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Editorial - Edição Especial 

Sucesso !  O primeiro concurso dedicado exclusivamente ao 
hidromel foi realizado dia 8 no bar Vila Dionísio em Ribeirão 
Preto. Com o apoio do Empório Toscana, do Vila Dionísio, e 
da cervejaria Guilda GIV de Barretos, pudemos realizar nosso 
evento,  mesmo  depois  do  fechamento  inesperado  do 
Caballarius. Contamos com a ajuda de uma série de pessoas 
que nos facilitaram a vida e o tornaram viável. Além do mais 
tivemos  a  presença  do  hidromeleiro  veterano (e  mais  novo 
membro da APH, diga-se de passagem) William Millett que 
nos presenteou com uma fantástica palestra sobre como era 
fazer hidromel há 20 anos atrás. Trouxe também um hidromel 
de 15 anos, que todos degustaram com curiosidade. Do mesmo 
nível  que  essa,  a  palestra  do  Airton  Cezar  Nunes,  nosso 
colunista no BAPH, foi repleta de informações sobre como 
harmonizar  e  consumir  melhor  nosso  hidromel.  Muita 
informação  importante  para  nós  hidromeleiros.  Fica  o 
agradecimento  da  APH a  vocês  palestrantes!  Não  poderia 
deixar de agradecer aqui também todos os membros do júri, 
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que dedicaram parte de seu tempo para nos ajudar e tornar o 
evento o sucesso que foi de fato. Adquirimos experiência, e agora 
ficará mais fácil e melhor realizar a segunda edição da taça em 
2018. Obrigado também aos sócios e não sócios que participaram 
de outros estados como Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do 
Norte,  Paraná e  Mato Grosso do Sul,  e  Santa Catarina e  que 
enviaram  suas  amostras  para  concorrerem.  Isso  foi  muito 
importante  para  dar  visibilidade  e  credibilidade  ao  evento.  A 
APH atingiu mais um de seus objetivos, que era estabelecer uma 
base para futuros concursos de hidromel no Estado e no País. 
Muitas  coisas  ainda  devem mudar  nas  próximas  edições,  mas 
tenho certeza que a coisa que mais vai mudar será a qualidade de 
nosso hidromel que há de melhorar muito!! 

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.                 

  Hidromelarias do mundo 

• Black  Snake  Meadery  (blacksnakemead.com).  Situada  nas 
montanhas da Virginia nos E.U.A. Oferece diversos produtos e 
alguns  premiados  inclusive.  O  destaque  fica  por  conta  da 
Squashed que é um hidromel de abóbora e do Hoppy Bee brew 
que parece ser uma ale de mel com lúpulo cascade.

•Idromele  Chimere  (http://www.idromele.com).  Da  Umbria, 
na Italia vem este hidromel elegantíssimo, como não poderia ser 
para  combinar  com  o  charme  daquela  região.  Tem  produtos 
muito interessantes dos quais um hidromel de castanhas e outro 
de  medronho,  fruta  mediterrânea  parecida  com  uma  lichia. 
Gostaria muito de experimentar.

•Fisselier  (http://www.fisselier.com/fr/produits/hydromel/25) 
Esta  empresa  da  Bretanha  fabrica  licores  destilados  e  o 
tradicional Chouchen bretão. É uma das raras hidromelarias que 
produz o chouchen com água salgada como em receitas antigas 
que usavam água do mar.
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Novos Membros 

 A APH saúda seu novo membro: 
William Millett São Paulo/SP. Seja 
muito bem vindo e que fermente 
muuuuito!! 

Lemos… 

Big Book of Mead 

Recipes  

de Robert Ratliff 

A capa  empolga  e  confesso  que  é 
bem bonita. Ao receber o livro o abri 
com entusiasmo mas…nunca  julgue 
um  livro  pela  capa.  Logo  veio  a 
decepção: Capítulos de meia página, 
índice todo errado, erros conceituais, 
não  está  bem  referenciado  sendo 
somente  uma  série  de  links  de 
internet.  Ficou  muito  claro  que  o 
autor reuniu uma série de páginas da 
internet  e  grampeou  tudo.  Nem se 
deu  ao  trabalho  de  formatar  o 
trabalho,  que  é  uma  coleção  de 
“copy/paste”.  As  receitas  são  bem 
interessantes ,  ma s  muito  mal 
explicadas, dando a impressão que o 
autor  não  está  nem  um  pouco 
preocupado  com  o  leitor.  Perdi 
dinheiro…de novo! Está difícil achar 
um  l ivro  decente  de  hidromel 
ultimamente.

Ficou devendo…🍷

mailto:boletim.aphsp@gmail.com
http://blacksnakemead.com
http://www.idromele.com
http://www.fisselier.com/fr/produits/hydromel/25
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O concurso 
Nos  instalamos  de  manhã  no  Vila,  onde  seria  realizado  o 
concurso.  Agrupamos  5  mesas  onde os  jurados  iriam degustar 
nossas amostras na tarde daquele dia. Desde cedo as amostras 
foram  refrigeradas  e  só  poderiam  ser  reconhecidas  por  seus 

códigos,  que não identificava os hidromeleiros.  Duas palestras 
sensacionais  ocorreram na  manhã quando ainda  preparavamos 
tudo para o concurso. O júri se instalou por volta das 14:00 horas 
e assim que todos os 20 estivessem a postos, assim como as taças 
ISO, o pão o café, a água, canetas, súmulas etc… começamos a 
servir  as  amostras.  Cada  amostra  foi  servida,  evitando 
movimentos bruscos, a 5 jurados, sendo obrigatoriamente 3 de 
um sexo e 2 do outro. Os turnos portanto tinham cada um 4 
amostras,  que  eram re-tampadas  e  voltavam à  geladeira  para 
aguardar a segunda fase. À medida que iam sendo preenchidas, 
as súmulas eram computadas em uma enorme planilha e as notas 
iam sendo inseridas, já separadas por categoria. Ao término da 
primeira fase, tinhamos em mãos os resultados dos melhores por 
categoria, isto é, aqueles que mais pontuaram no concurso. Na 
categoria  de  hidromel  tradicional,  venceu  o  paranaense 
Henrique C. Leite, da Yggdrasill Hidroméis, com a amostra 
Blackwook, um hidromel sensacional e envelhecido por 4 anos. 
Na  categoria  melomel,  o  vencedor  foi  o  Carlos  Eduardo 
Fermino de Araraquara S.P. com um sensacional sack de manga 
da Casa  Fermino  que impressionou a  todos,  em especial  ao 
público feminino. O melhor metheglin foi o do Paulo Camillo, 
de  São  José  do  Rio  Preto,  com  o  Viking  blood  da  Den 
Vanaheim. O melhor bochet, foi para o Paraná também, desta 
vez  para  o  Luis  Felipe  de  Moraes  com  o  Mighty  Mo,  da 
Pompéia  Hidroméis.  Antes  de  sairem  os  resultados  estes 
hidroméis, mesmo sendo anônimos, causaram alvoroço no júri e 
os comentários já indicavam de certa forma os campeões. Havia 
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Agradecimentos 
especiais 

Sandro Sales foi nosso "Chef de 
C a v e ” e , c o m m a e s t r i a , 
encarregou-se do transito das 
amostras da geladeira para a 
mesa de jurados. Marcelo Muta 
Ramos e Paulo da Cunha Camillo, 
ajudaram demais servindo os 
jurados na ordem correta, e 
recuperando as amostras para a 
s e g u n d a f a s e , a l é m d a 
transcrição das súmulas com o 
Airton também. Nos bastidores, 
Romualdo Juliatto ajudou muito, 
em especial na organização e na 
parte gráfica do evento (banner, 
certificados etc…) juntamente 
com o Sandro e o Filipe Rocha de 
Goiás. Sem ele não haveria troféu 
algum!!! Muito obrigado a vocês! 

Os grandes apoiadores que 
tivemos este tempo todo foram o 
Matheus Suzuki, e seu sócio 
Anderson Leira, proprietários do 
Caballarius, local onde seria 
realizada a Taça originalmente. 
Apesar de terem de desistir da 
idéia por força maior, nunca 
deixaram de nos apoiar. A 
presença do Almir Tavares, do 
Empório Toscana foi decisiva 
para que encontrássemos um 
novo local, junto a Rogério 
L o p a s s o To s i , q u e c e d e u 
prontamente o espaço do Vila 
Dionís io para o evento. A 
cervejaria Guilda GIV de Barretos 
nos deu seu suporte também 
o f e r t a n d o 3 0 l i t r o s d e 
Jerimonster, uma pumpkin ale 
deliciosa que fez o evento 
andar!! Um agradecimento 
especial a todos do juri. Nosso 
reconhecimento à gerência do 
hotel pousada Santa Rita e do 
hotel Monreale de Ribeirão Preto. 
Obrigado a todos vocês. Sem 
v o c ê s n a d a d i s s o t e r i a 
acontecido.  

http://www.caballarius.com.br
http://www.emporiotoscana.com
http://www.viladionisio.com.br
http://www.guildagiv.com.br
http://www.guildagiv.com.br/cervejas
http://hotelpousadasantarita.com.br
http://www.monrealehotels.com/hotel-2015/monreale-hotel-ribeirao-preto.html
http://www.caballarius.com.br
http://www.emporiotoscana.com
http://www.viladionisio.com.br
http://www.guildagiv.com.br
http://www.guildagiv.com.br/cervejas
http://hotelpousadasantarita.com.br
http://www.monrealehotels.com/hotel-2015/monreale-hotel-ribeirao-preto.html
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muitos  hidroméis  fantásticos  que  não  pontuaram tanto  por  não  chegarem à  perfeição  creio  eu. 
Particularmente  três  dos  meus  favoritos  não  foram  tão  bem  quanto  eu  achava  que  iriam,  mas 
felizmente  não  foi  por  conta  de  falhas  graves,  mas  sim pelo  conjunto  da  obra,  que  não  agradou 
necessariamente a todos os jurados. É importante notar que a diferença entre posições no ranking era 

muito pequenas, a maioria das vezes de 
menos de 3 %, o que mostra que alguns 
poucos pontos faziam muita diferença.

De todas as amostras, selecionamos as 
6  (20  %)  que  ma i s  pontuaram, 
independente  de  categoria,  para  a 
segunda  fase.  Foram  selecionados  3 
metheglins (Hibíscus da Skald; RJ - 296 
pt. , Pixuri da Spiritus Montis; SP - 294 
pt.  e Viking Blood da Den Vanaheim; 
SP -  307  pt.)  2  meloméis  (Manga  da 

Casa Fermino; SP -  298 pt. e Cupuaçu 
da Dois Corvos; SP -  276 pt.)  além de um tradicional da Yggdrasill;  PR -  281 pt.  Neste ponto da 
competição 8 jurados votaram em três hidroméis que escolhiam para primeiro, segundo e terceiro 
colocado,  apenas  isso.  Os  pontos  equivalentes  foram calculados  na  apuração,  onde  cada  voto  de 
primeiro lugar valia 5 pontos, de segundo 3 e de terceiro 1 ponto.

Apurados os votos, tivemos o campeão Paulo Camillo, que já havia ganhado por categoria com seu 
Viking Blood. Em segundo Ficou o Carlos Fermino que também havia ganhado, mas o terceiro lugar 
geral  foi  para  o Romualdo Juliatto  da  Spiritus Montis,  com seu metheglin de pixuri,  que se 
mostrou bastante interessante. Afixamos os resultados finais no telão, e distribuímos as medalhas e as 
taças.

Os top-dez hidroméis da competição, em ordem decrescente foram:

1 Paulo Camillo 307 pt. Metheglin Viking Blood Cat., 1o lugar

2 Carlos E. Fermino 298 Melomel Manga Sack Cat., 2o lugar

3 Pedro C. Valentini 296 Metheglin Skald Hibíscus

4 Romualdo Juliatto 294 Metheglin Pixurí 30 lugar

5 Henrique C. Leite 281 Tradicional Blackwook Cat.

6 Marcelo Muta Ramos 276 Melomel Cupuaçu

7 Luis Felipe de Moraes 267 Bochet Mighty Mo Cat.

8 Luis Felipe de Moraes 244 Melomel Ameixa vermelha e morango

9 Sandro Sales de Souza  237 Melomel Cajuaçu

10 Sandro Sales de Souza  232 Bochet Carameloak
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As súmulas 

As súmulas foram adaptadas ao 
público não especialista e misto. Isto 
porquê tinhamos no juri apenas 
quatro pessoas que realmente 
conheciam hidromel a fundo. Todos 
os outros eram especialistas em vinho, 
cerveja, comida ou mais de uma coisa. 
A princípio hesitaram em aceitar 
nosso convite, mas as súmulas os 
convenceram do contrário, pois viram 
que seria possível a análise sem 
grandes chances de errar. A primeira 
parte da súmula envolvia o aspecto da 
bebida, a segunda os aromas, em 
terceiro o paladar, em quarto corpo, 
persistência etc… e a última os defeitos que retiravam pontos de acordo com sua intensidade. O total 
de pontos possível era 320, e as súmulas foram preenchidas sem maiores dificuldades. Os detalhes 
constam no regulamento da taça. Mesmo contando com um pequeníssimo espaço amostral, pudemos 
ter uma idéia do que ocorre com os nossos hidroméis. Que pontos devemos observar? porquê muitos 
não pontuaram tanto quanto esperavam?

A análise 
Não houve compaixão, consideração ou camaradagem… Sempre que provamos o hidromel de 

um amigo que nos pede uma opinião sincera sempre falamos um terço do que queremos. Já tomei e 
ofereci tanto veneno que já perdi as contas… muitas vezes me calei e sei que minhas cobaias fizeram o 
mesmo. Às vezes no entanto encontramos coisa muito boa, mas aí o produtor já não sabe mais se os 
elogios são sinceros ou não. Pois bem: durante a taça tudo isso caiu por terra. Foi a hora de separar as 
coisas. Para minha surpresa, o paladar do juri era bem diferente do meu, prova que devo treinar mais 
minhas análises gusto-olfativas ou ainda, que faço parte dos paladares exóticos. Confesso que fiquei 
surpreso com algumas amostras  que eu considero excelentes,  e  que achei  que iriam desbancar  as 
demais acabaram nem se classificando, isso foi uma surpresa para mim e um golpe duro para alguns 
produtores. Pessoalmente acredito que esse seja o lado bom da competição. Não há evolução sem 
competição  (Darwin  que  o  diga!)  É  um estímulo  para  que  sejam produzidos  produtos  cada  vez 
melhores, o que sem dúvida elevará os nossos competidores a outro patamar: o da excelência, e isso 
num espaço de tempo mais curto que se possa imaginar.  No ano que vem vamos comparar esses 
resultados e aposto que serão muito diferentes em termos de falhas e perfil de paladar. Quem viver 
verá!!
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Um raio-X do nosso hidromel: as falhas 

O primeiro fato gritante que surgiu deste concurso foi a grande quantidade de amostras que 
apresentava algum tipo de aroma indesejado de fermentação (A.I.F. ou off flavour). Felizmente muitos 

desses  não  eram  unanimidade  quanto  a  suas  falhas  entre  os 
jurados, mas um número expressivo dessas amostras sim. O mais 
interessante  é  que  as  críticas  em  termos  de A.I.F  eram 
consistentes  na  maioria  dos  casos.  Os  desvios  da  normalidade 
foram detectados da mesma maneira pelos jurados, quase sempre. 
Os  critérios  que  adotamos  nesta  edição  eram  aqueles  que 
permitiam  detectar  três  coisas  mais  importantes:  falhas  de 
fermentação,  falhas  do  ponto  de  vista  de  oxidação  e  falhas 
relativas à contaminação.

Para tal reunimos as falhas reportadas por ocorrência no certame como mostra o gráfico a seguir:

Salta  aos  olhos  qual  é  o  maior 
problema  dos  hidroméis  que 
servimos?  não?  Pois  bem;  logo 
após  ter criado  esse  gráfico  me 
ocorreu  que  estas  queixas  de 
A.I.F. de solvente são geralmente 
associadas  a  temperaturas  de 
fermentação  muito  altas  (assim 
como aroma de banana), nutrição 
inadequada  e  a  pouco  tempo de 
maturação, e sabemos que muitos 
de  nós  trabalham com leveduras 
em condições extremas, confiando 
nos  dados  do  fabr icante  de 
leveduras. Para tirar a prova dos 9, 
consultei nosso grupo na internet 
com  uma  pergunta  simples  e 
anônima,  que  teve  30  respostas, 
mas  que  confirma  essa  suspeita.  Perguntei  a  todos  a  que  temperatura  costumam fermentar  seus 
hidroméis. As respostas foram o que eu esperava…

Aproximadamente um terço de nós trabalha acima de 25 graus celsius ou simplesmente não se importa 
com a temperatura. Uma outra parte trabalha no em temperaturas amenas (20 a 25 graus), mas que 
ainda assim podem levar a este tipo de produto dependendo da cepa.
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Couro
Ovo podre
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Ficou  claro  depois  dessa  análise  que  os  pretendentes  a  títulos  devem começar  a  olhar  melhor  a 
temperatura de suas fermentações, sem o que nunca se livrarão desse tipo de sub-produto, mesmo 
após envelhecimento prolongado. Muitas vezes temos a falsa impressão que o hidromel é uma bebida 
mais “rústica" do que o vinho ou a cerveja, e que pode ser preparado em qualquer ambiente e de 
qualquer  maneira…Ledo  engano.  De  qualquer  maneira  se  faz  gasolina  de  foguete.  Bom hidromel 
requer bons ingredientes e um rígido controle da higiene, da temperatura e da nutrição das leveduras 
durante a  fermentação.  Isto não é  uma opção,  é  uma regra.   Não quer  dizer  que seja  impossível 

produzir  um bom hidromel  a 
25  graus,  mas  via  de  regra,  a 
maioria  das  composições  de 
mosto  e  cepas  de  leveduras 
não  darão  seu  melhor  nessas 
condições,  e  não  é  porquê  o 
fabricante da levedura diz que 
é possível trabalhar a 30 graus 
que  o  re su l tado  se rá 
necessariamente bom…

O  segundo  ponto  que 
chamou bastante a atenção são 
as  queixas  recorrentes  de 
acidez,  e  principalmente  a 
acética  no  olfato  (acidez 
voláti l  acentuada ) .  Todos 

sabemos  que  a  ac idez  no 
hidromel é necessária,  mas também não devemos ser cínicos a ponto de dizer que pode cheirar a 
vinagre sem remorsos. Os casos de A.I.F. de ácido acético remetem a duas coisas principalmente: a 
primeira são trasfegas mal feitas, onde houve transvasão turbulenta do líquido, e oxigenação excessiva 
do líquido, levando a produtos de oxidação e eventualmente a contaminação por acetobacter entre 
outros microorganismos. Outros indícios de contaminação aparecem na forma de A.I.F. de ovo podre 
e couro, mas aromas de nozes e papelão reforçam a idéia que o problema seja mesmo excesso de 
oxigênio no meio, ao invés de contaminações. Não menos importante é a presença de aromas de band-
aid  e  fumaça,  que  estão  frequentemente  associados  a  fenóis  e  cloro  fenóis,  também  a 
organohalogenados  não  fenólicos.  Interpreta-se  isso  como  sendo  uma  falha  de  higienização  do 
material  empregado na preparação da bebida principalmente. Excessos de iodo (falta de enxague), 
excessos de cloro, na forma de hipoclorito ou utilização de água de torneira, sem tratamento prévio, 
podem dar origem e este tipo de A.I.F. O terceiro ponto que devemos salientar são a presença de 
diacetil  e  acetaldeído,  são  sinais  frequentes  de  falta  de  maturação,  uma  vez  que  acabam sendo 
consumidos no hidromel com o tempo. Desta forma, parece que alguns hidroméis estavam jovens 
demais.  De  todas  as  amostras  inscritas,  dois  terços  tinham um ano  ou  nem isso.  É  de  extrema 
importância também a adequada nutrição das leveduras uma vez que falta ou excesso de nitrogênio e 
fósforo  assimiláveis  principalmente,  pode  levar  a  A.I.F.  Isto  se  explica,  já  que  na  carência  destes 
elementos, a levedura ativas vias metabólicas diferentes para conseguí-los, e isto evidentemente gera 
produtos diferentes. Este é um dos fatores de estresse de levedura. Veja também o artigo do Luis 
Felipe de Moraes sobre o assunto clicando aqui. Os detalhes das notas constam ao final deste número, 
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Não controla
25-30 graus
20-25 graus
15-20
depende da cepa

https://pompeiahidromeis.com.br/2017/04/24/nutricao-para-fermentar-bem-seu-hidromel/
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assim como os coeficientes de correlação de cada componente 
para a nota final.

O Júri 

Compor  o  júri,  parecia  tarefa  fácil,  mas  não  foi.  O 
maior problema mesmo era de agenda, principalmente a das 
Sommelières! De qualquer forma conseguimos quase que de 
última hora, por conta de desistências inesperadas, completar 
todas as vagas. Os membros do júri tinham todos experiência  
e capacitação (sendo profissionais na sua maioria) com vinho, 
com cerveja,  com hidromel,  com alimentos  ou  com várias 
dessas combinações. Contamos com as ilustres presenças de 
Airton Cezar, Aline Polizeli, Almir Tavares, Bianca Barbarini, 
Carla Valentim Pucci, Carlos Braghin, Carolina Oda,  Carolina 
Oporini,  Edson  Siqueira,  Fernando  Roselino,  Gustavo 
Danhone,  Idês  Pestana,  João  Bragaia,  João  Roberto  la 
Pyramide, Joice Buzatto, Larissa Schmidt, Mariana Barbieri, 
Matheus Franco, Renata Beneti e Walter Soares. Fica a vocês a 
gratidão  de  todos  da  APH e  da  organização  do  concurso. 
Todos eles já se prontificaram a continuar colaborando com os 
futuros eventos da APH e passaram a enxergar  o hidromel 
com outros olhos.

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

As primeiras consequências começam a aparecer. A primeira delas são duas matérias em mídia 
impressa,  uma  no  Estado  de  São  Paulo,  assinada  por  Carolina  Oda,  que  já  está  repercutindo 
consideravelmente e a outra por vir na revista Revide na coluna do João Roberto La Pyramide, de 
grande alcance no meio empresarial de Ribeirão Preto e gente ligada ao agro-negócio de S.P. Ambos 
estavam no júri da taça. Além disso o Luis Felipe Moraes escreveu duas matérias sobre o evento, uma 
no Blog da Pompéia Hidromeis e outra no Cena Medieval. As duas estão bombando na net atualmente 
e  alcançando gente do Brasil  inteiro.  Já  estão surgindo diversos  convites  para apresentar  a  antiga 
bebida, em eventos jantares e festas em geral. Enfim, o maior desdobramento é em termos de retorno 
para os competidores. Foram enviadas aos produtores as suas respectivas súmulas, e assim puderam ter 
em mãos uma análise de seus produtos realizada por profissionais e especialistas no assunto. Ainda que 
haja imperfeições nos critérios de julgamento que certamente serão sanadas na segunda edição, este 
retorno é importante,  pois  não temos sempre a oportunidade de dispor de uma análise técnica e 
desapegada. Falando pessoalmente agora, garanto que no ano que vem esses gráficos que apresentamos 
aqui  serão  totalmente  diferentes,  e  isto  graças  à  primeira  edição  da  Taça.  Já  estamos  pensando 
inclusive em um sistema de preenchimento de súmulas via celular, num aplicativo da APH destinado a 
isso entre outras coisas. Esse foi só o primeiro concurso de muitos, ligados ou não à APH. Nossa 
postura será sempre a de apoiar qualquer evento do tipo e de tornar o mundo do hidromel uma 
realidade. Até a próxima!
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Alguns dados
Composição das notas por item

Ranking falhas Visual olfato Paladar Adicionais

1 0 40 98 125 43

2 0 42 86 125 45

3 1 44 102 110 41

4 2 40 100 120 36

5 0 43 88 120 30

6 1 33 100 110 35

7 0 45 90 100 32

8 3 36 90 95 27

9 1 45 69 90 34

10 5 44 78 80 38

11 2 40 77 90 30

12 6 35 86 85 27

13 10 35 72 85 35

14 5 45 49 80 32

15 1 31 61 80 28

16 10 33 66 85 32

17 1 34 95 45 26

18 4 25 84 60 29

19 12 40 47 105 38

20 6 44 61 60 29

21 5 36 54 70 29

22 9 38 78 58 24

23 0 45 36 70 29

24 7 35 55 65 26

25 4 38 85 25 25

26 9 31 59 55 30

27 6 32 60 50 26

28 9 41 50 35 24

29 5 34 49 35 27

30 10 36 50 40 24

media 4,47 38,00 72,50 78,43 31,03

correlação 0,63 -0,36 -0,75 -0,91 -0,74
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	 	 	 % da nota 
Total possível	 320	 100.00 
visual	 	 45	 14.06 
olfato	 	 105	 32.81 
paladar	 	 125	 39.06 
adicionais	 45	 14.06

Num. Falhas    Freq.                    Tipo               Freq. 

     0 5 nozes 1

     1 5 papelão 3

     2 2 ovo podre 4

     3 1 couro 6

    4 2 manteiga 7

    5 4 banana 7

   6 3 fumaça 7

    7 1 maçã 16

    8 0 band aid 18

    9 3 vinagre 24

   10 2 solvente 41

      11    1

      12                    1


