jornada neste mundo de fermentações, suas experiências com 
uso madeiras e estudos de mitologia. E nosso outro 
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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.  

O Mazer Cup 
Internacional 

O Mazer Cup international é 
uma  competição  anual  que  é 
promovida por uma ONG de 
mesmo  nome,  sediada  nos 
E.U.A.  (www.mazercup.com). 
Esta  competição  premia  os 
melhores em suas categorias, e 
conta  com  o  patrocínio  de 
hidromelarias  e  empresas 
ligadas  ao  ramo  de  negócio. 
Competem  hidromeleiros 
amadores  e  hidromelarias 
comerciais  em  dois  grupos 
distintos.  Os  competidores 
registram  seus  produtos  em 
diversas categorias, entre elas:

BOLETIM  
DA APH-SP 

foto: G. Demets

http://www.mazercup.com
http://www.mazercup.com


Boletim da APH-SP Vol 1(2) 1 de junho de 2016

convidado, o Henrique Nadolny Hertel que diretamente de 
Curitiba, nos leva a uma viagem esclarecedora entre 
apicultores, hidromelarias e como as nossas grandes 
companheiras – as abelhas – são importantes até para a 
sobrevivência da humanidade.

Finalizando - dentre outras informações sobre essa nobre arte 
- destacamos direto de nossa redação: a harmonização da 
degustação de charutos com hidroméis do Marcelo Muta e 
uma matéria de Grégoire Demets sobre truques para a 
produção de hidroméis muito alcoólicos.

Se o hidromel é cultura, o conhecimento é uma ferramenta 
poderosa para uma produção de qualidade. Então para todos: 
yamas, lehaiim, nastrovie, santé, salute, kampai, prost, salud, 
skol, cheers, enfim: Saúde! Boa leitura.

Romualdo Juliatto - Ribeirão Pires

Pé na estrada, Hidromel no copo 

Hidromel, uma solução para o futuro.
Henrique Nadolny Hertel- Curitiba 

Há muito se ouve falar sobre a mortalidade das abelhas. 
Mas o que isso significa para nossa sociedade? Até que ponto 
isso nos atinge? Estima-se que 75%  da alimentação humana 
dependa  da  polinização  feita  pelas  abelhas.  Com  esta 
informação já  se pode imaginar o caos que seria caso estes 
insetos  cheguem  à  extinção.  Desde  a  década  de  1970  se 
observa  em vários  locais  do  mundo  perdas  significativas  e 
constantes  das  colônias  de  abelhas  de  várias  espécies.  Em 
1990  o  alerta  foi  dado  e  muitas  instituições  começaram a 
pesquisar com mais afinco. Os motivos desta perda são muito 
variados, dependendo da região e de seus problemas isolados 
ou  mesmo  de  más  escolhas  nas  técnicas  agrícolas  como 
monocultura e o uso abusivo de agrotóxicos, desmatamento 
desenfreado ou poluição por exemplo.

Além destes motivos a apicultura sofre com o descaso 
por parte de órgãos públicos por falta de incentivo ou mesmo 
pela burocracia. Sofre também com a pirataria do mel, onde 
no comércio ilegal,  outros produtos são adicionados ao mel 
para  aumentar  o  rendimento,  comprometendo  assim  a 
qualidade  do  mesmo.  Sem contar  o  fato  de  que  a  própria 
sociedade criou uma má fama entorno das abelhas, devido ao 
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hidromel,  cyser,  pyment  com 
bagas,  com  frutas  de  caroço, 
meloméis  diversos,  frutas  com 
er va s ,  h i s tór ico ,  b ra g got , 
metheglin e experimental. Nelas 
há  sub-categorias,  seco,  meio-
seco e  doce.  As  categorias  para 
produtos  comerc ia i s  s ão 
parecidas  mas  com  pequenas 
diferenças.  Somam assim quase 
700 competidores todos os anos. 
O  trabalho  de  servir  as  taças 
entre  outras  tarefas  é  realizado 
por  voluntários  e  um grupo  de 
40 juízes têm a árdua tarefa de 
eleger  os  melhores.  Este  ano  a 
competição será no Colorado, e 
aceita  competidores  de  outros 
pa í ses .  A  formação  de 
sommel ie r s  de  h idromel  é 
fundamental para que possamos 
promo ver  e s te  t ipo  de 
competição aqui no Brasil.

Sommelier 

A palavra sommelier tem origem 
no provençal “saumelier" que 
significa condutor de tropa, de 
gado...Com o tempo a palavra 
adquiriu significado mais amplo 
designando o encarregado da 
louça, das roupas, do pão e do 
vinho na casa de um Senhor (um 
mordomo). Portanto era aquele 
que decidia onde seriam feitas as 
compras de vinho por exemplo. 
Depois foi usado só para vinhos.

Foto G. Demets
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seu dolorido ferrão, fazendo com que ela não seja desejada. 
Assim como as  abelhas  em si,  a  apicultura  caminha para  a 
extinção, parte pelos motivos citados à cima e parte pela falta 
de interesse em dar continuidade à atividade que, ao longo da 
história  humana,  foi  passada  de  pai  para  filho.  Atualmente 
percebe-se uma busca das novas gerações por atividades mais 
"urbanas".

Ok,  mas  como  o  Hidromel  pode  ajudar?  Com  a  cultura 
“hidromeleira”  crescendo  o  consumo  da  bebida  também 
cresce. E com isso mais se produz e conseqüentemente mais 
mel se usa.

E o assunto é mais complexo ainda. Cada produtor quer 
fazer  o  melhor  Hidromel  possível  e,  para  isso,  busca  os 
melhores ingredientes. Fato que pode levar a conversar com o 
apicultor  ou  instigar  alguém a  ser  apicultor  ou  ele  mesmo 
iniciar a atividade e assim estudar e melhorar suas técnicas na 
produção de mel também. É importante pensar na produção 
de Hidromel, não com uma atividade isolada, mas sim com 
parte de um ciclo onde as coisas estão interligadas e assim 
buscar a  relação entre elas.  A ideia de formatar um apiário 
voltado para a produção de Hidromel é interessante e oferece 
uma  gama  gigantesca  de  oportunidades.  Assim  como  no 
mundo dos vinhos, os produtores escolhem a melhor uva para 
determinado tipo de vinho, o hidromeleiro escolhe o melhor 
mel para o estilo que pretende fazer. Sendo assim é possível 
direcionar a atividade para determinado resultado como por 
exemplo criando um pasto apícola específico na propriedade, 
oferecendo determinadas características para o mel.

É de interesse dos agricultores que seus cultivares produzam 
mais e com melhor qualidade então unindo forças e idéias, 
pode-se direcionar a produção de maneira que os dois lados 
aproveitem.

Um pequeno produtor de frutas cítricas pode ser uma ótima 
oportunidade para o apicultor e ou hidromeleiro. Ao inserir 
colmeias de abelhas na propriedade a polinização será mais 
eficiente e obtém-se um mel com características específicas, 
como é o caso do mel de laranjeira. Obviamente que para isso 
é  necessário  um preparo.  Visto  que  as  abelhas  podem ser 
perigosas  para  o  ser  humano  caso  o  manejo  seja  errôneo. 
Porém  isso  pode  ser  resolvido  entrando  em  contato  com 
alguma  associação  de  apicultores  da  região  e  buscando 
informações a respeito.
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Perfil 

Este mês Marcelo Muta Ramos 
entrevista o hidromeleiro 

Cláudio Manoel C. Costa, da 
hidromelaria Sancho Pança de 
Campo Grande MS. 

Muta (M): Claudio, agradecemos 
imensamente por sua 
participação nessa segunda 
entrevista do Perfil para o 
Boletim da APH-SP. Para 
começar, como você entrou em 
contato com o hidromel, como 
descobriu a bebida?  

Costa (C):Conheci através da 
literatura, gostava de mitologia e 
sempre estava lá o "Hidromel", 
passaram-se os anos e eu 
sempre curioso a respeito da 
"bebida dos deuses". Tive a 
chance de experimentar a uns 20 
anos, mas era particularmente 
difícil de conseguir, somado ao 
fato poucos conheciam tornava 
quase impossível se conseguir 
uma garrafa. 

Muta (M):E depois disso a 
vontade de começar a produzir 
foi imediata? 

Costa (C): Quando descobri que 
poderia produzir, e produzir com 
qualidade o encanto se fez, 
comecei a ter acesso através de 
literatura disponível, coisa que 
não existia, grupos que ajudaram  

mailto:hidromelariasanchopanca@yahoo.com?subject=
mailto:hidromelariasanchopanca@yahoo.com?subject=
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As técnicas de colheita do mel também precisam ser avaliadas 
para  que  se  obtenha  um  produto  livre  de  contaminantes. 
Durante a extração do mel o apicultor utiliza a fumaça como 
recurso para  acalmar as  abelhas,  porém seu uso precisa  ser 
moderado,  pois  o  mel  possui  propriedades  higroscópicas, 
absorvendo  odores  e  sabores.  A fumaça  gerada  precisa  ser 
proveniente de elementos específicos, filtrada, respeitar uma 
distância correta na hora da aplicação e o bom senso no seu 
uso.  E obviamente é  necessário fazer  uso das boas práticas 
também  na  questão  de  higiene  e  utilizar  equipamentos 
próprios para alimentos.

Esta parceria incentiva a produção de mel seja com o uso da 
matéria  prima  para  a  produção  de  Hidromel  ou  na 
comercialização  do  mel  excedente.  Este  planejamento  irá 
auxiliar automaticamente na qualidade do produto refletindo 
no valor do mesmo. Benefício atinge ambas as partes, pois o 
apicultor  recebe  melhor  preço  devido  à  qualidade  e  o 
hidromeleiro agrega valores em sua bebida, visto que cada dia 
mais as pessoas buscam o contato com produtos naturais ou 
orgânicos.

Além disso,  existem hidroméis  com a  adição  de  frutas.  O 
morango  por  exemplo  é  um  ótimo  ingrediente  e  sua 
polinização por abelhas se mostrou muito mais significativa 
do que a auto-polinização ou pelo vento. O desenvolvimento 
do fruto é  muito  melhor,  gerando frutos  mais  vermelhos  e 
carnudos.  As  amoras  são  parceiras  do  Hidromel,  esta 
combinação  é  maravilhosa  na  bebida  e  sua  polinização 
também  se  mostra  muito  mais  eficiente  se  for  feita  por 
abelhas. O mel gerado proveniente das plantações de amoras 
também possui características excelentes.  Já pensou em um 
Hidromel  de  amoras  feito  com  mel  de  amoreiras?  As 
possibilidades são infinitas.

É  um  ciclo,  o  produtor  de  Hidromel  pode  incentivar  o 
agricultor a embarcar na apicultura ou vice-versa. Em ambos 
os  casos  existe  o ganho e  a  parceria  oferece oportunidades 
para a continuidade da atividade, auxiliando assim a proteção 
das abelhas.

Creio que cada produtor  poderia  implantar  esta  técnica  de 
fomento seja  em âmbito artesanal  ou industrial,  explicando 
assim a importância aos consumidores e fornecedores.  Este 
fator, além de ético, pode refletir no marketing da bebida.
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imensamente em especial o Luis 
Felipe Morais através de seu blog 
Pompeia Hidroméis e de sua 
experiência e boa vontade em 
esclarecer dúvidas consolidaram 
esse hobby. 

Muta (M): Há quanto tempo você 
já está fazendo hidromel? 

Costa (C):O primeiro fiz em 2011 
a título de aprendizado, a partir 
de 2012 passei a produzir de 3 a 
4 levas mensais de 4,5 litros cada, 
dessas fiz mais de 40 até me 
sentir seguro para partir para 
lotes maiores (de 14 litros), esse 
período foi de imenso 
aprendizado. Consegui definir o 
tipo de hidromel que queria, 
aprendi a lidar com as 
fermentações, observei alguns 
erros e correções necessárias, 
enfim foi uma escola enorme. 

Muta (M): Falando um pouco 
mais sobre o hidromel, 
especialmente quanto a estilo, 
dulçor e teor alcoólico – o que 
você procura desenvolver em 
suas produções e o que espera 
ou mais gosta nos hidroméis que 
irá consumir? 

Costa (C):Um fato que friso é que 
produzo o que gosto de beber, 
gosto de bebidas encorpadas, 
fortes então minha opção foi 
pelos sacks, doces e acima de 
15% de álcool. A literatura que 
sempre se referia ao hidromel 
como uma bebida doce e o teor 
alto por preferência, quanto ao 
estilo abraço todos (risos) mas a 
preferência são os meloméis 

Muta (M): Sinto realmente que o 
hidromel é um caminho sem 
volta, especialmente pela minha 
impressão pessoal. (continua)
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1001 possibilidades… 

Hidromel e Charutos: Um Mundo Possível
Marcelo Muta Ramos - São Paulo

Hidroméis  são  variados,  com tantos  estilos  e  combinações, 
que as possibilidades são infinitas.

Quando falamos de charutos, essa também é uma realidade: 
origem do  tabaco,  técnicas  de  produção,  blends  de  folhas 
utilizadas,  bitolas,  formatos...  As possibilidades também são 
praticamente infinitas.

�

Metheglin	  de	  Zimbro	  e	  Melomel	  de	  Mir0lo	  harmonizados	  com	  charutos	  cubanos.(Foto	  do	  autor)	  

Mas e quando pensamos, então, na união desses dois mundos? 
Seria algo possível?

A resposta é sim, definitivamente sim!

Em primeiro lugar, apesar de podermos degustar um charuto 
sozinho,  é  inegável  que  um  bom  tabaco  pode  ser  muito 
valorizado  quando  harmonizado  com  uma  boa  bebida. 
Características  como adstringência,  acidez,  dulçor,  corpo  e 
teor alcoólico são muito importantes para isso, então quando 
falamos  em  harmonizar  charutos  com  hidromel,  devemos 
sempre pensar nessas questões.

Afinal,  mesmo  os  mais  fracos  dos  charutos  ainda  são 
marcantes.  Aromas  intensos,  sabores  terrosos,  herbais, 
amadeirados, de couro e, claro, o próprio tabaco.

Então, como via de regra, hidroméis mais leves e sutis irão se 
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Como você vê a criação da APH-
SP, a realização dos EAPAHs 
(aliás, espero que você esteja na 
Bahia esse ano!) e a difusão do 
hidromel pelo país? 

Costa (C): É realmente um 
caminho sem volta, se 
retrocedermos 5 anos dá para 
ver o imenso avanço do néctar 
dos deuses, hoje temos grupos, 
blogs, referencias nacionais e 
internacionais, assim como uma 
já grande variedade de literatura 
especifica e um fato a ser 
observado é a disponibilidade 
de mestres hidromeleiros 
dispostos a ensinar os segredos 
e a arte do hidromel, a criação da 
APH-SP, e a realização dos 
EAPAHs são absolutamente 
imprescindíveis para divulgação 
e normatização do hidromel. As 
associações nos dão 
representatividade, rosto e voz. 

Muta (M): Claudio, você – como a 
maioria dos grandes 
hidromeleiros e entusiastas – 
estuda bastante e está sempre 
pesquisando sobre métodos, 
técnicas, receitas e outros 
aspectos da bebida. Algo que 
me chamou muito a atenção foi o 
seu estudo sobre madeiras 
aromáticas para a maturação e 
envelhecimento do hidromel. 
Você poderia nos falar mais 
sobre isso? 

Costa (C): Trabalhei com 
madeiras quase minha vida toda 
e adorava curtir uma boa cachaça 
em madeiras, mas nunca dei 
muita atenção a isso, depois vi 
que meu conhecimento poderia 
ser útil, principalmente em 
relação a bebidas artesanais, mas 
só consegui dimensionar os 
resultados de adição de 
madeiras na prática. (continua) 
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perder  nessa  harmonização.  Podem  eventualmente  ser 
positivos para o charuto em si, caso sua acidez e adstringência 
possam ser sentidas, ajudando a limpar o paladar entre cada 
baforada e etapa da degustação.

Já hidroméis mais intensos, como os Sacks, podem além de 
destacar  aromas  e  sabores  do  charuto,  também  alcançar 
experiências  gustativas  ainda  mais  interessantes  com  a 
presença dos charutos.

Um  bom  puro  cubano  como  um  Monte  Cristo  Nr.  2 
(Pirâmides),  que  é  um charuto  de  intensidade  média-forte, 
casou muito bem com hidroméis com mais de 15%  de teor 
alcoólico como um Metheglin de Zimbro e um Melomel de 
Mirtilo  (este  maturado  com carvalho  americano)  que  levei 
para uma degustação.

O zimbro, com sua complexidade resinosa e o teor alcoólico e 
dulçor do hidromel ressaltou os sabores do charuto e o tabaco 
nos ajudava a sentir ainda mais os sabores desse hidromel. Já o 
melomel de mirtilo também segurou e a fortaleza do charuto 
com sua acidez e  sabores pronunciados,  preparando a boca 
para novas baforadas assim que um gole era completado.

Em outra oportunidade, um metheglin de hibisco, com uma 
bela acidez, apesar de perder um pouco de seus aromas sutis, 
casou  de  forma  fantástica  com  um  Toscano,  charuto  esse 
italiano, com um forte toque defumado em seu aroma e sabor. 
Mas  esse  é  um  charuto  que  pode  ser  mais  intenso, 
definitivamente  demanda  bebidas  com  mais  personalidade 
para serem bem aproveitadas.

Definitivamente a combinação entre charutos e hidroméis é 
uma experiência  tão  boa,  que  repetirei  muitas  vezes  e  que 
recomendo  a  todos  os  apreciadores  de  hidroméis,  e  de 
charutos!

 Hidromelarias do mundo 

• Direto da Bretanha, na França apresentamos a Distillerie 
Warenghem,  especializada  em  destilados,  licores,  e 
chouchen,  que  é  o  hidromel  bretão  (http://distillerie-
warenghem.com/fr/220-chouchen-melmor). A diferença básica 
do chouchen para o hidromel comum é que a fermentação era 
iniciada  com maçãs  esmagadas,  que  além de  fermentarem 
também, eram a fonte de leveduras de sidra. Algumas receitas 
eram feitas com água do mar o que trazia uma certa salinidade 
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Tem me agradado muito o 
tarumã, também conhecido 
como ipêzinho, o carvalho 
brasileiro, também conhecido 
como cedro-faia e a fantástica 
amburana, também conhecida 
como imburana ou cerejeira, mas 
o carvalho europeu jamais deve 
ser desprezado. 

Muta (M): Claudio, agradeço 
demais pela sua entrevista e 
tenho certeza que nossos leitores 
irão apreciar demais também 
tudo isso. E se tiver mais alguma 
consideração, fique a vontade! 

Costa (C): Agradeço também a 
oportunidade! E falando um 
pouco sobre meus hidroméis: a 
Hidromelaria Sancho Pança tem 
hoje 4 rótulos; - Três são 
específicos, de hidroméis que em 
minha consideração se 
destacaram:- Sancho Panza, um 
Pyment, o mælk FREYJA (Leite de 
Freia), um cyser feito de acordo 
com uma receita medieval que 
consegui e o den rodharede (a 
vermelha), um melomel de frutas 
vermelhas e finalmente o Anan 
Cara. 

Muta (M): Por que Anan Cara e o 
que é isso? 

Costa (C):O Anam Cara é seu 
refúgio dentro da loucura em 
torno. Pense numa canção que 
lhe fala ao coração. Ao ouvi-la, 
você se lembrará de muitas 
coisas. O Anam Cara é 
semelhante a essa música. 
Quando você se lembra dele, o 
coração viaja...Ele pode ser seu 
amigo, amparador, irmão ou 
parceiro. Tanto faz.O que vale 
mesmo é que ele é uma riqueza 
que você achou no mundo. 

O Anam Cara é isso: um amigo 
da alma. 

http://distillerie-warenghem.com/fr/220-chouchen-melmor
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à composição. Seus dois chouchens são o Mélmor e o Mélmor 
envelhecido (ambos de 13 %).

• A Moonlight  Meadery,  de  New Hampshire,  E.U.A traz 
vários  produtos  premiados  no  Mazer  cup  International 
(www.moonlightmeadery.com).  A hidromelaria  tem diversos 
produtos  dos  mais  variados,  e  o  destaque  é  sem dúvida  a 
Utopian #9 que ganhou três medalhas. Os ingredientes não 
são  revelados,  mas  ao  que  me  parece  utiliza  tonéis  de 
conhaque para a maturação. Uma garrafa não sai por menos de 
500 reais. 

• A Gosnells London Mead (http://www.gosnells.co.uk), da 
Inglaterra  segue  a  linha  do  hidromel  refrescante,  bem 
gaseificado, embalado como cerveja, em garrafas de 300 mL. 
Fabrica dois tipos de hidromel espumantes, com e sem lúpulo, 
o que caracteriza um metheglin e não um braggot. Estes têm 
5,5 % de álcool.

Fermentações… 

Petardos hidromeleiros: truques para produzir 
hidroméis muito alcoólicos.

Grégoire J.-F. Demets - Ribeirão Preto

Há quem prefira hidroméis altamente alcoólicos, ou até 
mesmo quem destile  o  hidromel  para  produzir  um tipo de 
aquavit. Como produzir bebidas com mais de 20 % de álcool? 
Existem diversas maneiras, umas mais simples do que outras. 
Para  o  hidromeleiro  uma  das  maneiras  é  utilizar  altas 
densidade  iniciais  (acima  de  1,135  kg/L)  e  utilizar  leveduras 
bem  tolerantes  a  etanol  (Pasteur  Champagne,  EC-1118,  W.L. 
Merlot  740).  Esta  é  basicamente  a  receita  de  sacks.  Outra 
alternativa  ainda,  seria  a  de  realizar  duas  fermentações 
consecutivas:  A primeira  com  a  cepa  de  sua  escolha  e  a 
segunda com uma cepa do tipo Prise de Mousse, com ou sem a 
adição  suplementar  de  mel.  Este  procedimento,  levará 
certamente  a  hidroméis  doces  e  fortes,  mas  há  um  meio 
s imples  de  aumentar  os  teores  que  é  chamado  de 
concentração por gêlo. O processo é utilizado por produtores 
artesanais de vinho, para aumentar o teor alcoólico de suas 
preparações. Muitos deles buscam algo parecido com o vinho 
Xerez, Oloroso ou ainda vinhos Madeira, mas sem a adição de 
aguardente  como é  o  caso do Xerez.  Além do processo de 
envelhecimento que lhes é típico, muitos são fortificados com 
adição de etanol para atingir graduações alcoólicas acima de 
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Há milhares de anos o povo celta 
viveu na Europa e Grã Bretanha. 
Para eles, todos os elementos da 
Natureza – pedras, árvores, água, 
terra – eram sagrados. Esse povo 
tinha um apurado senso do 
“divino em todas as coisas”. Eles 
acreditavam em uma “amizade 
interior” que incluía a natureza, a 
divindade, as forças subterrâneas 
e o mundo humano em uma 
coisa só. Para eles, não havia 
separação entre o visível e o 
invisível, temporal e eterno, 
humano e divino. Os celtas 
cultivavam a alma das coisas e 
aquele lugar em nossa própria 
alma onde desaparecem as 
diferenças entre nós e a 
eternidade. Anam Cara em 
gaélico (idioma celta) significa 
“Amigo de minha Alma”; o porto 
em que seu coração encontra a 
paz em meio à tempestade. 

A o s n o v o s q u e e s t ã o s e 
aventurando na magia do 
hidromel, dou um conselho: O 
hidromel é mágico e você só 
conseguira ver essa magia 
através da paciência, lembrem-se 
sempre que o tempo é o senhor 
dos hidroméis 

Saudações hidromeleiras e 
ótimas fermentações 

Hidromelaria Sancho Pança

http://www.moonlightmeadery.com
http://www.gosnells.co.uk
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20 oGL. Este processo pode ser empregado também com o 
hidromel, e permite em tese alcançar graduações superiores a 
25 oGL facilmente.

A idéia é ir retirando a água na forma de gêlo, deixando 
para trás o álcool, açúcares e outros componentes da mistura. 
Este  método  aparentemente  já  era  uti l izado  pelos 
noruegueses, que deixavam o hidromel gelar durante a noite, 
fora de casa e retiravam-lhe os pedaços de gêlo pela manhã. 
Faziam isto  por  repetidas  vezes,  até  atingirem o  resultado 
desejado. Chamavam-no de “drakas". Para isto devemos partir 
de hidroméis de aproximadamente 14 oGL e mantê-los entre 
-5 e -8 oC por 48 horas. Após este período, remova o gêlo, seja 
com um sistema de filtro, seja com escumadeira etc…Caso o 
gelo  esteja  muito  denso  (quase  uma  pedra)  é  sinal que  a 
temperatura  foi  muito  baixa,  e  que  o  tempo  de  gêlo  foi 
prolongado demais. Neste caso é possível quebrar o gêlo em 
pedaços  bem  pequenos  e  colocá-los  numa  centrífuga  de 
secagem de verduras (aquelas que usamos para secar alface) 
onde  forramos  o  cesto  com  um  pano  limpo  e  fino.  Mais 
simples mesmo é acertar as condições para evitar de chegar a 
este  ponto.  À  medida  que  se  repete  este  procedimento  a 
temperatura  necessária  para  formar  mais  gêlo  vai  diminuir 
bastante, sendo necessários quase -30 oC para hidroméis a 40 
oGL. Quanto mais lento for o resfriamento, mais puro será o 
gêlo, evitando desta forma que se comprometa o paladar da 
bebida.

Referências:
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