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BOLETIM
DA APH-SP
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.
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Editorial
Grégoire Demets - Hidromelaria Meebrug
Julho chegou juntamente com o friozinho que muitos
de nós aguardávamos com impaciência. Nada melhor que um
bom hidromel para aquecer nosso corpo e espírito nas noites
de inverno. O boletim deste mês vem recheado de boas
leituras para hidromeleiros de todos os níveis e gostos.
Inicialmente a APH-SP deixa registrado sua enorme gratidão
para com o Sr. Fernando Pires, que elaborou nossos logotipos.
Quando digo nossos é porquê ele fez mais de um. O que os
membros elegeram traz a estrela de sete pontas com uma ave
mensageira para baixo, um
dos símbolos alquímicos da
fermentação; nada mais
p e r t i n e n t e n ã o ? ! Um a
página deste boletim foi
criada no facebook e pode
ser acessada a qualquer
momento como canal
adicional de comunicação
c o n o s c o . Te m o s n e s t e
número uma entrevista
com Luis Felipe de Moraes
da Pompéia Hidroméis,
dicas de harmonização,
estilos de hidromel e uma
matéria sobre acerglyns.
Além disto vamos aprender
como os índios Tembés
fazem seu hidromel. Boa
leitura!
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Pé na estrada, Hidromel no copo

Rótulo: Hypocras des vielles
terres
Origem: França (http://
hypocrasdesvieillesterres.com )

Esta bebida rara, era muito
comum na idade média, e aos
poucos foi desaparecendo. É na
verdade um vinho branco ou
tinto temperado com mel e ervas,
ou seja: um pyment às avessas.
Na antiguidade era utilizado na
medicina hipocrática (daí o
nome), mais tarde tornou-se um
artifício para melhorar vinho de
baixa qualidade. Hoje é uma
bebida exótica. O hypocras é
doce por conta do mel, mas não
chega a ser licoroso, e nem
lembra em nada um licor. Seu
dulçor não é enjoativo, pelo
contrário, contrabalança com
harmonia o picante da canela,
muito presente. Não menos
marcante é a laranja e o
g e n g i b re , q u e c a s a m c o m
perfeição com o mel e o vinho.
Muito refrescante. Avaliadores: 4
Nota final: ⅘
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Os garotos do sino de Praga
G. Demets
Na idade média e no rena scimento, sinos de
campanários eram objetos sagrados, já que representavam o
elo entre o Céu e a Terra. Desta forma, antes de ser suspenso,
não podia ser tocado por nenhum ser impuro. Não podia ser
transportado a cavalo ou por bois, sendo que somente
meninos podiam puxá-la até seu local de instalação. No ano de
1659, 705 meninos puxaram, sobre um carrinho, o sino de 2
toneladas até o campanário do campanário da prefeitura da
Nova Cidade de Praga. Como pagamento, cada um deles
recebeu uma moeda de prata, um pãozinho e um gole de
hidromel. Ao sairem do campanário, esbirros os aguardavam
com varetas de nogueira para bater neles. Era um costume
antigo, para que se lembrassem das ocasiões importantes.

1001 possibilidades…
Acerglyns
G. Demets - Hidromelaria Meebrug
O xarope de bordo, conhecido no Canadá e E.U.A.
como maple syrup é obtido da seiva bruta da árvore símbolo do
Canadá o bordo (Acer saccharum). A seiva é aquecida e
concentrada resultando num xarope de consistência parecida
com o mel, mas com sabor e aroma totalmente particular.
Ainda que seja muito barato na América do Norte, aqui no
Brasil é vendido a preços obscenos mesmo sendo impuro
muitas vezes, mas caso tenha a oportunidade de obtê-lo vale a
pena experimentá-lo em um acerglyn (hidromel de xarope de
bordo) ou ainda em um hidromel a título de ingrediente. Sua
composição é basicamente sacarose com um pouco de frutose
e glicose tem mais nutrientes do que o mel (principalmente
vitaminas e magnésio para as leveduras), mas ainda assim é
relativamente pobre. Várias substâncias lhe conferem seu
aroma típico que puxa para a baunilha, num arranjo de aromas
típico e inconfundível. A vanilina, muito presente é uma das
responsáveis por este aroma maravilhoso e o xarope de bordo
pode sim ser uma alternativa para aquele tão sonhado sabor
de baunilha que se procura com bagas da mesma e que 90 %
das vezes desaparece no produto final. Sem sombra de dúvida
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Perfil
Marcelo Muta Ramos traz este
mês uma entrevista com o
hidromeleiro paranaense Luis
Felipe de Moraes, da Pompéia
Hidroméis.
Muta (M): O L u i s Fe l i p e d o
Po m p e i a
Hidroméis
praticamente dispensa
apresentações, mas não
podemos deixar de destacar que
ele é um dos mais influentes
hidromeleiros do Brasil, e grande
divulgador da cultura
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o xarope de bordo pode substituir o mel integralmente, na sua
receita favorita. Separei duas receitas de acerglyn que me
pareceram bem interessantes. Certamente está em meus
planos testar uma delas, mas se acaso o fizer antes mande-nos
seus comentários a respeito OK?
Vamos lá:

Acerglyn frisante com carvalho (20 litros)
fonte: www.meadist.com
• 19 litros de água
• 4,5 kg de mel silvestre
• 5 colheres de chá de nutrientes
• 1 saquinho de levedura Red Star - Cote des Blancs
• 1 Espiral de caravalho americano de média tosta.
• 1,9 litros de xarope de bordo (grau B de preferência)
• 3/4 xícara de açúcar

hidromeleira através dos
inúmeros artigos publicados
sobre a bebida em sua página
da web. Sendo assim é com
grande satisfação que trazemos
uma entrevista com o grande
amigo Luis Felipe para o terceiro
número do Boletim Mensal e já
aproveito para agradecer demais
pela participação e perguntar:
Luis como foi o seu primeiro
contato com o hidromel?
Lu i s ( L ) : S e m p re g o s t e i d e
bebidas e toda a arte envolvida
atrás delas, bem como sempre
fui um apreciador da história das
civilizações, quando se junta
esses dois interesses mais o fato
de trabalhar como sommelier de
vinhos por 7 anos

Numa panela grande leve à fervura 11,3 litros de água,
corte o fogo e adicione todo o mel e metade do xarope de
bordo, além de 3 colheres de nutrientes; dissolva tudo.
Reidrate a levedura em um recipiente esterilizado e cubra.
Transfira o mosto para um fermentador de 22 a 24 litros
juntamente com 2 litros da água já fria. Aere e inocule a
levedura. Sele o fermentador com o respiro e coloque-o em
em local escuro a aproximadamente 21 graus. Depois de 3 dias
adicione mais uma colher de chá de nutrientes e aere o mosto,
repita isso depois de mais 3 dias. Depois de mais uma semana,
adicione o restante do xarope de bordo e aere novamente.
Espere mais uma semana, e com auxílio de um sifão trasfegue
o líquido em um recipiente de guarda de 20 litros, e adicione a
espiral de carvalho. Trasfegue novamente depois de 3 semanas
e guarde por mais dois meses. Dissolva o açúcar em 2 xícaras
de água quente, e misture ao líquido imediatamente antes de
engarrafar. Deixe maturar por 4 meses.

Acerglyn 2 (3,8 litros)
fonte: http://www.greydragon.org/brewing/mead.html#Maple
• 1 litro (1,4 kg) de mel
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é inevitável que não esbarrasse
no hidromel cedo ou tarde. E
como sommelier interessado não
apenas na parte de desarrolhar a
garrafa mas também saber como
o vinho foi parar lá dentro, tinha
imensa vontade em produzir
minha própria bebida, mas
encontrar uvas de boa qualidade
era muito complicado, resolvi dar
uma chance para o hidromel e foi
amor a primeira garrafa.
Muta (M): Excelente, amor à
primeira garrafa! Essa
característica nerd de pesquisar e
se aprofundar em nossos
assuntos de interesses ajuda
bastante, claro, mas o que te
motiva também a trabalhar tão
forte na divulgação de tantas
informações sobre o hidromel?
Luis (L):Simples, o que adianta
produzir uma bebida e não ter
uma cultura a envolvendo? Nós
tinhamos no Brasil uma grande
quantidade de pessoas
interessadas em produzir o
hidromel,mas pouca informação
disponível, então, até como uma
forma de melhorar e aumentar o
meu conhecimento comecei a
divulgar parte do que aprendia.
Veja que desde sempre se
aprende que o importante para
apreciar uma garrafa de bebida é
a companhia. Como isso
aconteceria no Brasil sem a
divulgação da cultura
hidromeleira?
Muta (M):E você também
ministra cursos de Hidromel pelo
Brasil, não é mesmo? Fale um
pouco mais sobre seus cursos!
(continua)

Boletim da APH-SP

Vol 1(3)

1 de julho de 2016

• 3 colheres de sopa de suco de limão
• 1/4 xícara de açúcar mascavo
• 110 gramas de chá muito forte (não diz qual, mas creio que
seja chá preto)
• 80 ml de xarope de bordo
• sua levedura predileta
Ferva o chá em uma xícara de água deixando curtir por
algumas horas. Ferva o mel com 7 xícara de água até que pare
de escumar, adicione o xarope, o açúcar, o limão e o chá.
Corte o fogo e deixe esfriar. Inocule a levedura a 21 graus
aproximadamente. Esta receita procura substituir aditivos
químicos por ingredientes naturais como suco de limão e chá.
O limão traz acidez e o chá traz taninos. Deixe fermentar por
um mês, e depois trasfegue para o recipiente de guarda.
Depois de 2 meses trasfegue novamente e prove. Se estiver de
seu agrado envase, se não, espere mais dois meses. Se não
gostar de hidromel doce, reduza a quantidade de mel para 0,9
a 1,1 litro.

Hidromelarias do mundo
•Miody Pitne (http://pitnemiody.pl) Esta não é uma
hidromelaria, mas talvez seja o a loja virtual com a maior
variedade de marcas de hidromel tradicional polonês que se
tenha. Para facilitar o entendimento temos vários tipos:
półtorak - 1 litro de mel para 0,7 de água
dwójniak - 1 litro de mel para 1 de água (meio a meio)
trójniak - 1 litro de mel para 2 (terço, meu predileto)
czwórniak - 1 litro de mel para 3 de água (quarto)
Outras marcas polonesas podem ser encontradas neste link:
http://alkohole.poznan.pl/miodpitny.html e http://
miodytradycyjne.pl
Mo o n s t r u c k
Me a d e r y
(http://
•A
www.moonstruckmead.com/mead/ ) situada em Bellevue, no
estado de Nebraska nos E.U.A. produz diversos frutiméis
além de um hidromel tradicional e um premiadíssimo
capsicumel chamado de Capsumel Pepper Mead. A
hidromelaria recebeu diversos prêmios mundo afora. Vale a
pena checar.
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Luis (L):Os cursos surgiram como
uma solicitação do leitores do
Blog
e
do
fórum
www.hidromelbrasil.forumeiros.
com. O primeiro curso aconteceu
ainda em 2014 em Belo
Horizonte,em parceria com a
Lamas de lá. Em 2015 foram
outros 5 estados que me
chamaram para levar o curso e
em novembro de 2015
aconteceu o primeiro Avançado
em Belo Horizonte, local onde
tudo começou. A idéia por trás
do curso é dar mais subsídio para
que as pessoas possam usar a
criatividade de forma mais efetiva
e com base um pouco mais
técnica para melhorar seus
resultados nos hidroméis que
produzem e assim fiquem cada
vez mais empolgado com suas
criações! O curso avançado tem
um foco muito forte em
desenvolvimento de receitas e na
interpretação do que se está
fazendo, tanto técnica como
artisticamente, pois o hidromel
depende muito também, na
minha opinião, da sensibilidade
do produtor.

•Na Irlanda, no condado de Clare, bem ao lado do castelo do
século XV de mesmo nome encontramos a Bunratty Mead
and Liqueur Co. Ltd. (http://homepage.eircom.net/
~bunrattywinery/). Esta hidromelaria produz hidromel
tradicional e outra bebida tradicional o Potcheen, que é uma
espécie de uísque irlandês de cereais, com características de
vodca.

Muta (M):Excelente, de julho
para frente já temos alguns
definidos além do Avançado de
São Paulo no dia 03/07? Fique à
vontade para falar as datas, locais
e contatos, pois quanto mais
pessoas souberem as melhores
práticas para a produção e
consumo do hidromel, melhor!

Crédito Imagem: Reprodução Internet

Luis (L):Temos o básico que
acontecerá em Julho em Porto
Alegre e o Avançado na
sequência em Agosto para o
mesmo local, Curitiba
provavelmente em Agosto (falta
apenas acertar a data), e estamos
negociando datas com alguns
outros lugares para breve.
Boletim da APH-SP

Fermentações…
Por Marcelo Muta - Hidromel Dois Corvos

O Hidromel e Seus Estilos

Como sempre gostamos de destacar, o Hidromel é uma
bebida muito antiga e que pode ser encontrada pelos quatro
cantos do mundo, definitivamente não se limitando apenas ao
que foi feito na Idade Média Europeia ou pelos Vikings e
Nórdicos. O Hidromel é uma bebida tão diversificada quanto
são os povos, pessoas e culturas do mundo, e diversidade é
algo bom, é algo que traz cor para tudo, estimula mais
criatividade, estimula mais vida! Sendo assim, pensando em
tudo o que já foi feito no mundo no hidromel e também aos
lugares onde a criatividade e inventividade humana podem
nos levar, acreditamos ser interessante levar a todos, não só
aos hidromeleiros já consolidados, mas também a todas as
pessoas que se interessem pela bebida, um pouco mais de
informação sobre ela, e falar sobre seus estilos pode ser uma
boa maneira de ajudar nessa tarefa.
5
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Muta (M):Acredito que estamos
alinhados de muitas maneiras na
forma de pensar, e é por isso
inclusive que vejo com ótimos
olhos mais e mais iniciativas para
falar a todos sobre o hidromel. E
como você os trabalhos que
estamos iniciando com a APH-SP
e os EAPAHs que a comunidade
hidromeleira tem realizado e
como o próximo que acontecerá
em Dezembro em Salvador/BA?
Luis (L):Acredito que a idéia do
EAPAH desde o começo quando
organizei o primeiro em Curitiba
em 2013, foi juntar os produtores
para que pudéssemos trocar
experiências, melhorar nossas
produções provando criações
diferentes e principalmente
tentar falar uma língua comum. A
partir do ano passado com a
excelente organização realizada
pelos mineiros e a inclusão de
palestras o nível técnico
aumentou muito e os
participantes sem dúvida
obtiveram muito ganhos além da
maravilhosa confraternização
ocorrida. Isso fortalece
imensamente a cena
hidromeleira nacional. As
Associações regionais terão o
mesmo papel em sua área de
atuação e ainda a capacidade de
fomentar a produção local,
técnica dos caseiros e,
futuramente, industrial.
Muta (M):Muito legal Luis! E
sobre os seus hidroméis, o que
você busca em suas receitas? E
gostaria de destacar ainda a
criatividade que você tem nos
rótulos e nomes de cada
produção...
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Para facilitar a explicação aos que estão começando
nesse universo, é interessante destacar as possibilidades dos
estilos a partir de três categorias, que combinadas ajudam a
criar infinitas possibilidades. Essas três categorias seriam:
• Características Vitais;
• Características de Carbonatação, e;
• Características de Ingredientes.
Quanto às Características Vitais podemos dizer que
temos Hidroméis Leves, Hidroméis Padrão e Hidroméis Sack
(Fortes) essas escalas são definidas em parâmetros crescentes
de Teor Alcoólico e quantidade de mel usada (em sua
proporção quanto à água). Além disso, o dulçor residual da
bebida também definirá se teremos hidroméis Secos, Demisecs, Suaves ou Licorosos. Então mesmo quanto às
Características Vitais, já podemos fazer combinações, como
ao apresentarmos um Hidromel Padrão Demi-sec de 12% de
teor alcoólico (por termos usado proporções intermediárias de
mel na produção e um teor alcoólico entre 8 e 14%), ou um
Hidromel Sack Suave de 15% de teor alcoólico, ou um
Hidromel Leve Seco de 6%.

Agora quando falamos sobre as Características de
Carbonatação, nos referimos à quantidade de bolhas de gás
carbônico que encontramos na bebida pronta. Essas bolhas
podem ser obtidas por diversos processos já familiares à
cervejas e vinhos, como o uso de primers, re-fermentação em
garrafa e métodos charmat e champenoise. Tranquilo, Frisante
e Espumante são as possibilidades aqui e, mais uma vez,
podemos usar essa classificação em combinação com as
anteriores para definir o estilo do hidromel. Por exemplo, um
Hidromel Padrão Seco, com 13% de Teor Alcoólico
Espumante seria uma possibilidade e, parando para pensar um
pouco, essa não possibilidade seria fantástica!?

(continua)

(continua)
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Luis (L):Às vezes eu busco a
receita e as vezes a receita que
me busca rsrs. O processo de
criar uma receita para mim as
vezes leva semanas buscando
idéias, sabores e aromas e as
vezes tudo aparece do nada. O
que realmente me encanta é que
cada receita tem um significado e
uma história e na maioria das
vezes mudo o planejamento
inicial várias vezes até chegar no
final. Estou sempre provando o
que estou fazendo e sempre
imaginando como poderia
melhorar aquilo. O Mighty Mo
(que é um hidromel bouchet com
pimenta defumada e baunilha)
surgiu assim, era para ser um
bouchet mas quando provei
depois da fermentação (na
primeira trasfega) ví que ele
pedia um terroso/defumado, foi
quando achei a pimenta que uso
e a baunilha me saltou como o
complemento que a receita. O
hidromel tem que ser uma
história dentro da garrafa, tem
que ter alma, não ser apenas um
líquido. Com isso o rótulo tem
que ser condizente com o que
tem dentro da garrafa! Faço o
melhor que posso para cumprir
com o que acredito. Hidromel é
uma viagem em que se tem que
f a z e r s e n t a d o n o p r i m e i ro
assento, embarque.
Muta (M):Existe algum em
especial que você gostaria de
falar mais sobre? AQUELA receita
especial?
Luis (L):Já fiz muitos hidroméis...
todos tem algo especial, mas tem
sempre aqueles que marcam
mais, um metheglyn que fiz em
2013 ficou muito bacana, porque
era fácil de tomar sozinho
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E para elevarmos as possibilidades definitivamente ao
infinito, temos ainda as Caracterísiticas de Ingredientes e
Preparações. Sendo uma bebida difundida desde os
primórdios da civilização humana e distribuída por diversos
lugares do mundo, ingredientes adicionais são mais do que
esperados dentro das possibilidades do hidromel. Um
Hidromel Tradicional seria aquele que leva apenas água mel e
levedura em sua produção, mas isso pode ser facilmente
alterado quando pensamos no estilo Bouchet, onde pelo
menos parte do mel utilizado foi caramelizado antes da
fermentação, o que traz a esses hidroméis características
únicas de caramelo, toﬀee, café e amêndoas, entre outros
sabores e aromas. Saindo um pouco disso, o que acontece se
colocarmos frutas aos nossos hidroméis? Somente coisas boas
que são chamadas pelo nome de Meloméis (ou Fructiméis),
nome dado a hidroméis que recebem frutas em alguma forma
(in natura, sucos, geléias, doces, compotas) durante sua
produção. Aromas, sabores, cores, acidez: todo um novo
mundo passa a ser explorado quando consideramos o uso de
frutas em hidroméis. Laranjas, coco, abacaxi, pêssego, diversas
frutas podem ser utilizadas, e até sub-estilos próprios existem
para determinar meloméis mais clássicos, como o Cyser
(Maçãs), Morat (Amoras), Perry (peras) e os meloméis Pyment
(uvas). Mas se vocês acham que isso acabou por aqui? Não,
Temos ainda os Metheglins (ou Melites), o que nos permite
adicionar especiarias, ervas, flores e temperos aos hidroméis,
aumentando exponencialmente as possibilidades para essa
bebida tão incrível. Gengibre, anis, cravo, canela, cardamomo,
camomila, baunilha, zimbro, pimentas, hibisco, rosas e por aí
vai: pense em uma especiaria ou erva e pronto, você já
começou a pensar em um metheglin possível! Nesse estilo,
temos hidroméis classicos e históricos também,
como o Rodhomel (feito com pétalas de rosas) e o Tej, um
7
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e excelente para harmonizações
com comida. Outro que tenho
tido muito carinho é um que
ainda não foi para a garrafa, é um
melomel de manga com uma
blend de mel de apis e de
meliponídeos, esse hidromel já
tem 8 meses de vida e está se
mostrando cada vez mais
interessante, apesar de algumas
dificuldades técnicas de descobri
com o mel de meliponídeos, o
tempo sempre coopera com o
hidromel.
Muta (M):Luis, muito, muito
obrigado por participar, é super
importante termos mais pessoas
como você nesse nosso universo,
com tanta paixão e
conhecimento sobre o hidromel.
Espero que a sua visão para esse
universo se concretize, pois como
já disse, concordo em muito
contigo! E para encerrar, gostaria
que você disse mais algumas
palavras para todos que leem
nosso boletim: hidromeleiros
experientes, inciantes e
consumidores.
Luis (L):Para quem começa agora
com o hidromel gostaria de pedir
paciência, tanto para com suas
criações, como para seu
aprendizado, aprender uma arte
leva tempo, por mais dedicado
que seja. O hidromel leva tempo
para maturar e chegar ao seu
melhor. Mas a maior sugestão
que eu posso dar é apaixone-se
pelo hidromel, não existe arte
sem paixão pelo que se faz,
existe exploração.
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hidromel etíope milenar que leva a erva Gesho em sua
composição, sendo esse último uma verdadeira instituição do
país africano.
Então pensando nessas possibilidades, imaginem, por
exemplo, um Melomel Leve de Limão Siciliano Seco
Espumante com 7% de teor alcoólico. E que tal um Bouchet
Padrão Demi-sec Tranquilo com 13% de teor alcoólico. Agora
um Metheglin de Zimbro Sack Frisante com 15%. E seria
ainda possível um Cyser Bouchet Sack Demi-sec Tranquilo
com Canela de 15% de teor alcoólico, que possui três
possibilidades de classificação quanto a ingredientes. Difícil
para equilibrar e maturar? Sim! Impossível de ser feito?
Definitivamente não!
Mas esse exercício final de possibilidades é só para
mostrar que, apesar da lista de estilos apresentada, ainda
assim, não precisamos nos limitar a ela: o hidromel que você
quiser pode acabar sendo feito.
Basta imaginar, basta sonhar!
Saúde!

Harmonizando Hidromel

(Por Airton Cezar, Chefe de Cozinha e Hidromeleiro)
Quando pensamos em harmonização na gastronomia, estamos
abrindo um leque de infinitas possibilidades, pensando
sempre no prato primeiro para depois pensar na bebida,
fazemos isso quando vamos a um restaurante, pedimos o prato
sempre primeiro para depois o sommelier nos oferecer a
bebida em que teremos a tão sonhada ‘’maridaje’’, ou seja, o
casamento perfeito entre bebida e comida.

No nosso caso, podemos ‘’quebrar’’ esse padrão e pensar de
forma contraria, fazer nosso hidromel e criar receitas que
casem perfeitamente com nossa formidável bebida!
Algumas ‘’regras’’ e, principalmente, o nosso bom senso, têm
de ser levados em consideração, então lembre-se: a bebida é
sua e você bebe e acompanha do jeito que quiser; além do
mais, como cada pessoa tem uma concentração de sódio e
8
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potássio diferente no sangue, isso contribui para sensações
diferentes nos sentidos humanos. Mas não se preocupe, pois
existem regras de senso comum que podemos levar em
consideração! Vamos a elas:
• Um hidromel com muito tanino pedira um prato gorduroso,

para poder amenizar a sensação de secura na boca.
• Um hidromel leve e delicado em seus aromas e sabores

‘’sumirá’’ se colocado com um prato muito potente em sabor e
aroma.
Contatos

• Um hidromel muito potente de álcool, por consequência, de

Pompeia Hidroméis - WEB

aromas e sabores, ira atropelar uma salada com carne branca
por exemplo.

Pompeia Hidroméis Facebook

• Um hidromel com madeira muito presente elevará a picância

de pratos que levem pimenta.
• Um melomel de limão ou laranja com baixo teor alcoólico e

servido mais gelado harmonizará por contraste com uma
feijoada.
Ad eternum…

Crédito Imagem: Reprodução Internet

Quanto mais se estuda harmonização, mais há de se estudar.O
que não deixa de ser um mundo fascinante, principalmente
quando se acerta num casamento perfeito!

Por isso, teste! Harmonize! Acerte! Erre! EVOLUA!
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Utilidade
G. Demets
Adição de Sulfitos (esterilização e preservação do hidromel) :
Tabela de adição de Metabissulfito de potássio (em gramas) para a obtenção de diversas
concentrações de SO2 livre em 10, 50 ou 100 litros de mosto/hidromel. Caso esteja utilizando
metabissulfito de sódio (MBS) multiplique os valores por 0,85.
Para esterilizar seu hidromel, as quantidades variam de acordo com o pH:
SO2
Livre
para:

10 litros

50 litros

100
litros

5 ppm

0,11
grama

0,55
grama

1,10
gramas

10 ppm

0,22
grama

1,10
gramas

2,20
gramas

15 ppm

0,33
grama

1,65
gramas

3,30
gramas

20 ppm

0,44
grama

2,20
gramas

4,40
gramas

25 ppm

0,55
grama

2,75
gramas

5,50
gramas

30 ppm

0,66
grama

3,30
gramas

6,60
gramas

35 ppm

0,77
grama

3,85
gramas

7,70
gramas

40 ppm

0,88
grama

4,40
gramas

8,80
gramas

50 ppm

1,10
gramas

5,50
gramas

11,00
gramas

60 ppm

1,32
gramas

6,60
gramas

13,20
gramas
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Tucanaíra, Um Hidromel Brasileiro
(Por Marcelo Muta - Hidromel Dois Corvos)

O Hidromel, como já bastante falado em sua literatura, tem suas origens capazes de ser
recontadas até o início da civilização, pois apesar de menos documentado, a bebida já seria viável e
desejada desde a época em que éramos seres meramente coletores. Diferente do vinho e da cerveja
(cujas quantidade necessária só seria conseguida a partir do cultivo agrícola), o hidromel poderia ser
produzido sempre que uma colmeia fosse encontrada. Seguindo esse raciocínio podemos imaginar o
quão dispersa pelo mundo é a cultura do hidromel, e em breves pesquisas descobrir hidroméis
tradicionalíssimos espalhados pelos quatro cantos do globo: África, Ásia, Europa, América, todos têm
seus representantes mais conhecidos em países como México, Etiópia, China, Índia e todo um balaio
de países europeus. Pensando nisso, cabe a pergunta: o Brasil, com um território tão extenso, com
fauna e flora tão diversa e tendo abrigado no passado uma grande quantidade de nações nativas, não
tem um exemplozinho sequer de hidromel? Nossas abelhas nativas, ou ASF (um pouco mais sobre elas
pode ser encontrado nesse artigo do Pompeia Hidroméis), são quase todas mansas, não possuem um
ferrão desenvolvido como as do gênero Apis (nativas da África, Ásia, Europa e Oriente Médio) e
produzem meles saborosíssimos, inclusive em quantidade até considerável em alguns casos. Nossas
frutas são das mais saborosas e diversas e água (bom, pelo menos nos tempos do descobrimento)
sempre foi abundante. E com tudo isso não temos um hidromel tradicional brasileiro?
A resposta, felizmente, é SIM, nós temos!
Junto com uma variedade de fermentados a base
de raízes, cereais e frutas (onde o Cauim é um dos
maiores expoentes), fermentados de mel também
eram consumidos pelos índios nativos brasileiros em
festas que viravam noites e se estendiam por dias a
fio. Dentre as possibilidades, um dos hidroméis
brasileiros encontrados é a Tucanaíra, bebida
fermentada típica dos Tembés (tribo historicamente
localizada no nordeste da amazônia, hoje no que seria
entre o Pará e o Maranhão), produzida a partir de
Potes de pólen de abelhas Jataí
água, mel de nossas abelhas nativas e do saburá, que é
basicamente o conjunto de potes de pólen coletados
pelas ASF, pólen esse de grande qualidade, diga-se de passagem.
Com todos esses ingredientes diluídos e bem misturados, o mosto era deixado sob o sol por alguns
dias (Fermentação espontânea e com leveduras indígenas... Imaginem as possibilidades aqui!) enquanto
fermentava, para depois ser coado e colocado em um pote de barro que ficava pendurado sob o teto de
uma casa (creio que o termo oca seria mais adequado) enquanto maturava.
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Infelizmente faltam mais detalhes e uma “árdua” pesquisa ainda se fará necessária. Mas tenham certeza
que eu já estou criando minhas abelhas nativas para um dia tentar reproduzir a receita da forma mais
precisa possível. Felizmente, uma pequena descrição de uma festa dos Tembés, a Festa Tucanaíra
(descrita por Lima Figueiredo), pôde ser encontrada, como visto a seguir:
“A FESTA TUCANAÍRA
Eram dezenove horas...
O som estridente das buzinas reúne todos, tal qual o toque do clarim no quartel. Somente as mulheres velhas ficavam
dentro de casa.
Guerreiros, velhos, moços e crianças formam uma linha em frente à casa do chefe da tribo, entoando um canto
lúgubre. O coro só é interrompido, quando o chefe sai e com as mãos para o ar resmunga uma cantiga bárbara que é
de vez em quando interrompida pelo estribilho de todos.
Aproveitam esta música então, para a dança. Os convivas descrevem dois círculos consecutivos tendo o chefe por
centro. À medida que vão cantando, o círculo ora gira para a esquerda, ora para a direita. Todos batem forte os pés e
a roda continua oscilante. O chefe entoa cantos que é respondido pelo coro com: gê-gê-gê.
De repente a cantoria para, a fim de que as mulheres que haviam ficado dentro de casa cantem. Aproveitam essa
ocasião para beber tucanaíra, que é servida em uma cuia e passada de mão em mão. Os homens dançam com seus
arcos e alternados com as moças.
Esta festa tinha o nome de penêc (dança em tupi).”
Ou seja, na festa tínhamos hidromel, que era
consumido com festa, que era acompanhado com
dança e que era acompanhado com canto: o hidromel
brasileiro é envolto em alegria e carrega em sua
essência a alegria do povo brasileiro.
Um brinde à Tucanaíra!
Saúde!
Nota do Autor: Texto originalmente publicado no site do
Pompéia Hidroméis.
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