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Editorial

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.

Começo Animador
(Por Grégoire J.F. Demets)

Espaço associados

A APH completa agora um mês de existência oficial e já
podemos nos orgulhar de nossos pequenos primeiros passos
em direção a uma entidade mais forte. Em pouco mais de um
mês já estamos dobrando o número de membros regulares. A
perspectiva é boa, e esse número ainda vai crescer mais. No
momento estamos preparando nossa primeira reunião, que
ocorrerá provavelmente em setembro ainda ou começo de
outubro, no mais tardar. Dando as boas vindas aos novos
membros, trazemos este mês uma entrevista com Emerson
Machado, do hidromel Ferroada, a famosa coluna do Airton,
Além da matéria de Christiano Bonete, da hidromel Tutatix,
nosso convidado de Setembro. Espero que gostem!!
Saúde e Vida Longa!

✦

Já foi implementada a
biblioteca digital da APH-SP
no nosso diretório. Já
contamos com dezenas de
obras de todo tipo, desde
cursos, tutoriais, livros
históricos e até artigos
científicos. Não deixe de
verificar periodicamente as
novas adições pois são
praticamente diárias.
Somente para relembrar,
pedimos que respeitem os
direitos autorais e que
utilizem as obras apenas
para consulta em nome do
conhecimento.
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Harmonizando:
O papel da comida na harmonização.
Airton Cezar Nunes Dias –
airton.cezar@hotmail.com
Olá, querido(a)s confrades! Neste mês abordaremos as
características da comida em uma harmonização.
No momento em que colocamos na boca um alimento,
teremos as mesmas sensações descritas no mês passado
quando dissecamos as impressões que as bebidas nos deixam:
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✦

Já estamos organizando o
primeiro encontro da APHSP, para final de setembro
provavelmente. A reunião se
dará em um cidade central
do estado, para facilitar o
acesso de todos. Ainda não
temos uma data fixa, mas já
podemos adiantar que
teremos a presença de
palestrantes gabaritados
tratando de assuntos ligados
ao hidromel. É possível
também que façamos um
hidromel coletivo, além da
tradicional degustação dos
rótulos dos associados.

Novos Membros:
A APH saúda seus novos
associados : Lucas Bonini
Salvego de Piracicaba SP
(Membro Regular); Marcelo
Tardelli Magalhães de São
José do Rio Pardo SP (Membro
Regular) e Thiago Vassalo de
Santo André (Membro
Regular). Não se esqueçam de
enviar uma foto e os dados
adicionais para que possam
usufruir de todos os benefícios
da APH-SP.
Aniversariante do Mês:
Henrique N. Hertel (12/09).

À tua Saúde!!
•

•

Em setembro grandes
novidades para a APH-SP,
confiram no site para
membros do Facebook,
vem coisa muito boa por
aí!!!
Associação à APH agora
disponível também por
boleto bancário
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Doce, salgado, amargo e etc...Porém quando comemos um
alimento solido utilizamos também o nosso tato! Sim, o nosso
tato, sentimos as diferentes texturas e nuances dos alimentos
em uma das partes mais sensíveis do nosso corpo. E o que isso
tem a ver com harmonização com bebidas? Tem e muito!
Quando degustamos uma picanha e ficamos com a
sensação dos lábios e da boca oleosa, ela realmente está, pois a
picanha é uma carne com gordura e quando se grelha uma boa
posta, uma parte dessa gordura se derrete deixando a carne
além de sua suculência natural, muito mais saborosa.
Ao comer uma feijoada, ficamos com os lábios untados
(grudados) também, mas dessa vez é por um motivo diferente,
ao se fazer uma boa feijoada, utilizamos partes de carne que
contem ossos e cartilagens, que ao cozimento se dissolvem no
caldo em forma de gelatina, isso mesmo, gelatina! Lembremse: Uma boa feijoada tem de ter bastante gelatina! Deixe de
preconceito com as partes que os outros dizem ser menos
nobres de um animal. 😉
-E como harmonizamos nesses casos?Como a picanha deixa a
boca
oleosa
demais,
‘’combatemos’’ essa gordura
com taninos, um hidromel
envelhecido em madeira, um
pyment em que se foi usado
uvas com as cascas ou mesmo
um melomel de frutas
vermelhas que também foram
usadas as cascas dessas frutas
trariam uma quantidade de
taninos superbacana! As partículas de tanino se unem as de
gordura ‘’lavando’’ a nossa boca e deixando ela preparada para
mais uma rodada de degustação.
No caso da feijoada temos de ter bom senso, lembremse que podemos harmonizar por aproximação de sabores ou
por contraste dos mesmos. Uma feijoada em que alguns
insumos são defumados, a farofa geralmente também leva
bacon, poderíamos pensar em uma rauchbier (uma cerveja que
c o n t é m m a l te d e f u m a d o ) p a r a h a r m o n i z a r m o s p o r
aproximação de sabores. Mas....pensem comigo: O que as
pessoas mais bebem quando falamos de feijoada? Caipirinha
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Este mês o
boletim traz
uma
entrevista
com
Emerson Machado, fundador
da Hidromel Ferroada de
Contagem M.G. Hoje ele
compartilha conosco algumas
experiências na produção de
Hidromel.

setembro de 2016

seria a minha resposta! Ou seja, uma bebida acida e
refrescante! Totalmente o oposto de uma feijoada. Uma
rauchbier pode dar certo? Pode! Mas não seria uma alternativa
que eu aconselharia, o conjunto da obra ficaria pesado demais.
Pensando em hidromel eu iria com um hidromel que fosse
mais delicado e não tão carregado de sabor, mais ácido, baixo
teor alcoólico para ser apreciado mais geladinho e ser super
refrescante. Melomel de limão, melomel de laranjas,
metheglyn de zimbro...

Até o próximo mês!!!

(hidromelferroada@outlook.com)

Greg (G): Emerson, obrigado
por aceitar nosso convite, é um
prazer trazer você às nossas
páginas. Mas diga: como
surgiu o Ferroada e sua
vontade de fazer hidromel?
Emerson (E): Comecei a fazer
cerveja em 2012. Uma vez fui
dar um treinamento em Macaé
e uma das pessoas treinadas
também fazia cerveja. Durante
um almoço essa pessoa me
perguntou se eu conhecia
hidromel. Na época só
conhecia de filmes e literatura
e a pessoa em questão me
passou uma receita de JAOM.
Assim nasceu a minha primeira
experiência com hidromel.
(G): O negócio foi paixão ao
primeiro gole ou nem tanto?
(E): Acho que fiz uns 5 litros
que eu e mais uns amigos
bebemos em poucas horas
(risos). Particularmente eu não
gostei muito da primeira
receita, mas vi que a bebida
tinha potencial se fosse melhor
trabalhada.

Hidromelarias do mundo

•De Traay Honing: (http://www.detraayhoning.com) Este é o
site de um apicultor holandês, que se propõe a preparar
hidromel orgânico. Fabrica um tipo de rodomel com flores
locais, e outro de urze. Além destes dois prepara dois
hypocras, um tinto e um branco (honing kruidenwijn rood/
wit)
•Hidromel de Drslavice: (http://tvrzdrslavice.cz/medovina/)
Da cidade de mesmo nome - Não!, não sei pronunciar! 🙊 -, na
República Tcheca, uma receita antiga de metheglin de ervas e
lúpulo. O site é belíssimo, mas o rótulo deixa a desejar,
passando uma impressão de amadorismo.
•Hydromel du Périgord: (http://www.yolainethierry.fr/
hydromel.html) Situado na região da Dordonha, França, o
Périgord é reputado por suas receitas tradicionais com Foie
Gras, e seus vinhos Bergerac e Monbazillac. Mas também tem
hidromel sim Senhor, e medalhista inclusive! Hidromel
tradicional seco, semi-seco e licoroso. O site diz que o
hidromel era muito apreciado por Carlos Magno…vivendo e
aprendendo.

continua
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(G): Sei...aconteceu comigo
também…Meus primeiros
hidroméis pareciam gasolina
de avião! Com a prática foram
melhorando. E hoje? A
Ferroada produz que tipos de
HM?
(E): Entre a primeira receita e
as atuais, muitos testes foram
feitos. Usei frutas, especiarias,
pólen...então, trabalhamos
com 2 meloméis a base de
pera são praticamente cysers
a diferença entre eles é o
dulçor e teor alcoólico.
(G): Certo. Quais são os planos
da Ferroada para o futuro?
(E): O plano é tornar a
Fe r ro a d a u m a e m p re s a
reconhecida e bem
conceituada na produção de
hidromel, vários investimentos
estão sendo feitos. Nosso
objetivo é estar com a
produção regulamentada até o
fim de 2016.
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Fermentações…
Yeast-émon Go!
G. Demets
Fazer fermentações selvagens, apesar de arriscado, é um
bocado tentador e nem sempre trivial. No passado, a maioria
dos hidroméis era preparada desta forma, utilizando as cepas
trazidas pelo ar, quando o mosto era preparado a quente, ou
com as cepas osmofílicas do mel, na mostura a frio. Sempre
tive vontade de me aventurar nesse terreno, e tentar produzir
hidromel com cepas indígenas (ou nativas se preferir). Há
relatos na literatura (baseados em dados genômicos) inclusive
que algumas cepas utilizadas nas cervejarias europeias têm
origem na América do Sul1, tento sido levadas ao Velho
Mundo pelas constantes idas e vindas dos navios portugueses,
franceses, espanhóis e ingleses.
Tentei por várias vezes capturar leveduras no jardim de
casa, que fica na zona rural de Ribeirão Preto, numa região
onde ainda resta um pouco de natureza… Para a captura o que
precisamos é de um mosto rico, sorte, paciência, e de potes de

(G): Será a primeira
hidromelaria legalizada de
Minas (quiçá do Brasil?)
(E): De Minas, considerando
que já existem empresas que
já são regulamentadas em
outras cidades.
(G): Parabéns pelo esforço e
empenho, com certeza a
Fe r ro a d a v a i s e r v i r d e
inspiração para todos nós.
Quais são os conselhos que
você daria para quem quer dar
este passo enorme que você
deu?
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boca larga, para aumentar a área exposta do líquido. Nos
primeiros testes de captura utilizei um mosto um tanto ralo
(D=1,040 g/mL) contendo apenas água e mel, esterilizados
pelo calor, com um pouco de nutrientes (0,5 g/L). Queria as
cepas locais e não as que as abelhas trouxeram. Pequenas
porções (50 mL) deste mosto foram colocadas em potes de
boca larga, do tipo vidro de conserva mesmo e espalhadas pelo
jardim, no beiral das janelas e sob as árvores também. A boca
destes frascos foi coberta com gaze presa por um elástico para
impedir insetos e sujeiras de todo o tipo. A gaze é larga o
suficiente para que o ar circule bem e é estéril. O horário de
4

Boletim da APH-SP

(E): Nossa... nem sei por onde
começar…(risos) Acho que o
processo para se tornar um
produtor de bebida artesanal é
gradual… É preciso estudar a
respeito da bebida, conversar
com outras pessoas que
produzem e ter uma prática
constante na fabricação da
bebida. Com o tempo vai se
atingindo melhores resultados e
você começa a ser reconhecido
quando se domina a produção é
hora de buscar recursos para
profissionalizar a atividade. Para
mim o grande desafio está nesse
momento…
(G): certamente Emerson,
concordo com você. Em nome
do Boletim agradeço muito pela
sua entrevista, seus conselhos, e
desejo o máximo de sucesso
para você e para a Ferroada.
Continue sendo esse
hidromeleiro de mão cheia e
esse ser Humano dos melhores!
(E): Hahaha, obrigado! a
c o m u n i d a d e p ro d u t o ra d e
hidromel tem um grande desafio
pela frente: difundir uma bebida
como o hidromel é bem
complicado!
(G): Essa é uma das missões da
APH-SP. Aos poucos e sobretudo
juntos, chegaremos lá!
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captura também é importante. Eu prefiro fazer isto de
madrugada a logo ao raiar do dia. Nestes horários os insetos
são menos ativos me parece, e o tal do sereno traz consigo
inúmeros esporos...A luz do sol também não esquenta demais
o mosto. Deixo a tampa aberta por algumas horas, repetindo
o procedimento dois ou três dias, até começar a observar
espuma no mosto. As primeiras tentativas foram bem
frustrantes uma vez que colhi coisas com cheiro de papelão,
chulé, queijo podre, e tanto tipo de colônia esquisita que daria
para ilustrar um seriado japonês… O problema deste tipo de
armadilha é que o mosto estava pouco seletivo, ou seja, servia
para qualquer micróbio. Mudei minha tática então. É sabido
que leveduras se dão bem em meios bastante ácidos, (pH
entre 3,5 e 4) mas que isso não é bom para inúmeros
microrganismos. Outra coisa é a utilização de mel para isso.
Podemos utilizar caldo de batatas ou melhor ainda, extrato de
malte seco (EMS, ou DME em inglês). É prático, e contém
tudo que a levedura precisa, dispensando a adição de
nutrientes nesta fase de captura. Portanto agora, com um
mesmo mosto de 10 oBx, ajustando o pH para 3,5 com ácido
cítrico (ou limão se não tiver), aumentamos nossas chances.
Caso queiramos
refinar mais
ainda nossa
caçada podemos
adicionar etanol
ao mosto até 5%
em
volume,
sendo
que
s o m e n t e
leveduras e micróbios tolerantes irão se multiplicar. A caçada
se torna mais longa no entanto. Desta forma consegui UMA
captura interessante em dezenas. Uma cepa que gerou um
hidromel super cheiroso,
lembrando aroma floral.
Infelizmente não é sempre que
capturamos apenas leveduras que
consigam se impor, mas pode
acontecer. Diria que uma amostra
em 40 é aproveitável.
Ma n te r a ce p a v i v a e co m
vitalidade é muito difícil sem um
laboratório de micro-biologia 2 ,
mas manter uma fermentação
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contínua e perpétua e compartilhá-la com os amigos já ajuda
a mantê-la. Minha cepa está viva, mas já não está tão vivaz,
tornando-se um pouco preguiçosa com o tempo, mas … ainda
vive.
Me pergunto o que capturariam armadilhas por esse
Brasil afora. Acredito que devamos encontrar muitas cepas
únicas, sem paralelo no comércio, que tal caçá-las? Mais
divertido que caçar bichinhos digitais com certeza!
1) Libkind D. et al. PNAS, 108(35)14539-14544, 2011
2) White C. e Zainasheﬀ J. em Yeast, 2010; 1 ed. Brewers Publications, Boulder Colorado.

Make Mead like a Viking,
de Jeremie Zimmerman.
223 páginas ed. Chelsea Green

O livro, além de muito bonito,
foi escrito por um
hidromeleiro experiente, e
resgata técnicas tradicionais
de preparação da bebida, em
especial à maneira que era
preparada pelos escandinavos.
Ele é um dos adeptos da
fermentação selvagem e
muitas de suas receitas
utilizam cepas locais com
resultados incríveis. Confesso
que o livro não me
impressionou muito no
começo, pois gosto de livros
mais técnicos, mas sem dúvida
alguma me instigou a
continuar caçando cepas. Ele
também traz receitas nada
convencionais e foi lá que vi
Boletim da APH-SP

Criatividade X padrões, onde
estabelecemos nossos limites?
por Christiano Bonete
Hidromel Tutatix, R.S., facebook.com/tutatixhidromel

Os padrões, assim como a criatividade, são de alta
relevância, pois com eles podemos classificar nossa bebida
para compreende-la melhor e caso seja de interesse, envia-la
para concursos. Eles nos auxiliam de diversas formas, pois
assim podemos criar nossas receitas para que atinjam
determinados objetivos e que tenham harmonia.
Já a criatividade é algo de imensa importância no
desenvolvimento de receitas e de sua identidade como
hidromeleiro, desde que ela venha amparada por uma base de
estudos, conhecimentos de processos e dedicação para a
criação de uma bebida de qualidade. Jamais inclua em suas
receitas algo que você não conhece, ainda não tenha
experimentado, não tenha pesquisado e testado o ingrediente,
pois você estará inserindo algum elemento que trará
desequilíbrio para sua bebida ou até mesmo compromete-la.
Mas quais são os limites que os padrões colocam em
nossa criatividade? Até onde nossa criatividade é bem vinda
visto que existem padrões estabelecidos? Sinceramente não
vejo limitações, já que, na grande maioria, criamos nossas
bebidas para consumo próprio e para compartilhar com os
6
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uma receita de micomel
(hidromel de cogumelos) pela
primeira vez que reproduzi à
minha maneira, alterando
alguns ingredientes como chá
e uvas passas. A primeira parte
do livro que fala da tradição
nórdica e mitologia é muito
bem escrita também, mas
peca por dar a impressão que
o hidromel só existia nos
países escandinavos. Mesmo
assim vale a pena tê-lo em seu
acervo, e é um livro que vai
ficando interessante depois da
primeira leitura. 🍷 🍷 🍷
G. D.

O Boletim
Edição: Airton Cezar Nunes
Dias, Grégoire J. F. Demets,
Marcelo Muta Ramos,
Romualdo Juliatto.
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amigos. Já se a sua produção visa o envio para concursos ou o
lado comercial, é valido a utilização dos padrões, estilos e
normativas para criar suas receitas.
As limitações reais para qualquer hidromeleiro, novato
ou experiente, são o bom senso, o conhecimento dos
ingredientes/insumos e processos de produção e a harmonia
entre os insumos e seu mel. Caso qualquer desses fatores
esteja fora de sintonia, uma boa ideia pode se tornar em um
fracasso, visto que o nível de equilíbrio entre todos esses
fatores é o que faz da sua receita um hidromel ruim, mediano,
bom ou excelente.
Sempre mantenha o estudo na sua rotina de homebrewer,
sempre busque o aperfeiçoamento, troque ideias, receitas e
conhecimentos com outros hidromeleiros, participe de
debates nos grupos online, fóruns e até mesmo com seus
amigos que produzem outras bebidas, pois quanto mais
conhecimento você obtiver sobre como funciona todo o
processo fermentativo de uma bebida, mais você saberá usar
seus ingredientes e deixar sua imaginação livre para criar
verdadeiras obras de arte em forma de bebida e os padrões
pré-estabelecidos.

Participaram deste número:
Airton Cezar Nunes Dias ,
Christiano Bonete, Emerson
Machado, Grégoire J.-F.
Demets.
Envie seu artigos para
publicação no boletim.
Críticas, elogios e sugestões
também são publicáveis.
Receba o boletim no seu mail.
Para isto envie mensagem com
o assunto assinar boletim
para o endereço abaixo. As
imagens e textos são de
propriedade da APH-SP ou de
domínio público, salvo
indicação contrária.
boletim.aphsp@gmail.com.
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