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Editorial 
Após um longo e tenebroso inverno (ou direi tórrido verão?), 
o BAPH está de volta baforando a antiga bebida nos quatro 
cantos do País. O ano de 2017 
promete muita coisa boa para 
nós hidromeleiros. A primeira 
delas é a taça paulista que 
ocorrerá no início de abril em 
Ribeirão Preto. Temos 30 
rótulos inscritos e contamos 
com um júri altamente 
qualificado para escolher os 
melhores em suas categorias e 
os melhores dos melhores. A 
coisa promete, muita gente 
fera mandando suas obras. 
Além disso ocorrerá também a 
segunda reunião geral da APH 
no segundo semestre. No final 
do ano, como de costume, acontecerá o EAPAH, no Rio 
Grande do Sul desta vez. Churrasco com hidromel combina 
com certeza!

G.  Demets

 O BAPH precisa de você para 

continuar a ser publicado. Mande suas 

matérias, receitas, dicas, eventos, 

relatos de viagem enfim, tudo que 

tiver relação com o hidromel para : 

boletim.aphsp@gmail.com.                 
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Sobre o Boletim 

Esta é uma publicação  
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 

✦ Inscrições encerradas para a 
primeira taça paulista de 
hidromel. As fotos do 
evento serão divulgadas na 
página do Facebook dos 
associados. Assim como o 
vídeo ao vivo da apuração 
dos resultados e da 
premiação. Não deixe da 
assistir a partir das 18:00 do 
dia 8/4/2017.

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

BOLETIM  
DA APH-SP 

https://www.facebook.com/boletimAPHSP/
https://goo.gl/forms/NpIh0WcQiwFu0Ag12
https://www.facebook.com/boletimAPHSP/
https://goo.gl/forms/NpIh0WcQiwFu0Ag12
mailto:boletim.aphsp@gmail.com
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   Fermentações… 
Melomel de abóbora (18 litros) 

Romualdo Juliatto (mujuliatto@gmail.com)
Para  esta  receita  fiz  uma  adaptação  de  diversas  outras  que 
pesquisei. O diferencial está no preparo da abóbora que ao invés 
da maioria que utiliza um purê de abóbora,  usei  um doce em 
pedaços.  Quis trazer o sabor e aromas de doces caseiros com 
uma graduação alcoólica bem significativa, 15,7 % e seco.

Para o Doce:

2,5 Kg de abóbora (tipo moranga) com casca devidamente limpa 
e  sem caroços;  10  Cravos-da-índia;  1  Canela  de  pau  (10cm);1 
Xícara de açúcar; 1 Xícara de água

Modo de preparo:

Corte a abóbora em pedaços 
e cozinhe em uma panela com 
todos  ingredientes  mexendo 
sempre até a casca amolecer. 
O ponto da abóbora pode ser 
feito através do teste: espeta-
se um pedaço da abóbora com 
um garfo pela casca,  levante 
na vertical e se o pedaço cair 
com  facilidade,  estará  no 
ponto.  Uti l ize  apenas  os 
pedaços da abóbora e remova 
os cravos e a canela.

Mosto:

4  Gramas  de  pimenta  da  jamaica  maceradas;  1  Noz-moscada 
cortada na metade; 10 Favas de cardamomo (apenas as sementes 
levemente maceradas); 1 Colher de chá de gengibre em pó; 4 Kg 
de mel silvestre ou a quantidade para chegar na O.G. de 1,120; 2 
Pacotes de levedura Lalvin D47; 6 gramas de nutriente Fermaid 
K Lallemand.

Modo de preparo:

Adicione o mel e cerca de 1 litro de água para facilitar a mistura. 
Aqueça  até  o  mel  dissolver  por  completo.  Adicione  água  até 
chegar a uma densidade de 1,120. Coloque as especiarias em um 
saco  de  tnt  para  chá  (facilmente  encontrado  em  casas  para 
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Novos Membros 

 A APH saúda seus novos 
membros: Renato Lopes Mendes 
Pereira (Hidromel Azimuth) Rio de 
Janeiro/RJ e José Geraldo da 
Silva (Valknut hidroméis). José 
Carlos Ribeiro de Cochabamba 
Bolívia. Sejam muito bem vindos e 
que fermentem muuuuito!! 

Lemos… 

Making your own 

mead  

de Bryan Acton e Peter Duncan 

Este  foi  um  dos  primeiros  livro  a 
serem publicados sobre o assunto, e 
se não me engano a primeira edição 
remonta aos anos 60. O inglês é mais 
difícil,  é  escrito em uma linguagem 
que nem sempre é acessível aos não 
nat ivos .  Dan  Va l l i sh  fez  sua s 
considerações  nessa  edição  em 
particular. O livro de 60 páginas em 
si  é  muito  superficial,  mas  traz 
algumas receitas  interessantes,  além 
de  uma  técnica  de  correção  de 
dulçor contínua que eu nunca tinha 
visto alguém fazer. Fora isso compre 
somente  se  você  não  souber 
absolutamente nada sobre hidromel.

Ficou devendo…🍷

mailto:mujuliatto@gmail.com
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produtos naturais ou orientais) ou confeccionado de pano fino e 
adicione  ao  mosto  juntamente  com  a  levedura  reidratada 
conforme  as  orientações  do  fabricante.  Adicone  metade  do 
nutriente e oxigene o possível. Após dois dias adicione a outra 
metade do nutriente. Em aproximadamente 45 dias a densidade 
deve ter baixado para 1,000 e realize a primeira trasfega quando 
achar que o sabor estiver a gosto e as outras  até a clarificação 
estiver conveniente. Nesta receita não utilizei clarificantes.  

  Hidromelarias do mundo 

•Clos  des  sentinelles:  (http://closdessentinelles.com) 
Hidromelaria  francesa,  da  região  do  Languedoc-Rousillon. 
Produz diversos tipos de hidromel, entre eles o elixir de dragão e 
o  tradicional  que  é  seu  carro  chefe.  As  embalagens  são 
maravilhosas, o conteúdo nem tanto…não chega a surpreender.

•Cervejaria  Saku:  (https://www.saku.ee/en/product/modu-2/) 
Situada na Estonia, esta cervejaria pertence ao grupo Karlsberg. 
Produz de cerveja a refrigerante, mas uma bebida em particular 
chama  a  atenção:  o  Mõdu.  Hidromel  tradicional  curto,  com 
apenas 4 % de alcool, para ser consumida como a cerveja.  

•Instituto de pesquisa da abelha de Dol: (http://
www.beedol.cz/bee-research-institute/#production) Instituto da 
abelha da República Tcheca. Produzem hidromel e leveduras 
para a produção caseira da mesma. Tem versão em inglês.

Harmonizando… 

Airton Cezar Nunes Dias
airton.cezar@hotmail.com

Olá queridos confrades! Nesta coluna, abordaremos a produção 
de   hidromel  que  não  finalizou  como  o  esperado  ou  que 
simplesmente não nos agradou.

O hidromel é a bebida mais versátil  que existe, devido a sua 
flexibilidade  de  produção,  praticamente  podemos   colocar 
qualquer ingrediente. Podemos usar uvas e frutas se quisermos 
um produto que lembre um vinho, usamos ervas e especiarias e 
conseguimos  um  resultado  parecido  com  os  amaros  e  bitters, 
temos  o  malte  e  o  lúpulo  para  ter  uma bebida  que  lembre  a 
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Perfil 

Este mês o 
BAPH 
entrevista 
Alexandre 
Augusto 
Peligrini, da 
Hidromelaria 
Oldpony, de 
Mogi Guaçú/

S.P.: 

(BAPH): Bom dia Alexandre, obrigado por nos 
dar esta entrevista em nome da Oldpony. 

(AP): Bom dia Greg! Nós que agradecemos 
pela oportunidade! 

(BAPH): Como começou a Oldpony? 

(AB): A OldPony começou, acredito que da 
mesma forma que quase todo mundo, fazendo 
cerveja caseira! Em meados de 2013 passei por 
um processo de recolocação profissional e 
naquela loucura e angústia de buscar uma nova 
oportunidade, me dei conta que todos os 
h o b b i e s q u e u m d i a e u t i n h a f o ra m 
abandonados pela loucura do dia a dia. 
Buscando manter a sanidade, resolvi que era 
hora de encontrar um novo hobby e uma coisa 
que sempre me interessou era produzir minha 
própria cerveja. Durante os testes e estudos do 
processo de produção da cerveja, descobri em 
algumas lojas especializadas, insumos para a 
produção de hidromel. Eu, que até aquele 
momento pensava que o hidromel era apenas 
uma lenda, fiquei surpreso e comentei num 
grupo de amigos sobre essa "descoberta". No 
mesmo momento, fui desafiado a produzir um 
lote para experimentação. Dai em diante vocês 
já podem imaginar o resto da história! rs 

(BAPH): Pois é Alexandre, quem prova não 
larga…rsrs. Qual o volume de produção e 
produtos que vocês produzem? 

(AB): Atualmente temos capacidade de 
produção de 6.000 litros. O volume mensal 
varia de como trabalhamos o produto final. 
Com maturação, em torno de 1.000 litros 
mensais. Sem maturação, teríamos capacidade 
para 6.000 litros/mês. Hoje nossa linha de 
produtos conta apenas com o Dwarfic (tipo 
seco) e o Elfic (tipo suave). Mas já estamos em 
fases finais de testes para lançar um novo tipo, 
num outro posicionamento de mercado, nos 
próximos meses. 

(BAPH): Puxa que legal! é algo de porte bem 
respeitável! Quais são os planos para o futuro 
da hidromelaria? 

continua… 

http://closdessentinelles.com
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cerveja, claro que nós estamos produzindo hidromel e por isso 
ela não deve perder sua própria personalidade. Nem sempre 
produzimos uma bebida que fique de nosso agrado (as vezes 
adicionamos frutas demais, ervas demais e etc...)  e vejo que 
muitas pessoas não sabem o que fazer quando isso acontece, 
principalmente quando somos iniciantes.

Minha dicas para quando acontece isso são: Paciência – Todo 
hidromel melhora com o tempo, uns mais outros menos, mas 
o  tempo  ainda  é  o  melhor  remédio  para  a  nossa  querida 
bebida.

Blends – Podemos usar um hidromel muito doce ou muito seco 
para tirar a doçura ou adoçar um batch  em que o resultado 
final não foi o planejado.

Fortifica-lo –  Podemos cozinhar nosso hidromel com ervas, 
especiarias  e  adicionar  algum  álcool  para  aumentar  o  seu 
poder alcoólico e assim transformamos nossa bebida em um 
vermute de hidromel.

Vinagre – Sim, podemos fazer vinagre de hidromel.

Usar  como ingrediente  –  Podemos  usar  hidromel  enquanto 
cozinhamos,  podemos  fazer  marinadas,  reduções,  molhos, 
cremes doces...

Não desista se sua bebida não ficou do seu agrado, a graça 
dessa nossa brincadeira é exatamente essa, tenha paciência e 
estude  bastante  as  suas  possibilidades,  para  expandirmos 
ainda mais as nossas ideias. O hidromel além de uma ótima 
bebida  é  um  excelente  coringa  para  se  ter  em  qualquer 
momento, podemos ter produtos exclusivos e agregar muito 
mais valor para a cultura de nosso querido hobby.

Um abraço!

Pé na estrada, hidromel no 
copo… 
Pizza com Hidromel 

Henrique Nadolny Hertel
Primeiramente,  gostaria  de  agradecer  por  mais  uma 

oportunidade  de  escrever  para  este  boletim  que  muito 
contribui para difundir sobre esta bebida que ganha cada vez 
mais espaço na taça dos brasileiros. 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(AP): Dentro os planos para a empresa, 
podemos destacar uma maior diversificação de 
produtos, não só na linha de bebidas, mas 
também na linha de alimentos. Parcerias com 
clientes, institutos de pesquisas, faculdades e 
fornecedores. 

Como ainda estamos no processo de registro 
junto ao MAPA ainda não podemos detalhar 
e s t e s , m a s e m b re v e t o d o s p o d e rã o 
acompanhar através do nosso site e de nossa 
fanpage. 

(BAPH): Ótimo! Mas me diga uma coisa: com as 
demandas do mercado internacional, muitos 
produtores optam por exportar seu mel ao 
invés de vendê-lo no mercado interno. Vocês 
tem tido dificuldade com fornecedores? Os 
preços são justos? 

(AP):Até o presente momento, não temos 
problemas com fornecedores não. Na verdade, 
acreditamos que conforme formos escalando 
nossos volumes teremos maior facilidade para 
negociar grandes quantidades, garantir 
estoques e melhorar nossos preços. Além disso 
a parceria e apoio aos produtores regionais, tais 
como subsídio para produção e certificação, em 
médio prazo também nos garantirá um certo 
volume destes mensalmente. Em relação ao 
preço ser justo, temos que entender que da 
mesma forma com a qual defendemos o preço 
do nosso produto final, assim também o 
produtor tem o direto e/ou razão para defender 
o dele. Então, o processo de negociação acaba 
sendo normal para ambos os lados.  

(BAPH): Entendo. Muitos de nós almejam 
ampliar sua produção e produzir hidromel em 
escala industrial. Quais conselhos você daria 
para quem quer iniciar uma instalação de maior 
porte? 

(AP): Antes de mais nada, comecem desde já 
analisar as exigências, normas e regulamentos 
para enquadramento da sua empresa junto aos 
órgãos competentes. Tenham ciência que no 
momento, a legislação brasileira para o 
hidromel é muito rasa e isso, de certa forma, 
castra a sua gama de opções ou a criatividade 
de seu produto ou da sua linha de produtos. Se 
mesmo assim, ainda tiverem interesse nisso, 
façam um bom planejamento e esbocem um 
orçamento para já terem uma ideia do 
montante financeiro necessário e faseiem a sua 
execução para que o mesmo seja sustentável e 
seguro ao longo do tempo. Segundo, eu diria 
para manterem uma visão e mente aberta para 
entender sobre o que é o mercado e como este 
funciona. Decidam como querem posicionar o 
seu produto e tracem um planejamento a partir 
dai.  

Por fim, estudem as normas corretamente. Vejo 
muitos mitos nos grupos justamente por 
interpretações equivocadas das normas. E isso, 
no final, custará mais caro do que o realmente 
necessário. 

continua… 
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Pensando nisso, decidi criar um evento específico para 
fomentar  o  Hidromel  de  maneira  geral,  o  “Pizza  com 
Hidromel".  Passei  muito  tempo pesquisando  como poderia 
tornar o Hidromel mais popular no cotidiano das pessoas e 
também estudando para responder às inúmeras perguntas que 
me  foram  feitas  sobre  harmonização  de  Hidromel  com 
gastronomia.  Pois  bem,  certo  dia  na  pizzaria  de  um amigo 
meu, Alberto Patyk resolvemos sair um pouco da rotina pizza/
vinho e testar o Hidromel como companheiro desta iguaria. 
As  pizzas,  lá  feitas,  são  artesanais  onde  cada  ingrediente  é 
selecionado com muita atenção e a montagem também é feita 
com extremo cuidado,  assim como um bom Hidromel.  O 
resultado foi óbvio, uma maravilha, e então inauguramos em 
janeiro de 2016 o Pizza  com Hidromel,  evento mensal  que 
sem falhas ocorre até hoje. Dentre as idéias principais deste 
evento,  ajudar o comércio local  sempre foi  uma prioridade. 
Partindo  daí  escolhemos  o  dia  de  menor  movimento  de 
clientes da pizzaria para estipular a data com planos de levar 
novas pessoas gerando novo público para o estabelecimento, 
ficando  estabelecida  então  a  2°  Quarta  feira  do  mês  o  dia 
oficial do Pizza com Hidromel. Outro ponto importante é que 
o evento é gratuito ao público para incentivar o movimento 
em si, onde o cliente paga apenas o que consumir. Pensando 
em difundir a cultura hidromeleira, desde o início, o plano foi 
de  deixar  as  portas  abertas  para  todos  os  que  produzem 
Hidromel  terem  espaço  para  apresentar  seus  produtos 
também neste dia. Outro ponto interessante é que como não 
existia nada parecido, este evento se tornou um laboratório 
para estudar o público e modelos para outras oportunidades, 
assim, em cada edição fomos testando um perfil diferente. No 
primeiro  encontro  ofereci  a  degustação  de  5  estilos  de 
Hidroméis diferentes incluindo um Hidromel Bouchet suave 
com cacau onde harmonizamos com sorvete de bacon. Foi um 
sucesso absoluto e já neste momento tivemos a casa cheia. A 
partir  daí  resolvi  servir  sempre  um Hidromel  diferente  em 
cada mês para aumentar o conhecimento do público sobre os 
diversos estilos da bebida com diferentes propostas, como o 
suave tradicional, seco tradicional, Bouchet com pêra, demi-
sec de Catáia, demi-sec com carvalho, seco de amora, braggot 
carbonatado com lúpulo, demi-sec de carambola, demi-sec de 
morango, demi-sec de ameixa seca com pimenta rosa, suave 
de Doce de Banana, demi-sec de abacaxi com coco, quentão 
de hidromel, Bouchet de cacau com pimenta... 

Além  de  oferecer  degustações  variadas  também  foram 
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(BAPH): Nas próximas edições da taça paulista 
cogitamos criar uma categoria de hidromeis 
"industrializados". Você acredita que isso seja 
positivo ou desnecessário? Sabemos que há 
uma série de adequações quando aumentamos 
a produção. Este hidromel deveria ser tratado 
de forma particular? 

( A P ) : N a m i n h a o p i n i ã o , a c re d i t o s e r 
desnecessário por 2 motivos: 

1. Aos olhos do Ministério da Agricultura, não 
existe produto artesanal. Tudo é uma coisa só. 
Tanto que o termo "Produto Artesanal" não 
pode ser usado em produtos registrados junto 
ao MAPA, seja a sua produção de 5 litros/mês 
ou 50.000 litros/mês. 

2. As adequações só se fazem necessárias a 
partir do momento que você pretende formar 
um mercado para o seu produto. Em relação a 
escala, fazer 5 litros ou 50.000 litros é sempre a 
mesma coisa. A única coisa que muda são as 
ferramentas utilizadas para processar diferentes 
volumes. Do resto é igual.   

(BAPH): Certo, entendo seu ponto de vista e faz 
sentido para mim. O BAPH agradece 
imensamente pela entrevista. A OldPony já está 
inscrita na Taça de 2017. Desejamos boa sorte a 
vocês e que seu trabalho dê seus frutos em 
breve. 

(AP):Agradecemos a oportunidade e nos 
vemos na Taça 2017! 

Confira: OldPony Meadery 

www.oldpony.com.br 

www.facebook.com.br/oldpony.hidromel 

contato@oldpony.com.br; (19) 99699-0510 

http://www.oldpony.com.br
http://www.facebook.com.br/oldpony.hidromel
mailto:contato@oldpony.com.br
http://www.oldpony.com.br
http://www.facebook.com.br/oldpony.hidromel
mailto:contato@oldpony.com.br
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estudadas certas  peculiaridades na estrutura de cada edição 
dos  eventos  para  entender  melhor  o  público  e  também 
compilar  dados  para  outros  eventos.  Em uma  das  edições 
resolvi incentivar as pessoas levarem seus drinking horns para 
um  brinde,  em  outro  momento  abrimos  espaço  para  os 
colecionáveis  onde  cada  um  pode  levar  uma  peça  de  sua 
coleção e assim compartilhar com outras pessoas sobre seus 
gostos. Por gostar muito do estado em que nasci decidimos 
prestar uma homenagem ao Paraná, onde apresentamos uma 
viagem do litoral aos campos gerais com Hidromel de doce de 
banana  e  pizza  de  pinhão  com  bacon.  Enfim  este  evento 
possibilita a criação de uma maneira em geral, outrora criamos 
uma pizza de chucrute e bacon para apresentar ao público. 
Em outras ocasiões decidi apresentar alguns subprodutos do 
Hidromel, como foi no caso da sobra dos insumos utilizados 
no demi-sec de abacaxi com coco onde pude oferecer um bolo 
gelado recheado com estes  ingredientes tão ricos.  Seguindo 
este plano mais uma porta foi aberta, pois apresentando estas 
informações, alguém com conhecimento culinário poderia dar 
melhor  uso  para  esta  matéria  prima.  Dando  sequência,  foi 
oferecido também um doce feito com as sobras do Hidromel 
de ameixa seca com pimenta rosa,  o  resultado foi  bastante 
interessante,  pois  surgiram  inúmeras  receitas  para  pratos 
doces e também salgados fazendo uso deste ingrediente. 

Ainda  pensando  em possibilidades,  minha  esposa  Marcelle 
Yumi Murai colocou em prática uma idéia antiga: Trufas de 
Hidromel, que foi uma ótima opção para a sobremesa. Com o 
passar  do  tempo  entrei  em  contato  com  o  Carlos  Simas, 
músico multinstrumentista para compor ao evento com seu 
repertório  celta,  medieval  e  nórdico,  criando  assim  uma 
atmosfera que ofereceu mais complexidade à esta experiência 
e com isso o Pizza com Hidromel foi criando suas próprias 
características e formando sua identidade.

A resposta do público foi imediata, lotação da casa em todos 
os  dias  de  evento.  Um  público  fiel  que  comparece 
rigorosamente  desde  as  primeiras  edições  e  também rostos 
novos  que  começam  a  freqüentar  após  participarem  pela 
primeira  vez.  Este  é  um ponto importante,  pois  com estes 
encontros tenho sempre a chance de conversar olho no olho 
com  as  pessoas  e  assim  saber  o  que  elas  acham  da 
bebida, quais são suas preferências, críticas e principalmente 
sugestões  sobre  o  produto,  o  evento  e  o  caminho  que  o 
fenômeno  Hidromel  pode  seguir.  Este  corpo  a  corpo 
proporciona  informações  importantes  que,  a  meu  ver,  o 
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Envie seu artigos para publicação 
no boletim. Críticas, elogios e 

sugestões também são 
publicáveis. envie material 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.

mailto:boletim.aphsp@gmail.com
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mundo virtual não oferece. Pude perceber certas combinações 
de Hidromel com pizza que mais agradam as pessoas como, 
por exemplo, o seco de amora com pizzas mais gordurosas. O 
Demi-sec de Catáia teve sucesso com pizzas agridoces e de 
aliche.  Em geral  o  Hidromel  tende a  combinar  muito bem 
com pizzas, existem opções de ambas as partes para todos os 
sabores  e  estilos.  Espero em breve  obter  mais  informações 
sobre isso no decorrer dos eventos, pois é um assunto muito 
promissor. Em geral pude perceber que o Pizza com Hidromel 
atraiu também entusiastas  do mundo dos vinhos e  cervejas 
especiais,  tanto que alguns deles produzem Hidromel como 
hobby  e  em  várias  oportunidades  apresentaram  seus 
hidroméis  lá  também.  Além  disso,  também  é  possível 
desmistificar algumas coisas sobre a bebida, onde sempre tem 
alguém que bebeu Hidromel no passado e não gostou, então 
este  momento  oferece  possibilidades  para  mostrar  que 
existem opções para cada um. É como eu falo, nunca diga que 
não  gosta  de  Hidromel  até  ter  bebido  um bom Hidromel. 
Como o evento não é fechado, eventualmente os clientes da 
pizzaria ao frequentar o local podem conhecer a bebida e se 
depararam com uma nova opção para acompanhar suas pizzas. 
Aproveitando  isso,  pude  explicar  sobre  o  Hidromel  para 
muitas pessoas que até então não conheciam. As coisas foram 
acontecendo  de  forma  progressiva  onde  houveram  muitas 
somas. Podem perceber que citei o nome de várias pessoas no 
texto e com certeza tenho muitos outros a quem agradeço. 
Este evento foi criado com o objetivo de unir pessoas, trocar 
idéias, aprender e ensinar. Tive a oportunidade de conhecer 
pessoas incríveis, criar algumas parcerias e fortalecer contatos 
nesta  incubadora  de  idéias.  O  feedback  tem  sido  incrível, 
muitos  elogios  e  inúmeras  propostas  para  que  o  evento  se 
realize  em outros  locais  também.  Provavelmente  neste  ano 
teremos  Pizza  com  Hidromel  em  outras  cidades  aqui  do 
Paraná  e  também  em  outros  estados.  Espero  que  estas 
informações sirvam para dar mais clareza para quem pretende 
fomentar  sobre  a  bebida  e  que  também  mostrem  que  as 
parcerias são imensamente importantes. Valorizem sempre o 
comércio local.
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