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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
✦

Abertas as inscrições para a
1a Taça Paulista de
Hidromel. Não sócios
também podem participar.
Inscreva-se na página do
boletim no facebook ou na
página dos associados.

✦

O BAPH parabeniza Raquel
Fava, Marcelo Muta e
Thiago Moraes pela
conquista no EAPAH de
Salvador.

✦

Parabéns a Alan Moreno
pela organização do evento
que foi um sucesso. Abraços
aos baianos!!
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Finalizamos um ano que talvez seja o mais importante
para a APH-SP: o ano de sua fundação. Em um curto espaço
de tempo conseguimos alguns de nossos objetivos, mas sem
dúvida alguma os principais: Congregar um grande número de
produtores de hidromel, não necessariamente do estado de
São Paulo, com visões, opiniões e sobretudo experiências
diferentes. Fica muito claro dentro do associação que todos
nós temos aprendido muito pela convivência com outros
hidromeleiros. Aprendemos que criar um grupo sólido de
artesãos não é tarefa impossível, e que mesmo ao longo de
acalorados debates sobre temas relacionados à antiga bebida,
mantemos o respeito e conseguimos extrair algo de positivo e
crescer enquanto hidromeleiros. Nosso segundo objetivo era
organizar encontros regulares de hidromeleiros, e lançar um
boletim informativo, por acaso este. Aliados aos EAPAH’s, as
Taças Paulistas de hidromel serão eventos anuais nos quais
poderemos premiar os mais talentosos hidromeleiros. O
primeiro ocorrerá em abril de 2017, e as inscrições estão
abertas, para sócios ou não do País todo. Isto sem dúvida será
um estímulo para todos. O boletim agradece a todos seus
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Novos Membros
A APH saúda seus novos
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associados pelo empenho que têm demonstrado e pela ajuda que
ofereceram à APH-SP. Que venha 2017, com muito Hidromel e
Sucesso, Saúde e Alegria!!

membros: Ricardo de Oliveira -

G. Demets

São Paulo; Eduardo Alves da Silva
de São Paulo.

dezembro de 2016

4º EAPAH - SALVADOR 2016

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

Lemos…

Making wild wines &
Meads

de Pattie Vargas e Rich Gulling

Sem dúvida enriquecedor este
livro de Vargas e Gulling. O
foco central são vinhos de
flores, frutas e legumes de
todos os tipos e vários
hidroméis. A obra é
importante para abrir
horizontes. Além de coisas
bem exóticas, você encontrará
idéias bem interessantes para
preparar seus hidroméis. Não
e s p e r e e n co n t r a r m u i to s
segredos técnicos, mas você
com certeza vai encontrar
receitas que há muito tempo
procurava. Não me arrependo
de ter comprado.
Boletim da APH-SP

Correspondentes APH-SP Marcelo Muta (Dois Corvos)
e Robert Padilha (Black Castle)
E no primeiro final de semana de dezembro de 2016, como já é
habitual, aconteceu o Quarto Encontro Anual de Produtores
Artesanais de Hidromel, sendo desta vez sediado na cidade de
Salvador na Bahia.
Produtores de diversos Estados brasileiros estiveram presentes,
sendo eles da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande
do Sul e São Paulo. A programação se dividiu entre palestras,
degustação de mel, preparação de um hidromel coletivo, pratos
típicos baianos e muitos hidroméis de qualidade.
Neste ano as palestras foram: Água Cervejeira (Olivalter
Pergentino - Acerva-BA), BPF, Seleção de Leveduras e Uso de
Fermento Selecionado para a Produção de Cachaça Artesanal na
B a h i a ( Pr o f a . D r a . A n a Pa u l a Ue t a n a b a r o - U E S C ) ,
Caracterização e Análise Sensorial do Mel de Diferentes Regiões
(Julio Fava - 9 Reinos Hidroméis) e Solicitações do MAPA-SP
Para Abertura de Indústria de Bebidas (Marcelo Muta Hidromel Dois Corvos).
Durante a Palestra do grande Julio Fava, inclusive, foi iniciada a
criação do primeiro banco de dados sensorial de meles do Brasil,
onde algumas amostras já foram avaliadas, classificadas e suas
características foram indicadas para diversas aplicações em
hidromel. Esse é um banco de dados que contará com a
contribuição do maior número possível de hidromeleiros de todo
o país, para a criação de um banco de dados pioneiro e muito
importante para a cena do hidromel no país. Aguardemos mais
informações sobre isso!
Além disso, o houve também a produção de um mosto de
hidromel coletivo (OG 1,100 g/cm³, Mel de Carqueja e Levedura
Pasteur Champagne), que sob tutela do grande Alan Moreno
(hidromeleiro baiano e organizador do 4º EAPAH), deverá ser
degustado por todos na próxima edição do Encontro.
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E, é claro, como ponto alto e mais esperado, ao final da noite
tivemos a confraternização onde pudemos experimentar hidro
méis de todo país e conversar com seus produtores sobre
experiências, técnicas de produção e todo tipo de dúvida e
curiosidade pode ser discutido. E, claro, muitos hidroméis foram
apreciados, sorvidos e até porque não dizer, drenados!

Perfil

De forma também já tradicional, os hidroméis destaques da
noite foram escolhidos através de votação dos participantes.
Este mês o BAPH entrevista
André Balparda, o Mestre das
poções, para encerrar o ano com
chave de ouro. Conversamos
sobre o que há além da técnica
com ele:

Nesse ano, os mais votados foram:

1° lugar: Hidromel suave Laranja Raquel Fava - Nove Reinos.

(BAPH): André, obrigado por nos conceder esta
entrevista.
(AB): Eu que agradeço a oportunidade e
espero poder agregar algo de bom para os
leitores.
(BAPH): Você é conhecido por elevar os
processos de fabricação de cerveja e hidromel
a um nível além de um simples procedimento
técnico, ao patamar de uma experiência mística.
Procede isso? Você poderia nos falar mais a
respeito?
(AB): Greg, talvez hoje seja a imagem que as
pessoas têm do Mestre das Poções, mas no
começo não foi bem assim. Sabemos que no
meio da cerveja artesanal e caseira, e acredito
que isso valha também para o meio dos
hidromeleiros, a visão técnica e cética é sempre
muito valorizada. Isso gerou muita desconfiança
no meio cervejeiro, pois adotamos o discurso
exotérico e você já pode imaginar como é que
algumas pessoas nos receberam. Levou
bastante tempo para as pessoas entenderem
que não éramos só o exotérico e que também
entendíamos alguma coisa do técnico.
Acredito na tecnologia, afinal a humanidade
evoluiu muito graças à ciência, mas a ciência
ainda não cuida da alma e ainda não tem
respostas a todas as perguntas. Por isso é
importante, pelo menos para nós, termos uma
produção que respeita as tecnicidades mas
onde podemos inserir nossa veia mística.
(BAPH): Sem dúvida, há muitos de nós que
pensam desta forma, e acho que foi por isso
que trouxe o tema à tona com você. Sua
formação é em filosofia, correto? Isto abriu
portas para um entendimento mais amplo deste
sistema de valores se é que posso chamar de
panteísta ou pelo menos animista? ou não?

2° lugar: Hidromel demi-seco Limão
Ro s a - Ma r c e l o Mu t a - D o i s
Corvos.

3° lugar: Hidromel demi-seco Manga
com Pimenta - Thiago Moraes Calaveira.

Mas foram inúmeros os destaques da noite, com hidroméis
incríveis de hidromeleiros fantásticos, como: Doce de Banana do
Henrique Hertel, Bochets Cítricos, em duas versões, do Robert
Padilha e do Julio Fava, Frutas Vermelhas do Henrique Leite,
Tradicionais em diversas versões (Guga e Filipe Mamute), além
de hidroméis de Goiaba, Ameixa, Abacaxi com Coco e tantos
outros na noite.
Para o ano que vem a disputa já começou! Com representes de
Goiás e Rio Grande do Sul, a disputa será acirradíssima para
determinarmos a sede do 5º EAPAH que acontecerá até o final
de 2017.
E que cada vez mais hidromeleiros de todo o país participem e
prestigiem esse grande evento!

continua

Boletim da APH-SP

3

Boletim da APH-SP

Vol 1(8)

(AB): O curso de graduação em filosofia não te
dá resposta alguma infelizmente. Esta
graduação, no meu modo de ver, te ensina a
fazer perguntas e a lidar com a falta de
respostas. É frustrante vermos o quanto de
perguntas sem respostas temos por ai.
A revolução tecnológica pela qual estamos
passando, onde temos "respostas" imediatas na
ponta de nossos dedos nos tornou de certa
maneira preguiçosos e dependentes. Nossos
antepassados tinham que conviver com suas
dúvidas e incertezas, isso os tornava mais
tolerantes. Tinham que se apoiar muitas vezes
nas escrituras para tomar decisões e é certo que
por conta disso erravam bastante, e isso
aumentava sua resiliência. Mas não vamos
misturar aqui fé e igreja, na minha visão a igreja
é gerida por homens que também erram e
manipulam, e fé é a consciência da existência
de algo superior que ainda não sabemos
explicar.
O que você está chamando de panteísta ou
animista eu prefiro simplificar para o termo neopaganismo, fica mais fácil assim. É natural vir a
pergunta em sua mente: "mas o neo-paganismo
tem as respostas?" e a resposta é curta e grossa:
não, não tem. Mas o neo-paganismo nos ensina
algo muito legal, o equilíbrio entre as coisas, a
integração entre homem, natureza e os Deuses.
Onde sim o Deus Sol a Mãe Terra, a Lua, o Mar,
os elementos, as plantas ... são entidades que
devemos adorar. Ao adorarmos estes entes, os
respeitamos. Em respeitando-os convivemos
em harmonia.
(BAPH): Isto sem dúvida é muito próximo do
que faziam nossos antepassados, já que os
processos que ocorrem na fabricação de
fermentados eram muitas vezes associados ao
sobrenatural e entidades diversas. Tenho
certeza que a maioria dos nossos leitores já está
adorando essa entrevista. Quais orientações
você dá para quem segue esta linha em termos
de época de preparo e cuidados com os
ingredientes e o processo em si?
(AB): Antes de responder a essa sua pergunta
eu gostaria de deixar claro que tanto a cerveja,
vinho, hidromel, whisky, cachaça, pão, bolo, ...
hoje são muito melhores que os de
antigamente. Muito melhores tecnicamente e
de se sabor também com certeza. Imagine que
os egípcios para moer o trigo melhor
misturavam areia ao grão, e não tinham como
retirar essa areia depois, por isso as múmias
tem os dentes gastos. A cerveja tinha que ser
tomada quase que imediatamente senão
azedava. No vinho na Roma antiga era
adicionado um sal de chumbo para adocicar a
bebida e isso causava demência nas pessoas.

continua
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Hidromelarias do mundo
•B e m ro s e E s t a t e : ( h t t p : / / w w w. b e m r o s e . c o . n z /
about_bemrose.htm) Desta vez o BAPH foi fuçar os
endereços da Oceania. De Wellington, Nova Zelândia,
encontramos a fundada em 1993, que conta com uma linha de
hidroméis, na sua maioria suaves, e alguns deles premiados.
Vale conferir, mas deveriam valorizar seu produto com um site
mais decente.
•Mountain View Meadery: A Australiana Mountain View
(http://www.mountainviewmeadery.com/) prepara uma série de
receitas incluindo metheglin e outras especialidades
utilizando meles da Tasmânia. Fica no Vale Lenah.
•Australian Mead: (https://australianmead.wordpress.com/)
Este não é o site de uma hidromelaria, mas um blog de
avaliação e de hidroméis australianos. Um blog ótimo, que
deveria existir no Brasil para os nossos....

Harmonizando:
Drinkability
Airton Cezar Nunes Dias
airton.cezar@hotmail.com
Olá nobres confrades, na coluna deste mês
abordaremos um assunto muito bacana e que importaremos
do mundo da cerveja, o famoso “drinkability”.
Por conceito, o drinkability (potabilidade em português), é um
termo subjetivo que irá medir a quantidade "agradável" de se
beber um líquido.Vamos exemplificar para entendermos na
prática!
Uma cerveja pilsen comercial tem um alto drinkability, pois
pode ser ingerida em altas quantidades sem saturar o paladar
ou o estômago, mas isso se deve há alguns fatores como por
exemplo o baixo teor de álcool, baixo corpo,baixa composição
de aromas e sabores...etc. Já uma cerveja do estilo RIS
(Russian imperial stout) possui um drinkability baixo devido
ao grau alcoólico ser alto, alto corpo, rico em aromas e
sabores...etc. Basta uma ou até duas pequenas garrafas para
uma pessoa estar satisfeita.
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Baseado nisso deixo claro que o conhecimento
técnico é importantíssimo, e deve ser
respeitado toda e qualquer recomendação de
higiene e de boas práticas.
Tendo dito isso, vamos a parte mais legal. Você
acredita que a data em que você nasceu
influencia no que você é? Deixe eu melhorar
essa pergunta: Você acredita que a posição dos
astros no momento em que você nasceu define
quem você é? Você acredita que aquela planta,
a Espada de São Jorge pode espantar os maus
espíritos? Você acredita que aquele chazinho
de erva cidreira que sua vó fazia para ficar mais
calminha funciona? Você acredita que a
mandioca cresce melhor se plantada na lua
minguante?
Das perguntas acima, que são conhecimentos
milenares, a da mandioca e a do chazinho de
erva cidreira já foram comprovados pela
ciência. Realmente a erva cidreira tem um
composto que tem um efeito relaxante e
tranquilizante. As seivas das plantas tem
comportamentos diferentes de acordo com a
fase lunar. A ciência está aos poucos
comprovando estes conhecimentos antigos.
Que a Lua tem um efeito gigantesco sobre a
terra e nossas vidas é inegável, veja as marés
por exemplo. Será então que os astros também
não influenciam quem você é?
Astrologicamente falando, não é bem assim, a
posição dos astros não define quem você é,
mas influenciam em como você lida com as
coisas ao seu redor, é mais sutil do que a gente
tende a imaginar. E baseado nessas sutilezas
desenhamos nossas receitas. Existem diversos
textos, mas diversos mesmo, de alquimia,
bruxaria, ervas e cura, taro, cabala, ... que
trazem os conhecimentos antigos, cheios de
interpretações e divergências, carregados de
misticismos e valores extra sensoriais que valem
a leitura. Isso que ainda não falamos dos
cristais, símbolos rúnicos, rituais ... tudo isso
influencia, não só a bebida, mas o bebedor. E é
ai que está a beleza.
(BAPH):É sempre muito interessante ter pessoas
como você por perto em associações como a
APH, já que além além de sua experiência com
cerveja você agrega este conteúdo do qual
raramente falamos. No fundo muitos de nós
buscam esta reconexão, num mundo onde o
Indivíduo é cada vez mais obliterado em
benefício do Coletivo, acredito eu. Como você
enxerga esse ressurgimento do hidromel,
primeiro nos E.U.A., depois na Europa e agora
no Brasil? Acredita que tenha a ver com isto?
Reconexão ou apenas um fenômeno de moda ou
de identificação social?
(AB):Você entendeu muito bem o que estamos
vivendo. Mas eu não gosto da palavra
reconexão, pois é muito tecnológica, me dá a
impressão que nosso cabo soltou e precisamos
plugar ele de novo em algum lugar. Prefiro usar
a palavra redescoberta, mas é o mesmo sentido
que você deu.
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Agora vamos lá: o drinkability seria uma qualidade ou um
defeito?
Na minha visão e em alguns textos que li, não seria nem um e
nem o outro. Explico: ele não de ve ser le vado em
consideração por ser uma questão muito pessoal e que não irá
influenciar em um campeonato por exemplo. É uma
característica! Que é esperada para cada estilo da bebida
avaliada, e isso pode ser bom ou não na opinião de cada
pessoa.
Amigos, existem bebidas para cada momento e devemos saber
aproveitar todos eles, por isso não tenham preconceito com
uma bebida ou outra e não rotulem elas, a diversidade é uma
coisa maravilhosa!
Abraços .

Pé na Estrada, hidromel no copo
Uma viagem à velha Lyon
G. Demets

Na Auvergne, ao longo do Ródano fica a antiga "Lug o
Dúnon" (monte dos corvos ou monte de luz) no idioma dos
gauleses. Fundada em 43 antes de cristo a cidade viu nascer
Imperadores como Caracala e Cláudio, cientistas como
Ampère, Grignard e Néel e viu morrer mártires como Sto.
Irineu, e Sta. Blandina. A cidade é, há mais de 2000 anos, um
cruzamento de rotas européias e hoje é a terceira maior
cidade da França. Ao pé da colina de Fourvière, onde a cidade
começou, fica o centro histórico da cidade. Um labirinto de
vielas estreitas de paralelepípedos, com inúmeros bares,
restaurantes e lojas de todo tipo com um charme mais que
especial. As construções são medievais em grande parte, e
podemos cortar caminho entre ruas utilizando as famosas
"Traboules" que são passagens de pedestres por dentro dos
casarões antigos. Como não poderia deixar de fazer, logo saí à
caça da antiga bebida. Na rua St. Jean, numero 58 fica a loja
"Secrets d'apiculteur", que é especializada em meles e seus
derivados. Lá encontramos inúmeras variedades de mel,
inclusive mel totalmente branco, igual à banha de porco, que
por incrível que pareça....é de laranjeira. No fundo da loja há
um grande estande de hidromel, com marcas conhecidas da
França, como o Elixir de Dragon, o Clos des Sentinelles, Elixir d
´Armorique, Hydromel du Velay entre outros. Ao lado deles, o
hipocras, que também faz muito sucesso por lá. Os preços são
5
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Hoje vivemos o global intensamente, as
fronteiras parecem não existir, acontece alguma
coisa na Suécia e em segundos já sabemos por
aqui. Essa facilidade de comunicação que a
tecnologia nos proporciona é linda, mas como
humanidade, acredito eu, ainda não aprendemos
a lidar com ela corretamente. Isso nos tirou a
noção de sociedade local. O que quero dizer
com isso? Tenho a impressão que perdemos
nossa noção de raízes. E todo esse movimento
de produtos artesanais, produtos feitos a mão, e
afins são para suprir esse buraco de identidade
que nos falta. Pensando como produtor, e você
vai entender bem isso pois você também faz seu
hidromel, é muito satisfatório sair do zero, ou a
partir do mel e água, e produzir algo tão glorioso
e sagrado como o hidromel, é mágico, é
realizador. Me completa poder transformar mel
em hidromel e malte em cerveja. Me aproxima do
que eu quero ser como ser humano.
Não acredito que seja uma moda, acredito que
estamos sim salvando o mundo em cada garrafa
que produzimos, lembrando a todos que bebem
nossos produtos que existe alguém por traz
deles que pensou, estudou, carregou baldes de
mel, bombonas de hidromel, suou muito para
poder produzir aquilo de maneira tradicional para
fazer com que este degustador lembre de suas
origens e tente resgata-las.
(BAPH):Quais são suas receitas prediletas de
hidromel? Alguma em particular que você
gostaria de experimentar?
(AB):Adoro o hidromel seco. Quanto mais seco
melhor. Mas no encontro da APH tive a felicidade
de provar alguns com frutas e especiarias que
me surpreenderam. Eu já tentei fazer hidromel
com frutas mas nunca deu muito certo, ainda
estou aprendendo a fazer o Melomel, quem sabe
um dia acerto. Um que sempre tive curiosidade
mas ainda não provei é o Rhodomel, que é o
Metheglin com Rosas.
(BAPH):Quais as surpresas que o Mestre das
Poções guarda para 2017? O veremos na 1a
Taça Paulista?
(AB):Esperamos lançar mais uma receita de
hidromel e pelo menos mais duas de cerveja.
Quanto a Taça Paulista, com certeza quero estar
lá para beber.
(BAPH): Muito Obrigado!

bem razoáveis indo de 18 a 36 euros por garrafa. Eles
normalmente têm também chouchen bretão, mas não no
inverno.
Praticamente ao lado desta loja, há uma entrada de no
número 52 da mesma rua, que é um corredor bem estreito.
Este leva a um átrio do ano de mais ou menos 1400, e uma das
portas leva à loja Mandragore
( h t t p : / / w w w. b o u t i q u e mandra gore.com/). Logo na
entrada da loja há degustação de
hipocras em abundância, e mais
adiante, o sonho de todos os
revivalistas medievais... Na loja é
possível comprar desde espadas
e cotas-de-malha até copos de
madeira, anéis e logicamente
hidromel... A variedade não é
tão grande mas há lá outras
marcas que não são encontradas
na loja anterior. Se for a Lyon,
não deixe de visitar.

O que é mesmo pH?
(parte III)

Confira: Mestre das poções,
http://home1.mestredaspocoes.com.br/

Boletim da APH-SP

O pior pesadelo para um hidromeleiro é sentir cheiro
de vinagre no seu hidromel. Isto indica duas coisas: ou que
houve oxidação por excesso de oxigênio, ou ainda que houve
contaminação por acetobacter (principalmente). Aí não há
6
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Re i te r a m o s o co n v i te p a r a
participarem dos GTs da APH,
já houve várias adesões mas
precisamos de mais mobilização
para conseguirmos começar a
produzir resultados concretos já
no início de 2017. Não deixe de
participar: a APH somos nós
todos e serve a nós todos. Para
colaborar com os GTs por favor
entrem em contato com a
APH.
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muito o que fazer. Ou jogamos fora ou tentamos fazer um
vinagre decente. Tentar recupera-lo neste ponto é pura perda
de tempo. Outros aromas também denunciam essas falhas,
mas nenhum é tão característico. O que o nariz sente é na
verdade ácido acético, que é fruto da oxidação do etanol, por
via biológica ou não. Sentimos seu cheiro pois ele é
e x t r e m a m e n te v o l á t i l e p e q u e n a s q u a n t i d a d e s s ã o
perceptíveis. Junto com o ácido acético há o ácido fórmico,
lático (cheiro azedo), butírico (manteiga rançosa) e
propanóico. Estes últimos podem ter origens diversas como
estresse de levedura ou ainda contaminação por outros
microorganismos. A concentração destes ácidos é chamada de
acidez volátil. A presença de ácido acético em grandes
quantidades tem outras consequências, como a morte das
leveduras e a formação de acetato de etila, que é quando ele
reage com o próprio etanol, e confere aromas de banana e
outras frutas como a pêra. Estes ácidos, mesmo em hidroméis
saudáveis estão sempre presentes em quantidades diminutas, e
são até desejáveis para o equilíbrio global da bebida, mas deve
se manter abaixo de um certo limite, para que não prevaleçam
sobre os outros aromas. É muito difícil medir a quantidade
destes ácidos, geralmente recorremos à cromatografia gasosa.
Estes contribuem certamente para a acidez da bebida
em boca, mas agora devemos pensar nos ácidos que não são
voláteis, ou aqueles que você não perceberá ao olfato. Estes
ácidos são necessários, para o corpo do hidromel. Hidroméis
pouco ácidos parecem aguados ou ralos entre outros adjetivos.
Estes são chamados de ácidos tituláveis (ou seja ácidos que
podemos medir por um procedimento simples chamado de
titulação). Por não serem voláteis são também chamados de
ácidos fixos. São essencialmente o ácido cítrico, succínico,
málico e tartárico. A acidez total é a soma da acidez volátil e
da acidez titulável.
fonte: http://waterhouse.ucdavis.edu/
G.D.
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