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Associação de Produtores de Hidromel

Editorial
Chegamos ao fim de 2019 com a perspectiva de podermos ter um 2020
promissor tanto para APH quanto para o hidromel no Brasil. O retorno de nossas
atividades meses atrás, sinaliza a vontade de um grupo de produtores de hidromel
compromissado e com um sonho pioneiro. A APH chega ao novo ano tomando
fôlego e com diversas propostas que serão divulgadas a seu tempo.
O Encontro Anual de Produtores Artesanais de Hidromel, EAPAH, na sua
edição de 2020, será novamente em terras paulistas, Bauru, e promete novidades.
O número de produções regularizadas aumentou significantemente em 2019 e
para o próximo ano a novidade é a chegada de hidromelarias internacionais
implantando suas operações em terras tupiniquins.
Nosso BAPH também está fechando o ano com balanço positivo e com
leitura de qualidade. O Paulo Camillo continua sua busca incessante pela origem
de nossa bebida milenar, agora pelas
bandas do Brasil. Por falar em Brasil, nosso
associado e colaborador, o Filipe Cabral traz
uma receita super brasileira com seu
Melomel de Siriguela e se você busca o
aprimoramento e conhecimento para
profissionalizar sua produção, não deixe de
ler a parte final do artigo do Willian sobre a
Filtração do Hidromel. Para a entrevista deste
mês trouxemos um destilador para a
degustação: o Carlos Eduardo, o
“Pantanero”, que nos fala de sua história e
como o Moonshine e as bebidas entraram
em sua vida.
Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e caso queiram ler os
números anteriores do BAPH acessem nosso site.
Boas Festas e até 2020.
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Porn Mead
O seu hidromel no BAPH
Com intuito de incentivar e valorizar as “crias”
de nossos associados, criamos este espaço para
divulgação de fotos, sempre salivantes e quase
pornográficas.
Esta maravilha aí do lado é cortesia do Renato
Lopes da Azimuth do Rio de Janeiro. Trata-se de um
Bouchet Lupulado e Carbonatado elaborado com
mel silvestre e com ABV de 7 %.
Para saber mais sobre o Hidromel Azimuth:

wilartmil@gmail.com

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / h i d r o m e l - a z i m u t h 868454423192356/

Agradecimentos:
Alexandre Augusto Peligrini
Carlos Eduardo Sartorato
Renato Lopes Mendes Pereira

Faça como o Renato, mande a foto bonitona
de seu rótulo e com uma taça para o
email:boletim.aph@gmail.com que teremos o
prazer de colocar no nosso BAPH para todo mundo
conhecer e também salivar.

William Millet

Sobre o Boletim Informativo da APH
Esta é uma publicação gratuita, produzida graciosamente pelos membros da Associação de Produtores de Hidromel, a APH. Seu meio de
divulgação é eletrônico. As opiniões manifestadas aqui são de responsabilidade de seus autores, não representando necessariamente a
opinião da APH. Para reprodução parcial ou total de qualquer material aqui veiculado, pedimos o bom senso de citar a fonte e seu respectivo
autor. Qualquer dúvida enviar email para: boletim.aph@gmail.com.
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No caminho do MAPA
A filtração do Hidromel - Parte Final
Filtros de Membranas
Nestes filtros o elemento filtrante é uma membrana sintética com finos poros de
diâmetro perfeitamente conhecido. Esses elementos são usados exclusivamente
em operações de polimento final e
esterilização de bebidas. A qualidade de
filtração define o tamanho dos poros da
membrana e seu tipo.
As principais características das membranas são:
POperam sob elevada pressão.
PAlta eficácia de retenção
PDiâmetro dos poros padronizado
PVazão elevada

William A. Millet
Conclusões
A filtração de vinhos é uma
prática estabelecida e aceita
pelo mercado. Traz vantagens
ao produtor e ao consumidor.
Quando bem executada com
todos os cuidados técnicos e
conhecimento de suas
possibilidades e limitações a
filtração não prejudica o vinho.
Pelo contrário, assegura sua
estabilidade física e biológica
e a s q u a l i d a d e s
organolépticas até o
momento do consumo.

PBoa resistência mecânica e térmica

As membranas podem ser feitas de vários materiais, como
por exemplo, ésteres de celulose, poliamida (nylon), PVDF (fluoreto
de polivinilideno), PTFE (politetrafluoretileno - Teflon®),
polipropileno, polisulfonato, fibra de vidro e cerâmicas.
As membranas são enroladas em forma de espiral e encerradas em tubos ou
vasos de diversos tamanhos, geralmente
feitos de aço inoxidável (Figura 12 e Figura
13). Os cartuchos integram o sistema de
filtração que inclui bombas, válvulas e
instrumentos de controle.
A vazão desejada determina o tamanho e
n ú m e r o d e c a r t u c h o s n e c e s s á r i o s.
Tipicamente a capacidade dos sistemas de
filtração é definida pela capacidade do
sistema de engarrafamento, pois devem
operar simultaneamente e em série. A
filtração por membrana é a última operação
imediatamente antes do engarrafamento.
Os filtros de membranas são capazes de
Fig. 12 - Cartuchos de membranas de filtração
remover as proteínas e outros materiais que
causam turbidez, assim como as bactérias e leveduras, promovendo a estabilidade
e esterilização do produto. Essa capacidade de remoção de micropartículas pode
melhorar a palatabilidade e estabilidade do produto. Por outro lado, por esta mesma
razão, o paladar da bebida pode ser alterado negativamente pela remoção de
compostos que dão um perfil de sabor desejado.
As características tecnológicas dos sistemas de filtração de membranas e seu
custo elevado direcionam essa técnica para as
aplicações mais sensíveis e onde as alternativas
são comparativamente menos favoráveis. É o
caso da estabilização microbiológica onde as
opções são operacionalmente mais caras ou
podem alterar negativamente o per fil
organoléptico do produto (por exemplo, na
pasteurização). A clarificação no caso é um
bônus do processo.

A indústria vinícola emprega
vários tipos de filtros, sendo
que sua escolha depende de
fatores técnicos e
econômicos. Cada tipo tem
suas vantagens e
desvantagens que devem ser
analisadas quanto ao filtro
melhor adequado às suas
necessidades presentes e do
futuro próximo antes de sua
compra.
A filtração de hidromel para ser
bem sucedida deve seguir os
seguintes cuidados
fundamentais:
PEvitar oxidação expondo o
produto o menos possível ao
ar; reduzir agitação ao mínimo
possível.
PFiltrar à temperatura
ambiente (15 a 20 °C); evitar
temperaturas menores pois a
viscosidade do liquido
aumenta dificultando sua
passagem pelo filtro.
PConduzir a filtração a uma
pressão baixa e constante
para evitar passagem de
sólidos pelo filtro.
PManter toda a linha de
filtração escrupulosamente
limpa e estéril.
PEngarrafar o produto
imediatamente após o
polimento ou esterilização.
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Fermentações

Melomel de Siriguela Suave
Filipe Cabral - Mamute

A siriguela, também conhecida como ciriguela, seriguela,
ciruela ou jacote, é uma fruta extremamente comum nas regiões de
cerrado e caatinga, seu sabor lembra bastante o de cajá, porém
mais doce. A despeito do sabor ser adocicado, a siriguela apresenta
adstringência e acidez característicos, uma excelente combinação
para um bom melomel, especialmente se for suave.
A principal dificuldade de trabalhar com essa fruta se encontra
no pouco volume de polpa por unidade (cerca de 3mm de polpa,
numa fruta que mede 3cm em média). Eu recomendo o uso de uma
peneira de aro (também conhecida como peneira de feijão), uma vez que a siriguela é suculenta e sua polpa cede
facilmente quando é aplicado atrito à mesma contra a peneira.
Essa receita, normalmente, rende um hidromel que atinge o pico de sua qualidade e sabor com 7 a 9 meses de
maturação, havendo pouca ou nenhuma melhoria no palato daí em diante. Todavia, como muitos sabem, na maturação
não existe regra fixa, cabendo ao hidromeleiro provar ao longo do tempo para determinar o ponto que melhor lhe
aprouver.
O resultado é um melomel equilibrado, levemente adstringente, bem frutado e com corpo médio/leve excelente
para servir após as refeições ou apenas para saborear na varanda de casa numa tarde preguiçosa.
Sem mais delongas vamos à receita:
Ingredientes para 30 litros
- 20 Litros de água
- Mel à escolha para atingir densidade inicial de 1.125 ou 29°
Brix (normalmente eu uso mel silvestre ou de apaga-fogo)
- 6 Kg de siriguela
- 1 Sachê de levedura Lalvin D-47 (ou outra à escolha)
- Nutriente para levedura (recomendado)
Modo de Preparo (acompanhe o passo à passo nas fotos ao
lado) :
Após lavar e sanitizar devidamente todos os
equipamentos que vão entrar em contato com seu
mosto, adicione 5 litros de água junto à polpa de
siriguela e processe com um liquidificador ou uma
batedeira para integrar o suco da fruta ao mosto e
também oxigenar a mistura. Após isso, é opcional a
fervura da mistura por 20 minutos, para evitar
contaminações e impedir que leveduras selvagens
presentes na casca das frutas fermentem e atrapalhem
o resultado esperado da sua levedura selecionada.
Recomendo filtrar o suco em um saco de voil ou
um hop bag grande para separar o bagaço e,
adicionando bolinhas de gude sanitizadas, deixar a
polpa da fruta maturando no fundo da bombona
durante o primeiro mês para depois retirar com maior
facilidade, mas esse procedimento não é essencial
uma vez que a sedimentação natural também
funciona nesse caso.
Em seguida, misture o mel e o restante da água
aos poucos até atingir a densidade inicial de 1,125 ou
29° Brix, adicione o nutriente, hidrate sua levedura e
inocule no mosto, atentando-se para não deixar a
diferença de temperatura entre o mosto e a levedura
inoculada ser maior que 2 graus.
Mature o hidromel preferencialmente a 23°C. Eu
sugiro a primeira trasfega após 30 dias para retirar a
parte mais densa de impurezas do mosto e evitar que a
levedura fique muito tempo em contato com a lama
do fundo. Após isso sugiro mais duas trasfegas no
intervalo de 3 meses e depois o envase.
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Notícias
EAPAH 2019

Resenha de nosso enviado especial:

Filipe Cabral - Mamute

No dia 7 de dezembro de 2019 rolou a 7ª Edição do nosso
querido Encontro Anual de Produtores Artesanais de Hidromel
(EAPAH para os íntimos). O evento deste ano foi sediado em nossa
capital nacional, Brasília-DF, sendo magistralmente coordenado
pela Joice Katlyn Castro e pelo Vitor Dutra.
O evento contou com a presença de produtores de hidromel
dos estados de Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e
Santa Catarina.
Apesar de ter sido relativamente mais enxuto, o EAPAH deste
ano seguiu a mesma evolução que tem apresentado a cada
edição, trazendo debates abertos, palestras técnicas e workshops
voltados para a produção, consumo e melhoria das práticas relacionadas ao hidromel,
consagrando o encontro como um evento de alto nível para qualquer entusiasta desta
bebida milenar.
Os trabalhos foram iniciados às 10 horas da manhã, com um debate aberto sobre
impressões pessoais, métodos de produção, valoração de insumos em geral e práticas
comuns dos membros presentes. Após essa mesa redonda, o produtor Cláudio fez uma
apresentação muito coesa sobre a necessidade e consequentes vantagens de uma
melhor integração entre a comunidade hidromeleira, citando, em especial, os resultados
atingidos pelos praticantes da cutelaria no Brasil.
Em seguida, rolou um workshop sensacional de aplicação prática do hidromel em
pratos culinários, ministrado pelo Angelo Alberto Minella, do canal Cozinha Stark. Foram
preparadas três receitas excepcionais utilizando nosso precioso hidromel em sua base:
maionese caseira de hidromel de alho e cogumelo, milk-shake de hidromel e sorvete de
hidromel. Além disso foram
trazidas outras sugestões de
pratos (link completo da
apresentação e receitas ao
final).
Enquanto aguardávamos os
pratos gelados ficarem
prontos, chegou o momento
do produtor e associado da
APH, João Guilherme Bragaia
abrilhantar a noite com uma
apresentação prática sobre
degustação e avaliação de
hidroméis, frisando a
importância de saber
identificar um bom hidromel
segundo critérios técnicos da
BJCP. Ao final da degustação guiada, ficou claro como esse conhecimento agrega valor
ao produtor, possibilitando que o mesmo não apenas saiba apreciar um bom hidromel,
mas consiga também identificar falhas e qualidades de sua própria produção. Assim, ele
garante que o hidromel confeccionado faça jus à história da bebida e atraia o olhar do
público em geral para o consumo dessa verdadeira dádiva.
Após, foi servido um banquete contendo os pratos feitos à base de hidromel, em
conjunto com outros feitos especialmente pelos anfitriões. De barriga cheia, os presentes
iniciaram o tradicional bottle share que coroa o EAPAH desde sua primeira edição, servindo
uma miríade de hidroméis diferentes para a alegria geral da nação.
Desta vez, contudo, a precipitação para beber foi maior que qualquer desejo de
avaliação, não sendo feita uma votação dos melhores sabores da noite, como usualmente
praticado em outras edições, de modo que só se pode relatar que “tava tudo bão”.
Para a cereja do bolo, contamos com uma vídeo-aula ao vivo do mestre Luis Felipe Moraes,
abordando as escolas hidromeleiras da atualidade: a escola polonesa,
tradicional mas enrijecida, e a americana, moderna mas
extremamente versátil e evolutiva, trazendo à baila as características
e forças de cada uma.
Em suma, foi um evento de excelência, e deve continuar
nesta toada naquilo que depender dos membros de nossa
comunidade que se empenham em manter essa tradição
acesa. A próxima edição, inclusive, já está marcada para 5 de
dezembro de 2020 e será realizada em Bauru-SP, devidamente
recepcionada pelo João Guilherme Bragaia, que promete um
evento de proporções épicas, simplesmente imperdível.

Lemos ...
A Arte da
Fermentação
de Sandor Ellix Katz
SESI-SP Editora - 2014
632 páginas
Versões: impressa e digital
Preço médio: R$ 140,00

Sandor Katz é uma referência
mundial quando se fala em
fermentações. Como a sinopse
oficial divulga: não é apenas
um livro de receitas, traz uma
infinidade de processos de
fermentação ao redor do
mundo incluindo as bebidas. O
Hidromel está presente
também, abordando formas
mais rústicas (fermentação
espontânea) e fabricação
artesanal de cerveja, sidra,
kvass e fermentados alcoólicos.
O mais legal mesmo é que o
autor traz suas próprias
experiências na fermentação
de bebidas e alimentos - muito
mais que apenas um chucrute e nos incentiva a fazer testes e
aprender mais sobre o que
ingerimos. Recomendo muito a
leitura e experimentarem suas
dicas e receitas como eu fiz.
Romualdo Mu Juliatto

Link da Apresentação do Angelo Alberto Minella:
https://drive.google.com/file/d/1Z4hjJH5IcGiYkYCrlPzbFTv1YodHK1YH/view?usp
=sharing

Link para fotos do evento:
https://photos.app.goo.gl/lgkkreu6hsw1diaw7
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Notícias
Hidromel na Slow Brew 2019
A Slow Brew é um dos maiores, se não o maior, evento nacional de cervejas e para quem
participou neste ano, notou na feira de artesanais uma novidade que a cada ano tem ganhado
mais e mais adeptos: o hidromel.
A OldPony, nossa associada, foi a primeira hidromelaria nacional a participar do evento e
levou toda a sua linha de produtos que, além das vendas, contou com degustação livre para
todo o público.
O resultado não poderia ser mais animador com feedbacks positivos em relação ao
produto e a categoria, e muitas surpresas positivas a todos aqueles que nunca antes
haviam ouvido falar ou provar do hidromel antes.
“Foi com certeza um evento importante para a categoria e para a empresa. Temos
notado ao longo deste ano um forte e contínuo interesse pelo produto e o retorno que
tivemos na Slow Brew 2019 só vem a reforçar algo que acreditamos muito. 2020 será o
ano de consolidação do hidromel no mercado nacional. Além disso, grandes
hidromelarias americanas já estão se instalando por aqui. Estamos animados”, conta
Alexandre Peligrini, Diretor Executivo da OldPony.
Para saber mais: https://www.slowbrewbrasil.com.br/

Da Redação

Perfil
O entrevistado deste número é o
C a r l o s E d u a r d o S a r t o r a t o, o
“Pantanero”, referência nos destilados
artesanais - em especial o Moonshine e proprietário da marca Pantanero
Home Distilling. Ele nos contou um
pouco de como começou a destilar e
da história do Moonshine, assim como
o hidromel, uma bebida ainda
desconhecida da maioria dos
brasileiros.
(BAPH) Como vai Eduardo “Pantanero”?
Primeiramente nós do BAPH
agradecemos por ter aceitado nosso
convite. Conte-nos um pouco de
como você começou neste mundo
da produção de bebidas em especial
dos destilados como o Moonshine?
(Pantanero) Olá Romualdo e BAPH ! Eu
agradeço, e fiquei lisonjeado com
esse convite! Para mim foi uma bela
surpresa. Meu primeiro contato com
elaboração de bebidas foi em 1998,
quando eu trabalhei em um pequeno
Bar. Lá, engarrafava cachaças de
alambique, e comecei a "inventar
pequenos derivados. Colocava bala de menta em uma
garrafa, canela em outra, na outra raízes diversas. Era uma festa
de cores e sabores!
Só em 2016 conheci o Home Distilling e depois o Moonshine, por
meio da série de TV, e com o Canal Moonshine Brasil! do Nosso
amigo Guilherme Castro!
(BAPH) Apesar dos nossos leitores terem conhecimentos sobre
bebidas, você poderia nos dar uma definição própria sobre o
Moonshine? Como surgiu e o cenário atual no Brasil e no exterior
?
(Pantanero) Moonshine é um termo usado para definir uma
bebida destilada e feita ilegalmente, quase sempre leva milho
e açúcar. Mas também pode se utilizar frutas, cevada, centeio,
etc. Essa bebida clandestina surgiu com os imigrantes
irlandeses nos EUA, na época da Lei Seca (Prohibition Era).
Nos EUA, é uma tradição, existem festivais gigantescos sobre
essa cultura! No Brasil e alguns países, existe a curiosidade, e até
alguns produtores, mas numa escala bem menor.
(BAPH) A Pantanero Home Distilling está com quais produtos
atualmente e quais são os planos futuros?
(Pantanero) Me especializei em Absinto, Gin e Whisky, essa é a
base da minha produção. Depois vem o Rum, Cachaças,
Hidromel, vodkas e o Moonshine. Só em moonshine, são 06
receitas diferentes. Consegui lançar minha primeira marca

oficial de cerveja, a La Pantanera! Serão
pequenas produções, para amigos e
parceiros, garrafas numeradas uma a uma,
com receitas diferentes a cada produção,
uma surpresa a cada garrafa!
O plano é melhorar a cada bebida, a cada
processo, em cada ingrediente...Para
quando alguém abrir uma garrafa, nunca
mais esquecer daquele momento.
(BAPH) E o hidromel? Sabemos que você
produz também. Quando e como foi que
começou a produzir?
(Pantanero) Minha primeira receita foi um
JAOM, que não me agradou muito. Depois
de um tempo arrisquei outra receita, aí já
com uma certa experiencia em
fermentações, e foi na veia! Foi um Viking
Blood com lúpulo floral, esse que eu tenho
na minha lista de produtos até hoje!
(BAPH) Como você enxerga o mercado
futuro no Brasil dessas bebidas ainda
desconhecidas do grande público como o
Mooshine e o Hidromel?
(Pantanero) A tendência é o mercado
crescer. Precisamos de pessoas que propaguem essas novas
culturas, fazendo esse bolo (mercado) aumentar, e assim todos
poderão comer uma fatia!
Já se nota uma maior procura por produtos feitos a mão,
exclusivos, feitos em pequena escala. O custo de insumos e
transporte ainda é uma barreira para nós pequenos produtores.
(BAPH) Novamente muito obrigado e deixamos aberto o espaço
para suas considerações finais.
(Pantanero) Eu agradeço, fiquei muito feliz com esse convite!
E s t ã o t o d o s
convidados para
uma visita, Skol !
Pa r a e n t r a r e m
contato com o
Pantanero:
/Pantanero/
11 94207-6222
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O Nascimento do Hidromel
A Bebida Milenar na terra

Brasilis

Saudações caros leitores, bem vindos à nossa coluna
histórica. No último boletim trouxemos duas histórias que
mostram a presença do hidromel na Europa desde o
neolítico.
É muito comum associar a origem do hidromel ao
continente europeu. Exemplo mais notório encontra-se nas
histórias dos escandinavos. Como o mel é um alimento
encontrado em diversos lugares do globo, a América do Sul
nunca foi exceção. Com a chegada dos europeus nas
américas, iniciou-se o estudo e registro da cultura e
do cotidiano dos povos que aqui já se
encontravam. O mel era abundante e um
alimento importante para os índios brasileiros,
fato que o governador holandês da capitania
da Paraíba (1636 e 1639), Elias Herckman,
descreveu em seu relatório etnográfico sobre
os índios tapuias (índios que não falavam a
língua tupi):

Paulo Camillo

abelhas nativas, do gênero meliponas. O próprio José de
Anchieta maravilhava-se com nossas abelhas e
recomendava o uso medicinal do seu mel.
Ives d'Evreux, capuchinho e entomólogo francês, em
sua obra “Viagem ao Norte do Brasil feita nos anos de 1613
a 1614”, descrevia sua expedição pelo Brasil, mais
especificamente no Maranhão. Em sua jornada, entrou
em contato com os índios Tupinambás e ficou
impressionado com o mel e a bebida produzida a
partir dele:
“Ha muitas arvores carregadas de cortiço de mel
de abelhas, as quaes são mais pequenas e
franzinas do que as nossas, porem mais
industriosas, pois fabricam mel excellente,
liquido, e tão claro como agua potavel pura,
guardado em pequenas celulas de cera da
grossura da casca de um ovo. similhantes na
forma á nossas garrafinhas de vidro, e
penduradas com alguma ordem u'uma
arvoresinha de cera, que se acha
encostada ou presa pelos ramos ao tronco,
ou nas cavidades das arvores das florestas
ou dos prados. Com este mel fabrica-se
vinho muito forte e quente para o estomago,
semelhante na côr e no gosto ao de Canaria.
Nossa gente, quando por la andou, fez algum
vinho, e com elle embebedou-se.”

“Dizem ainda que em suas terras não há gado ou
animais que sirvam para alimento, salvo os
porcos selvagens, dos quais apanham alguma
vez em grande. Acrescentam que ás vezes lhes
sucede viajar 2 ou 3 dias sem encontrar água, a
não ser a que procede do orvalho da manhã e se
junta nos cantos e recantos das perdras. Também se
encontra ali um mel tão espesso e branco como leite,
eles o tiram das árvores e dele se servem para se
alimentarem.”

Pois é, até os europeus aproveitavam esse mel
e produziam seus “vinhos de mel”, com uso
É interessante ver que nossa espécie tem um Tapuias por recreativo e medicinal.
Albert Eckhout
apreço muito grande por bebidas alcoólicas,
É notável que a produção de hidromel entre
fato que a história nos revela ser uma
as sociedades indígenas era
característica ancestral. Sendo um
relativamente comum. O que não falta
processo natural, a fermentação foi
são registros etnográficos do Brasil
descoberta por inúmeras civilizações. A
colônia descrevendo o cotidiano etílico
vida moderna nos faz entender que o
“ hidromeleiro” dos Tupinambás,
homem do passado não possuia muito
Kaingang, Mongoió entre outros. São
conhecimento, o que não é verdade. A
fatos pouco conhecidos, inclusive pela
fermentação alcoólica também era do
comunidade hidromeleira do nosso
seu conhecimento, inclusive das sociedades
p a í s. N ã o
pré-colombianas. No Brasil bebidas alcoólicas a partir de
precisa ir muito longe
seivas vegetais, frutas, mandioca
para acessar essas
e mel eram (são) produzidas
fontes. Trata-se de
p e l o s í n d i o s, o n d e o s
documentos
portugueses consideravam
antigos que é
os tapuias como notórios
de domínio
coletores e consumidores
p ú b l i c o
de mel e hidromel. O Pe.
facilmente
Manuel Aires de Casal,
encontrado na
em seu livro Corografia
internet. Abaixo
Brasílica de 1817, descreveu,
segue algumas
e criticou, a maneira como os
referências usadas na
tapuias produziam hidromel:
nossa coluna.
“(...) fazem grande provimento de
Mais uma vez alguns fatos históricos sobre civilizações do
mel. Em nada se observa tão pouca economia, como no seu
passado que tinham o mel como alimento do cotidiano,
método de crestar: tiram toda a cera, e ainda as abelhas, que se
levando à criação do nosso tão precioso néctar: o
acham em cada; coam tudo por uma sorte de joeira; a cera, e as
hidromel.
abelhas são delidasem certa proporção d'água, que se deixa
Um forte abraço e seguimos: Onde há mel, há
fermentar, e fica uma bebida embriagante, que os faz alegres, e
hidromel!
também furiosos”
De longe, a maior parcela do mel atualmente
produzido no Brasil são de abelhas Apis melifera, que é uma
espécie exótica. Antes da sua introdução no território
brasileiro, o mel encontrado por aqui era somente de

Fontes
Corografia Brasílica de Pe Manuel Aires de Casal, 1817
Os Tapuias do Nordeste e a Monografia de Elias Herckman 1639
Viagem ao Norte do Brasil feita nos anos de 1613 a 1614, Yves d'Evreux
Selvagens Bebedeiras: Álcool, Embriaguez e Contatos Culturais no Brasil Colônia,
João Azevedo Fernandes, 2004
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