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Editorial 

Aconteceu este mês a primeira reunião da APH-SP na 
São Paulo Tap House, na capital. O ambiente descontraído e a 
presença de 15 produtores garantiu o sucesso do evento, ainda 
que muitos membros não pudessem comparecer desta vez. 
Após a abertura do encontro pelo presidente da APH, 
Marcelo Muta Ramos, prosseguimos com as apresentações e  
palavras aos membros. Romualdo Juliatto divulgou a política 
de uso do nome da APH a a criação dos grupos de trabalho 
nas diversas frentes (detalhes abaixo). Foi também aprovado o 
cronograma de eventos e locais das reuniões e Taças Paulistas 
para os próximos 5 anos, sendo que a primeira ocorrerá dia 8 
de abril de 2017, no Caballarius, em Ribeirão Preto. Depois 
disso passamos ao seminário sobre aditivos químicos na 
produção de hidromel onde apresentei os produtos químicos 
mais usuais utilizados na sua produção e quais os reais riscos e 
benefícios que trazem. Logo em seguida veio a melhor parte: a 
confraternização! Não pude contar mas eu mesmo estimo ter 
provado pelo menos 25 dos mais de 30 hidroméis que lá 
estavam (será exagero meu?). Fiquei impressionado com a 
qualidade de todos. Tem muita gente dando show!!

G.  Demets
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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 boletim no facebook 

Notícias 

✦ Cristiano 
Bonete 
faturou o 
primeiro 
e o 
segundo 
lugar no 
concurso 
Sul 
Brasileiro 
da Acerva Gaúcha na 
categoria Hidromel.  2° 
lugar - Yari - chá mate com 
limão 1° lugar - Viking 
Blood.

PARABÉNS!!

BOLETIM  
DA APH-SP 

http://www.caballarius.com.br
https://www.facebook.com/boletimAPHSP/
https://www.facebook.com/boletimAPHSP/
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                          Fermentações… 
Levedura Mangrove Jack’s M02 Cider: Impressões

Por Philip Mead

As  leveduras  fornecidas  pela  Mangrove  Jack’s  são,  em  sua 
maioria, destinadas a produção cervejas artesanais, com exceção 
da M02 (Cider) e M05 (Mead). A empresa é relativamente nova 
no  mercado  e  infelizmente  ainda  não  existem  muitas 
informações  sobre  seus  produtos  em  fóruns  nacionais  / 
internacionais. A opção da levedura M02 foi feita por questões 
de disponibilidade e sua atrativa descrição.

A seguir  compartilharei  minhas  experiências  e  impressões 
sobre  esta  levedura  utilizada  na  produção  de  4  safras  do 
Hidromel Philip Mead, OG de 1,121 e FG de 1,015 (13,9%  vol. 
Alc.).

Características 

A proposta da M02 é ser uma cepa 
de  sidra  (família  Saccharomyces 
cerevisiae)  com  alta  produção  de 
éster,  proporcionando  sabores  e 
aromas frutados e refrescantes.

Reidratação  /  Preparação  do 
mosto 

A reidratação foi feita adicionando 1 sachê (10g)  em 100ml de 
água (30 –  35°C).  Após 12  minutos de reidratação (onde já  foi 
possível notar uma pequena atividade das leveduras), a mistura 
foi  adicionada  diretamente  ao  mosto  (23L),  de  densidade  1121 
com utilização de mel silvestre. O mosto foi oxigenado e nutrido 
com 3,9g de DAP, antes da adição das leveduras.

Obs.: O Datasheet indica que para OG acima de 1,100 deve-se 
utilizar  2  sachês  de  levedura  a  cada  23L de  mosto.  Porém eu 
adicionei apenas 1 sachê.

Fermentação 

A fermentação iniciou de forma vigorosa em todas as safras que 
testei  (24hrs  após  a  adição  das  leveduras).  É  indicado  que  a 
temperatura de fermentação ocorra entre 12°C e 28°C. Devido a 
limitações  de  espaço,  fiz  toda  a  etapa  da  fermentação  em 
temperatura ambiente (que variou de 20°C a 25°C) durante as 4 
semanas  necessárias  para  atingir  a  FG de  1,015.  A tolerância 
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✦ Foi realizada no dia 13/11 na 
cidade de Porto Alegre-RS, 
durante o concurso Sul-
brasileiro das acervas, a 
prova para certificação de 
juízes para hidromel pelo 
BJCP. Esta é composta de 
parte teórica previa de 200 
questões. E de julgamento 
de 6 amostras de hidromeis. 
Estiveram presentes 
candidatos dos estados de; 
Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo e Rio Grande do Sul. 
E dois hermanos da 
Argentina. As provas 
seguem para tradução 
oficial e o resultado estará 
disponível nos próximos 
meses. (J. Fava)

✦ Está no ar o site da APH 
em www.aphsp.org. O site 
que está no ar é provisório, 
já que estamos montando 
uma versão definitiva do 
mesmo.

Novos Membros 

 A APH saúda seus novos 
membros: Filipe Cabral Albernaz 
Rocha - Goiânia, GO; Carlos 
Eduardo Fermino - Araraquara; 
Marcos Roberto Stefanelli - São 
Bernardo do Campo; Christiano 
de Oliveira Bonete Pereira - 
Benemérito de Porto Alegre, RS; 
Cláudio Manoel C. Costa - 
Benemérito de Campo Grande; 
MS 

Que fermentem muuuuito!! 

Você que ainda não é 
membro, filie-se aqui! Será 
um prazer tê-lo conosco. 

http://www.aphsp.org
https://goo.gl/forms/NpIh0WcQiwFu0Ag12
http://www.aphsp.org
https://goo.gl/forms/NpIh0WcQiwFu0Ag12
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alcoólica  indicada  pelo  datasheet  não  é  precisa  (apenas 
informando que é  maior  do que 12%),  então,  pasteurizei  meu 
mosto a fim de parar a fermentação.

Maturação / clarificação 

Ao término da fermentação era possível perceber a presença de 
álcool  superior,  que  se  atenuou  com  4  meses  de  maturação. 
Neste  mesmo  período  a  sedimentação  ocorreu  quase por 
completo,  sendo finalizada após  o  mosto ficar  alguns  dias  em 
repouso, na temperatura de 10°C.

Conclusão 

Com cerca de 6 meses de maturação os sabores presentes no mel 
silvestre  foram realçados,  aumentando o  corpo e  reduzindo o 
calor  alcoólico,  resultando em um Hidromel  bem equilibrado, 
com aroma frutado e fresco. O valor pago em cada sachê foi de 
R$16,00 (cerca 60%  mais caro que uma levedura da Red Star, 
por  exemplo).  Na  minha  opinião,  além  de  proporcionar  um 
ótimo  Show  mead,  esta  levedura  tem  o  potencial  de 
proporcionar  excelentes  Melomeis,  valorizando  os  aromas  e 
sabores frutados.

Philipe Mandaji Piaia - philipmead@outlook.com

  Hidromelarias do mundo 

•Medovina  Z  Podhradí:  (www.medovinazpodhradi.cz) 
Hidromelaria da república Tcheca que prepara diversas receitas a 
14  %.  Entre  elas  podemos  destacar  avelã,  amêndoa,  cereja, 
caramelo (um bochet provavelmente),  canela  e  dois  hidroméis 
florais que não fui capaz de identificar, mas creio que um deles é 
de Dente-de-leão. Além desses, o tradicional. Vale conferir.

•Hydromiel  Apidoro: Pelo que consta no site é a única 
hidromelaria de Porto Rico (http://www.apidoros.com/apidoro-
mead.html). Faz hidroméis de maracujá, laranja e outras frutas 
tropicais como pude ver em seu site. Este ainda está em 
construção.

•Lunamiel - Chilean drinks: (http://chileandrinks.com/
productos/) Do Chile temos este elegante produto. O rótulo é 
um dos mais bonitos que pude ver ultimamente. O mel chileno é 
muito conhecido por sua qualidade. Deve sem dúvida repercutir 
nos seus hidroméis.
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Lemos… 

The Secret Art of Mead 

Making Revealed  

de Will Kalif 

Will Kalif é conhecido pelo seu 
site  www.stormthecastle.com 
em que apresenta inúmeros 
projetos revivalistas medievais 
que vão desde castelos de papel 
até armas para matar dragões: 
realmente muito divertido. Lá 
também há um grande espaço 
para o hidromel, incluindo um 
canal no youtube. Este livrinho 
de 80 páginas é uma publicação 
independente, onde ele 
compilou sua experiência na 
web. É praticamente uma 
apostila sem muito fundamento 
teórico. Acredito que possamos 
aprender mais em sites e no 
youtube do que com o livro do 
Kalif, já que de fato mesmo não 
revela segredo algum. Ficou 

devendo…🍷

http://www.stormthecastle.com
http://www.stormthecastle.com
mailto:philipmead@outlook.com
http://www.medovinazpodhradi.cz/Medovina.html
http://www.apidoros.com/apidoro-mead.html
http://chileandrinks.com/productos/
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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. 

boletim.aphsp@gmail.com

As imagens e textos são de propriedade da APH-SP ou de 
domínio público, salvo indicação contrária.

Harmonizando: 
Avaliação de um hidromel 

Airton Cezar Nunes Dias
airton.cezar@hotmail.com

Olá a todos! Sejam todos bem vindos mais uma vez na 
nossa coluna!

Como  todos  sabem,  a  nossa  associação  em  breve 
promovera  um  torneio  de  hidromel!  Isso  é  um  passo 
primordial para a evolução de nossa bebida no Brasil.

Por isso iremos abordar hoje, aquilo que seria essencial 
um  h idromel  para  se  te r  uma  boa  a va l i ação ,  não 
necessariamente ser campeão, mas sim ser considerada uma 
boa  bebida  para  os  jurados  e  por  consequência  começar  a 
estabelecer um padrão de qualidade que nós ainda estamos 
buscando no Brasil.

Vamos começar!

O  primeiro  fator  de  uma  bebida  de  qual idade  é  a 
transparência (salvo em casos muito específicos, como em um 
braggot por exemplo), um bom hidromel não poderá ser turvo 
ou mal clarificado, terá de ter reflexos ao brilho da luz e não 
poderá ter partículas em suspensão. Um hidromel com essas 
características ira perder pontos pois apresentação é um fator 
importante.

Agora  que  já  avaliamos  visualmente  iremos  para  o  teste 

Boletim da APH-SP �4

Perfil 

O BAPH entrevista hoje Thiago 

Moraes de Divinópolis MG. 
Thiago criou o Hidromel 
Calaveira e nos conta um pouco 
mais sobre sua experiência: 

(BAPH):"Oi Thiago, Obrigado 
por nos dar esta entrevista. Diga 
nos antes de mais nada: Você 
começou com cerveja ou 
hidromel? sei que você é craque 
nos dois 

(TM): Comecei com  
hidromel,embora depois 
comecei com cerveja. 

(BAPH):E a Calaveira, como 
surgiu? Que tipos de hidromel 
você tem produzido hoje? 

(TM): O Calaveira surgiu quando 
conheci hidromel em BH com 
eventos.  Voltei pra minha cidade 
comecei a fazer e fiz os dois 
cursos do Luís Felipe  e melhorei 
minhas técnicas .Hoje produzo 
metheglin,  tradicional e alguns 
melomeis. 

(BAPH): E na sua opinião como 
está evoluindo o cenário 
hidromeleiro nacional? 

(TM): Hj vejo o cenário nacional 
de hidromel em crescimento em 
ascensão e com uma grande 
evolução de qualidade e 
variedades,ate com breve 
possibilidades de mapa. 

continua 

mailto:boletim.aphsp@gmail.com
mailto:airton.cezar@hotmail.com
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olfativo. No nariz o hidromel não poderá apresentar aroma de 
álcool  muito  presente,  isso  é  indicação de  fermentação em 
alta temperatura trazendo os famosos álcoois superiores. Não 
poderá apresentar também aromas muitos diferentes daquilo 
que  foi  declarado  nas  garrafas  e  também  não  poderá 
apresentar somente aroma de mel cru.

E por fim iremos a avaliação gustativa, e ela é uma junção dos 
fatores acima acrescido do paladar, que também não poderá 
apresentar sabores diferentes do que foi declarado ao juiz, que 
por sua vez avaliará o equilíbrio geral da bebida na boca.

Nos conversamos já em colunas passadas sobre o equilíbrio 
entre  acidez,  taninos,  doçura,  etc.  Por  isso  não  vou  me 
estender neste assunto.

Por isso queridos produtores, pensem sempre no equilíbrio de 
suas receitas, essa é a chave para o sucesso!

Mês que vem vou abordar um assunto que me rendeu uma 
discussão muito saudável com o querido confrade Romualdo 
MU Juliatto e que vai ser item de avaliação em nossa Mazer 
Cup Paulista. Seria o drinkability da bebida uma qualidade ou 
um defeito???

Hail!

O que é mesmo pH?     
(parte II) 

No mês passado recordamos os conceitos básicos de pH, este 
mês vamos um pouco além. Uma característica de ácidos e 
bases é que reagem uns com os outros. Quando adicionamos 
uma base (com íons OH-) a um ácido (com íons H+) formamos 
um sal e água. Esta reação torna o meio neutro em princípio, 
portanto  é  conhecida  como reação  de  neutralização  já  que 
qualquer  excesso  de  ácido  ou  base  deveria  em  tese  ser 
eliminado. Nem todo ácido tem a mesma força (e isso vale 
para  bases  também).  Imagine duas  substâncias,  que mesmo 
em  quantidade  iguais  liberam  quantidades  de  íons  H+ 
diferentes  uma  da  outra  em água… Pela  definição  as  duas 
seriam ácidos,  mais  um seria  mais  forte  que  o  outro,  pois 
liberou mais  H+.  Na prática  isto  acontece  sempre.  Quando 
comparamos  o  HCl  (ácido  clorídrico)  com o  ácido  acético 
(vinagre), vamos observar que o primeiro é muito mais ácido 
que  o  segundo.  Praticamente  todos  os  ácidos  presentes  no 
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(BAPH): Como é o gosto do 
pessoal da sua região, o hidromel 
chegou pra ficar ou ainda há um 
caminho a percorrer para que 
isso se torne uma realidade? 

(TM): O gosto do pessoal aqui é 
bem eclético e veio pra ficar 
mesmo , embora seja uma 
bebida muito antiga a aceitação 
foi bem fácil. 

(BAPH): E você? qual foi o 
hidromel que te marcou? Alguma 
receita especial?  

(TM): Na verdade foram dois  os 
hidroméis que mais me 
marcaram,um tradicional que 
faço com as técnicas novas e um 
capsicumel de manga com 
pimenta. A receita mais especial 
pra mim é o de manga com 
pimenta e metheglin. 

(BAPH): Como você enxerga a 
legislação brasileira sobre 
hidromel? O que você acredita 
que poderia melhorar se 
mudasse? 

(TM): A legislação de hidromel 
no Brasil e bem precária e 
necessita de alterações 
imediatas,tendo em vista que o 
MAPA e uma realidade em 
breve.O que mudaria na minha 
opinião  com a melhora da 
legislação seria a padronização 
de qualidade  de Mead e por 
consequência qualificação dos 
produtores. 

(BAPH): O EAPAH de Belo 
Horizonte foi fantástico, e 
aproximou muita gente. Quais 
são suas expectativas para o 
encontro na Bahia? 
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hidromel (acético,  succínico,  málico,  tartárico,  cítrico etc…) 
são desse tipo, chamados de ácidos fracos. Quando tentamos 
neutralizar  estes  ácidos  com  uma  base  forte,  não  é  raro 
observarmos que o pH varia muito pouco com adição da base 
e que muita base é necessária para neutralizar o ácido…como 
se  o  pH estivesse  travado  num valor.  Quando  isso  ocorre 
dizemos  que  o  meio  está  tamponado,  ou  que  estamos 
verificando  o  efeito  tampão.  Nosso  sangue  é  tamponado 
naturalmente, já que variações de pH no sangue poderiam ter 
graves consequências no nosso metabolismo. O efeito tampão 
é  consequência  de  uma  série  de  equilíbrios  químicos 
interdependentes,  e  basta-nos  saber  que  ele  existe.  Alguma 
substâncias  não  apresentam  íons  H+  ou  OH-  em  suas 
composições  mas são ácidos  e  bases…Isto é  porquê podem 
reagir com a água produzindo ácidso e bases. Veja o caso do 
CO2 ou gás carbônico:

CO2+H2O<——> H2CO3<———-> H+ + HCO3-

O  mesmo  tipo  de  reação  ocorre  com  carbonatos  e 
bicarbonatos. Para alcalinizar hidromel os mais versáteis são o 
carbonato  de  cálcio  (calcário)  ou  o  carbonato  de  sódio 
(barrilha).  A desvantagem  do  cálcio  é  que  pode  formar 
precipitado  com  componentes  do  hidromel  com  mais 
facilidade. No mês que vem falaremos de acidez total e acidez 
volátil.

G.D.

Convocação para os GTs da 
APH 
Na última reunião decidimos 
implantar GTs ou grupos de 
trabalho para acelerar algumas 
questões pendentes na APH e 
estimular o envolvimento de seus 
membros. Os grupos de trabalho 
são pequenos núcleos ou 
comissões de dois a 5 membros 

(não há número na verdade, é uma previsão apenas) da APH-
SP que se encarregam de uma determinada tarefa ou ocupação 
na APH. Assim como todos os outros, não são remunerados 
por isso. Os dois GT que existem no momento vão se ocupar 
da comunicação da APH e dos métodos de certificação. 
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(TM): Nosso 3o encontro anual de 
produtores de  foi bem 
satisfatório com a interação de 70 
produtores apresentando meads 
com qualidades incríveis e com 
palestras interessantes com a 
finalidade de qualificar os 
produtos. Pra Bahia espero a 
mesma intensidade de qualidade 
e variedades de bons hidroméis 
e a interação sadia de todos 
como em todos eventos. 

(BAPH): Obrigado pela 
entrevista, e por favor deixe sua 
mensagem para o hidromeleiro 
iniciante!” 

(TM): Um conselho a quem quer 
ingressar nesse mundo 
maravilhoso é estudar, fazer 
cursos, testes e sempre buscar o 
melhor. 

Confira: Hidromel Calaveira 

https://www.facebook.com/hidromelcalaveira/
https://www.facebook.com/hidromelcalaveira/
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O Associado que estiver disposto a colaborar com os GTs por 
favor entrem em contato com a APH. Os GTs cuidarão 
específicamente de:

GT de comunicação

✦Mídias sociais e site da APH

✦Camisetas/bonés e material promocional

✦Banco de dados da APH

✦Boletim da APH e demais publicações - política editorial

GT de certificação

✦Procedimentos de avaliação e certificação de produtores.

✦Cursos e material didático, apostilas, apresentações, normas.

✦Proposta de atualização da Instrução Normativa MAPA 34 
DE 29/11/2012 para encaminhamento ao órgão.

✦Sêlos de certificação e uso do nome da APH em mídias 
sociais e rótulos.

CONTAMOS COM TODOS VOCÊS!!
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Edição 

Edição: Airton Cezar Nunes 
Dias, Grégoire J. F. Demets, 
Marcelo Muta Ramos, 
Romualdo Juliatto.

Participaram deste número: 
Airton Cezar Nunes Dias, 
Grégoire J. F. Demets, Júlio 
Fava, Marcelo Muta Ramos, 
Philipe Mandaji Piaia, Romualdo 
Juliatto.

mailto:boletim.aphsp@gmail.com?subject=GRUPOS%20DE%20TRABALHO

