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No editorial de encerramento de 2019, lhes esbocei um 2020 com novidades. Mas
nunca imaginaria que viriam tão rapidamente.
A primeira do ano veio na parceria da AcervA Brasil com a APH para uma
cooperação técnica para ações na promoção do hidromel no âmbito brasileiro incluindo
um concurso. Os detalhes desta parceria vocês poderão saber nas Notícias.
Outro assunto é o Encontro Anual de Produtores Artesanais de Hidromel, o EAPAH,
deste ano. Nosso sócio fundador, o Bragaia, coordenará este importante evento e conta
os detalhes como entrevistado deste número.
Temos uma cara nova na coluna Fermentações diretamente das “Gerais”, o
Thiago Morais nos dará a honra de compartilhar seus conhecimentos e receitas.
Como desistir não é uma característica de um bom hidromeleiro, o Paulo Camillo
continua firme na sua empreitada. Agora ele está pelas bandas na América Central entre
Maias, Astecas e rituais sinistros, buscando a origem de nosso amado Hidromel.
E para ser bom hidromeleiro, precisa também ler e conhecer técnicas avançadas
de produção, então o Willian Millett está iniciando um novo e bem procurado tema: os
Clarificantes.
Vamos começar 2020 com o pé direito, ou melhor com o brinde direito. Boa Leitura
e Saúde!
Romualdo Mu Juliatto

E o “Perfil” deste número é do
nosso sócio fundador João
Bragaia ... pg. 06
https://aphsp.wordpress.com
email: boletim.aph@gmail.com
Fermente com a gente:

/associacaodeprodutoresdehidromel

Expediente desta Edição:
Alexandre Augusto Peligrini
contato@oldpony.com.br

Porn Mead
O seu hidromel no BAPH
A coluna pornográfica deste mês fica
por conta destes belos exemplares do nosso
caro Carlos Eduardo Gaudencio Marques
(Cadú) da Zamith Hidroméis do Rio de Janeiro
que nos traz três rótulos dignos de salivar.
Da esquerda para direita:
Othinus - Hidromel Tradicional, semiseco, Abv de 12,4 % e elaborado com mel
silvestre;
Freyia - Melomel de Amoras, semi-seco,
Abv de 12,4% e elaborado com amoras
silvestres e mel silvestre;
Kvasir - Hidromel Escuro (Dark Mead),
semi-seco, abv 12,5% e elaborado com mel
de seiva de cana de açucar.

Filipe Cabral Albernaz Rocha
filipecabra@hotmail.com
Paulo Camillo
hidromelvanaheim@gmail.com
João Guilherme de França Bragaia
jgbragaia@gmail.com
Marco Antonio Damaceno
marco.damaceno@gmail.com
Romualdo Mu Juliatto
mujuliatto@gmail.com
Thiago Morais Oliveira
thiagowarneri@hotmail.com
William Millett
wilartmil@gmail.com

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

Agradecimentos:
Carlos Eduardo Gaudencio Marques
Kelvin Azevedo de Figueiredo
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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O Nascimento do Hidromel
Hidromel Mesoamericano

Saudações caro leitor, bem-vindo à nossa coluna
histórica. Continuamos nossa viagem pelo espaço/tempo,
em busca das origens do nosso tão precioso néctar. Após
sair da Europa neolítica, passando pelo Brasil colônia, fomos
parar na América Central e a cultura mesoamericana.
Estamos falando dos povos da América intermediária,
a s t e c a s
e
principalmente os
maias (séc. XI).
Ta i s p o v o s s ã o
muito conhecidos
p
e
l
a
s
impressionantes
r e a l i z a ç õ e s
arquitetônicas,
s i s t e m a p o l í t i c o,
conhecimento
astronômico/matem
á t i c o, p o r s u a s
tecnologias e
cerimônias religiosas.
A região ocupada
por essas civilizações
possui uma fauna e
flora riquíssima, assim
como toda a
América Latina. Suas
abelhas são da
mesma subfamília
das nossas, abelhas
sem ferrão, as
meliponinae.
O mel sempre foi
um alimento muito valioso. Para os
povos mesoamericanos tratava-se de um insumo do
cotidiano. Nas refeições da nobreza asteca era comum o
consumo de chocolate adoçado com mel e baunilha. Nas
cerimônias em honra ao deus Huitzilopochtli, que
começavam ao por do sol, perto da Páscoa, os astecas
faziam um jejum, iniciado ao volta do meiodia e que durava até as véspera da
cerimônia, consumindo somente mel
com tzoalli, que era uma massa
usada para modelar figuras divinas.
Os maias possuiam um
amplo conhecimento
entomológico e elaboraram
técnicas específicas de produção
de mel de suas abelhas, até hoje
utilizadas por algumas
comunidades na península de
Yucatán. De acordo com Frei
Diego de Landa, religioso espanhol
que procurou registrar a cultura dos
Maias durante a colonização da
América com o propósito de
evangelizá-los, menciona em seus
escritos que os Maias produziam
um hidromel com uma raiz de uma
determinada árvore, cujo o plantio
da mesma e a produção do hidromel
foi proibida pelos espanhóis. Esse

Paulo Camillo
hidromel era chamado de Balché, onde seu principal uso
estava relacionado aos índios feiticeiros. Era utilizado em
práticas de adivinhação, pois acreditavam que o
entorpecimento provocado por esse hidromel permitia
uma conexão com o sobrenatural, proporcionando visões
do futuro. Tal versão de hidromel recebia uma infusão de
Lonchocarpus longistylus e suas abelhas eram
alimentadas com flores de sinos rico em ergina (LSA), um
alucinógeno semelhante ao LSD.
Essa relação ancestral entre o hidromel e o
sobrenatural traz uma perspectiva imaterial ao nosso
néctar. Seja no continente europeu, sejam entre os povos
pré-colombianos, bebidas que causam entorpecimento
faziam parte da necessidade dos nossos ancestrais entrar
em harmonia com o divino. A civilização Maia usava e
abusava de substâncias psicoativas, inclusive se valiam de
enemas* rituais praticados em cerimônias sagradas em
toda Mesoamérica.
Devido ao largo uso de substâncias alucinóginas
entre os
povos pré
colombiano
s, Francisco
J a v i e r
Carod Artal,
médico e
antropólogo
, acredita
que os rituais religiosos cumpriam um papel importante no
uso de psicotrópicos. Da embriaguez produzida pelo
hidromel, por exemplo, às alucinações dos alucinógenos,
as cerimônias limitavam o uso e abuso dessas substâncias.
O uso recreativo do hidromel aparenta ser mais recente,
influenciado pelos europeus.
De qualquer forma, parece que o surgimento do
hidromel é inevitável. Basta que o homem tenha contato
com o mel e o incorpore na sua dieta cotidiana. Mesmo
separadas por oceanos, as civilizações do passado, em
diferentes épocas, carregam hábitos e conhecimentos
em comum, inclusive a arte de produzir
fermentáveis. Sendo assim, onde há
mel, há hidromel!
* introdução de água ou alguma substância
líquida, como medicamentos, no organismo via
retal; lavagem intestinal.

Fontes:
https://historia.nationalgeographic.c
om.es/a/dia-a-dia-nobles-aztecas_9158/2
http://ciencia.unam.mx/leer/102/Mie
les_nativas_de_los_mayas_usos_de_ayer_y_
hoy
Relacion de Las Cosas de Yucatan
por Frei Diego de Landa, 1566
El Camino del Cielo, 1611
Diccionario Akal de las Religiones,
Giovanni Filoramo, 2001
Alucinógenos en las culturas
precolombinas mesoamericanas.
Hallucinogenic drugs in pre-Columbian
Mesoamerican cultures, Neurologia:
publicacion oficial de la Sociedad Española
de Neurologia, volume 30, número 1, 2015.
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Notícias
Parceira APH /AcervA Brasil
No final do ano passado, a APH recebeu o convite de parceria
da ACervA Brasil (Federação Brasileira das ACervAs) para o incentivo
da produção de Hidromel junto aos seus associados e inclusão do
mesmo no concurso do seu encontro nacional. Com muito orgulho
aceitamos a proposta e disponibilizamos à nossos associados a
oportunidade de auxiliá -los neste projeto que inclui a tutoria técnica
junto aos associados das ACerVAs.
Conversamos com um pouco sobre esse projeto com o Kelvin
Azevedo de Figueiredo, Presidente da ACervA Brasil, Mestre Cervejeiro
e gerente de produção da Cervejaria Loba há mais de 4 anos,
homebrew há mais de 9 anos, além disso, foi presidente da AcervA
Mineira por dois mandatos, Co-fundador do Instituto Mineiro da Cerveja (IMC) e ganhador de
inúmeros prêmios em concursos de cerveja tanto caseiros quanto profissionais.
Ele entende que a participação das Associações de Produtores de Hidromel é vital para o sucesso do projeto e incentivar a
produção de nosso querido fermentado que já é conhecido por muitos de seus associados. Além disso, ele deixa claro qual é o foco
de cada associação em relação as bebidas: “Cada macaco no seu galho, quer aprender sobre produção de cervejas é conosco
(ACervAs), dominamos e incentivamos a produção de cervejas artesanais a mais de 16 anos, estamos em quase todos estados
Brasileiros e no DF, somos mais de 6.000 associados. Agora, se quiser aprender sobre produção de Hidromel, indicamos as
associações específicas e capacitadas.”
Sobre a inclusão de hidroméis no concurso nacional, ele esclarece que o foco das AcervAs é na produção de Cervejas
Artesanais (caseiras) e nos seus produtores, além de apoiar toda a cadeia produtiva da bebida e fomentar os conhecimentos sobre
fermentáveis em geral. Desta forma os estudos e incentivo a produção do Hidromel não poderia deixar de entrar.
Um dos “pontos chave” do projeto da AcervA Brasil é a criação das tutorias com os produtores de Hidromel. Kelvin explica
como está se dando esse processo:
“Temos dois grupos, um composto pelos tutores (whatsapp), os quais são produtores capacitados, reconhecidos
nacionalmente e em sua maioria membros das duas associações de produtores de Hidromel do Brasil (APH, ASH) e também alguns
membros das ACervAs. Nesse grupo são tratados assuntos referentes a estratégias de estudos, além de comunhão de
conhecimentos a serem propagados.
No segundo grupo (Telegram), o de estudos propriamente dito, é composto por associados das ACervAs e convidados
específicos, além dos tutores. Trata-se do ambiente de estudos dirigidos e focados. Nele, a cada semana estudamos um estilo
específico de Hidromel, da história à suas peculiaridades técnicas e práticas de produção. Tudo com cronograma específico e
ambiente controlado para maior organização e produtividade. Um detalhe, ao criarmos inicialmente esse grupo de estudos,
escolhemos a plataforma whatsapp, a qual suportou o número de membros por apenas 4 horas de existência...logo tivemos que
migrar para o Telegram para atender a demanda.“
O Presidente da AcervA complementa que a primeira fase do projeto é a propagação do conhecimento junto aos grupos dos
tutores, mas posteriormente virão os grupos de estudo, o incentivo aos concursos técnicos e outras ações de acordo com a
demanda.
Por fim, indagado se ele acredita que o hidromel poderá se consolidar no mercado brasileiro a exemplo do que aconteceu
com as cervejas artesanais:
“Tenho certeza que sim, mas, acredito que em proporções diferentes devido à cultura e clima Brasileiro. São fermentáveis ricos
em diversidade de estilos, porém, a cerveja leva a vantagem de maior “drinkability” diante do paladar Brasileiro e ser mais versátil
diante do consumo/clima”
Ficamos muito felizes com o interesse e iniciativa da ACervA Brasil de promover, apoiar e nos ajudar na divulgação do hidromel
através de sua estrutura, associados e expertises. Um agradecimento especial aos nossos queridos associados/ tutores: Alexandre
Augusto Peligrini, Carlos Eduardo Gaudencio Marques (Cadú), Filipe Cabral Albernaz Rocha (Mamute) e Paulo Camillo pelo empenho,
coragem e compromisso de representar a APH nesta ação, que cremos, trará muitos desdobramentos futuros em prol a cultura
hidromeleira no Brasil.

Da Redação

Copa Latino-Americana de Hidromel - 2020
Nos dias 29 de fevereiro e 1 de março deste ano de 2020 será realizada a 1ª Edição da Copa de Hidroméis
da América Latina, sediada em Santiago no Chile. O evento tem por objetivo reunir amostras de hidromel de toda
a América do Sul, aumentando a comunicação entre entusiastas bem como aprimorar a qualidade das
produções individuais e comerciais.
O concurso seguiu o guia de estilos do BJCP 2015, distinguindo as avaliações entre as categorias comercial
e caseira, como deve ser para fins de uma apuração mais justa e coesa com as realidades e limitações de cada
tipo de produção.
A despeito do propósito, inicialmente global e inclusivo, ao que o evento se propõe a possuir, a organização
do concurso peca, ao ver deste que vos escreve, ao não prover uma estrutura mais completa para coleta das amostras, além do alto
valor por submissão (U$ 50,00 por unidade). Além disso a divulgação do evento foi feita de forma extremamente tardia, tendo
começado em meados de janeiro deste ano, conferindo menos de 3 meses para que os produtores se organizassem para tanto.
Certamente não são poucos os produtores de alto nível de excelência que não se dispuseram a participar de um concurso
deste porte pela dificuldade de envio físico das amostras e alto valor das taxas de inscrição. Não obstante, é ótimo ver competições
como essa aflorarem na América Latina, dando força e voz aos produtores caseiros e comerciais.
Esperamos poder contar com outras edições do evento, talvez melhor estruturado e acessível após essa primeira experiência,
e, com sorte, o surgimento também de outros eventos internacionais latino-americanos, a fim de aumentar a visibilidade e o acesso
ao hidromel no Brasil e no mundo.

Filipe Cabral - Mamute
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No caminho do MAPA
Clarificantes - Tipos e aplicações em Hidromel - Parte 1
Clarificação (“fining” em inglês, colagem em
Portugal ou collage em francês) é uma prática no
processamento de bebidas para eliminar sua
turvação. É aplicada em vinhos, cervejas, sucos de
frutas, hidromel e outras bebidas onde a presença
de turbidez pode detrair de seu aspecto.
Essa turvação é causada por partículas
muito pequenas de proteínas, polissacarídeos,
células de leveduras e polifenóis, entre outros
materiais. O tamanho das partículas e as interações
entre si fazem com que a velocidade da
sedimentação seja muito lenta.
A turvação pode se manifestar com várias
intensidades, desde algo semelhante a água
barrenta até uma turbidez que só se vê em volumes
grandes. Turbidez é um importante parâmetro de
qualidade e é medida em unidades chamadas NTU
do inglês Unidades Nefelométricas de Turbidez. O instrumento usado para
sua medida é o nefelômetro ou turbidímetro. O primeiro mede a
intensidade da luz espalhada e o segundo mede a intensidade da luz
transmitida através do meio. Mas o resultado é o mesmo.
Um produtor artesanal sério deve investir em um instrumento para
medir turbidez. Como se diz, o que não se mede não se melhora...
O efeito Tyndall ilustrado na Figura 1 sugere uma forma bem simples,
mas eficiente para avaliar o grau de turbidez. Basta encostar uma lanterna
pequena, mas de luz intensa (tipo LED) na lateral do vasilhame e observar a
intensidade do feixe de luz
observado. O teste funciona
melhor no escuro. Quanto mais
visível é o cone de luz dispersada,
maior é a turbidez.
A maioria dos consumidores
prefere bebidas límpidas e
cristalinas, que é considerado um
padrão de excelência de
qualidade, já a presença de
turbidez é considerada como
defeito. Por esta razão os
produtores de bebidas como
vinhos, hidroméis e cervejas usam
materiais que aceleram a
eliminação da turbidez. Esses
materiais são os agentes
clarificantes.
Usar Clarificantes ou Não?
Há uma corrente de pensamento que defende que os clarificantes
devem ser a última opção para se atingir a limpidez desejada. O correto,
segundo esse ponto de vista, seria deixar os hidroméis descansando por
muitos meses ou anos, fazendo algumas trasfegas de vez em quando.
O monge Adam Kehrle da abadia de Buckfast, em Devonshire, no
Reino Unido ao longo de sua vida de 98 anos, foi um bem-sucedido criador
de abelhas e produtor de hidromel. Segundo ele, o melhor hidromel se faz
apenas com leveduras, água de chuva e mel. Ele preferia deixar a
clarificação inteiramente a cargo do tempo. Mas, admitia que alguns
hidroméis mais teimosos poderiam se beneficiar do uso de ictiocola.
O biólogo Dr. Roger A. Morse da Universidade de Cornell de Nova
Iorque, autor de um livro seminal sobre produção artesanal de hidromel,
defendia que a clarificação natural e três ou quatro trasfegas deveria ser o
modo preferido para se conseguir a clarificação. Ele também dizia que
muitos hidroméis feitos sem a fervura da solução de mel não se tornam
claros mesmo depois de guardados por um ano. Nesses casos de
hidroméis mais teimosos ele indicava o uso de agentes clarificantes para
acelerar a clarificação.
O presente autor, lembrando de suas andanças pretéritas no
campo hidromeleiro, confirma que a fervura da solução de mel em água
antes da fermentação produz ao final um hidromel que se clareia
rapidamente e fica bastante límpido. No entanto, a fervura também
expulsa componentes de aroma e sabor presentes no mel. A solução foi
dissolver o mel em água a 90 °C e a solução deixada esfriar naturalmente
de um dia para outro. O perfil aromático era menos afetado, mas a
limpidez já não era tão boa. Mas isso podia ser resolvido depois com
bentonita.

William A. Millett

Hidromel também pode ser
clarificado usando métodos puramente
físicos, com o resfriamento, aquecimento
e filtração, mas mesmo assim, ainda há
risco de afetar o perfil de aroma e sabor
do hidromel.
Se o hidromel for resfriado a uma
temperatura um pouco acima do
congelamento por 24 a 48 horas, isso
pode promover a precipitação das
proteínas da solução, chamada de “cold
break”. Essa técnica é fácil de se fazer,
mas nem sempre funciona.
O aquecimento de hidromel a 60, 62
°C por curto tempo (até 1 minuto) pode
causar a precipitação das proteínas,
com vantagem de estabilizar e
pasteurizar o produto. Mas há dificuldades consideráveis para o
hidromeleiro artesanal controlar o aquecimento do hidromel com risco de
ultrapassar a temperatura e o tempo certos.
A filtração é uma técnica excelente para se obter um hidromel
límpido e brilhante. No entanto, os equipamentos necessários geralmente
estão fora do alcance do hidromeleiro artesanal por sua complexidade e
custo.
Alguns produtores artesanais preferem a clarificação deixada por conta da
gravidade e do tempo. Essas técnicas podem produzir hidroméis
excepcionais, o que pode agradar os hidromeleiros comerciais (pensem
em uísques nobres de 30 anos de envelhecimento). Os hidroméis tendem a
melhorar muito com envelhecimento.
No entanto, os hidromeleiros, assim como os vinicultores e
cervejeiros, são premidos por tempo e qualidade e por isso buscam a
clarificação acelerada como solução mais viável para se obter um
hidromel que agrade aos seus consumidores dentro de um intervalo de
tempo razoável. Mas cuidados devem ser tomados e os agentes
clarificantes devem ser usados com sabedoria e moderação.
Como Funcionam os Clarificantes?
As partículas que causam turbidez em geral possuem cargas
elétricas. Essas cargas, sendo de sinal igual, fazem com que haja repulsão
mútua das partículas, fazendo com que permaneçam suspensas na
solução por longo tempo.
Os clarificantes, cada um à sua maneira, agem na capacidade de
as partículas de turbidez permanecerem em suspensão no líquido. Alguns
agentes clarificantes são compostos de partículas de carga oposta à da
partícula de turbidez. Quando colocados no hidromel eles atraem as
partículas e se combinam com elas formando partículas maiores e mais
pesadas, as quais, por ação da gravidade, se depositam no fundo do
recipiente mais rapidamente. O resultado é um hidromel límpido, com um
resíduo sólido no fundo que é separado na trasfega.
Outros tipos de
agentes clarificantes
operam com base no
processo de absorção.
Essas partículas não
têm carga, mas se
fixam às partículas de
turbidez aumentando
seu peso e volume e
fazendo com que
afundem mais
rapidamente.
Ainda há as
e n z i m a s q u e
degradam certas
p r o t e í n a s o u
polissacarídeos (por exemplo, pectinas de frutas) que causam aspecto
turvo no hidromel.
Como operam de formas diferentes, nenhum agente clarificante
individualmente pode remover toda causa possível de turbidez. Na maioria
dos casos, um agente só pode dar bons resultados, mas para mostos
difíceis de limpar, a abordagem mais eficaz poderia ser usar um agente
com carga positiva, seguido depois, separadamente, de um agente com
carga negativa.
Continua
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A melhor maneira de saber se um agente vai funcionar com seu hidromel e sua dosagem ótima é
realizar testes em pequena escala. Estes testes também dirão se o agente irá prejudicar o produto ou não. O
conhecimento prévio das propriedades de cada agente e da composição do hidromel é essencial para
determinar a primeira seleção para cada caso.
Os testes podem ser feitos de uma forma simples, onde se empregam vários recipientes com o mesmo
hidromel e cada um recebe uma dose diferente do clarificante, preparado como indicado pelo fabricante. O
grau de redução de turbidez pode ser avaliado por meio da técnica da lanterna ou um turbidimetro
propriamente dito.
No ramo de tratamento de água, empregam-se aparelhos para teste de desempenho de floculantes
(agentes clarificantes usados em tratamento de água). Esses são os equipamentos de “jar test” que certamente
podem ser usados para testar agentes clarificantes em hidromel.

Lemos ...
`
Queijos Brasileiros
a Mesa com
Cachaça, Vinho e
Cerveja
De Bruno Cabral &
Manoel Beato
Editora SENAC - SP
170 páginas
Preço médio: R$ 115,00

Continua no próximo BAPH

Fermentações

Dicas para elaborar sua receita

Thiago Morais Oliveira

Iniciarei minha participação no BAPH trazendo para vocês inicialmente uma série de
procedimentos para a confecção de receitas de hidromel. A forma como interagimos os
elementos de uma receita influencia diretamente seu processo de elaboração. Claro que o
objetivo é um produto final equilibrado, onde devemos pensar em acidez, dulçor aromas,
sabores, retrogosto, cor e translucidez (de acordo com o estilo se permitem cores mais
escuras).
É muito importante aplicar as técnicas corretas quanto a nutrição orgânica e
inorgânica das leveduras, remoção de CO² e oxigenação, onde bem executados
irão favorecer por conseqüência um resultado final de uma bebida bem
equilibrada.
Ao ponderamos sobre os fatores primordiais para o esboço de uma receita
bem equilibrada, onde os acréscimos de frutas e especiarias são realizados em
determinadas quantidades tanto na fermentação primária quanto na
secundária - em algumas exceções ambas as etapas - é preciso compreender
que existem algumas especiarias com notas muito pronunciadas como por
exemplo baunilha, canela, aniz estrelado, cravo e cominho. A baunilha como
outras especiarias - pode realizar duas funções em uma receita: ou ela é o fator
principal ou meramente um ingrediente que ira harmonizar uma série de outras
especiarias colocadas na receita, como por exemplo em um metheglin muito
carregado de especiarias aonde a baunilha irá agregar suas características
todos os outros elementos.
A escolha do mel é muito importante para se definir a receita que irá
realizar, pois a partir do mel com notas mais pronunciadas iremos fazer receitas
mais carregadas e com méis mais sutis realizaremos receitas mais sofisticadas
e elegantes.
O corpo da bebida tem uma relação direta com esta escolha do mel, sua
proporção com a água, com os outros componentes e deve ser pensado no
ato da elaboração da receita. Apesar de ser um fator mais complicado de ser
planejado, ele é importante no resultado final e na análise sensorial. É na boca
que notamos o quanto os elementos utilizados na receita estão harmônicos e
o tempo que o produtor se dedicou para nos proporcionar uma melhor
experiência.
A escolha da levedura é um dos fatores primordiais. As leveduras tem
características distintas de forma que juntamente com o mel visa a união
perfeita. Logicamente, outro fator importante para esta união é a densidade
inicial e densidade final (og/fg), pois cada levedura tem um comportamento
distinto, e consequentemente, cada uma com determinado mel terá uma
densidade inicial diferente para se chegar à um hidromel mais seco ou mais
suave.
A acidez é outro fator completar dos citados até agora, que é tão
importante tanto no corpo final da bebida quanto no ato da execução da receita.
Então, é necessária maior atenção na elaboração de receitas com frutas cítricas,
pois se o PH ficar abaixo de 3,5 a fermentação não se conduz perfeitamente.
Essas foram apenas algumas considerações introdutórias, pois pretendo
complementar nos próximos boletins através de receitas comentadas próprias e de
colegas - que irei compartilhar com o maior prazer. Um abraço e até a próxima.

A intenção dos autores, o
sommelier de vinhos Manoel
Beato e o mestre queijeiro Bruno
Cabral, nesta publicação, foi
meritosa. Afinal, não é todo dia
que lemos em um mesmo
lugar harmonizações de queijos
com as bebidas alcoólicas
mais consumidas no Brasil.
Aproveitando a onda de
resgate das receitas históricas, o
livro faz uma passagem sobre
etapas da produção de queijos
e, ainda mais, o mapa
ilustrativo do Brasil destacando
as regiões produtoras do
laticínio no território nacional.
Nas degustações, os autores
enfatizaram as
compatibilizações possíveis
entre as bebidas e os queijos
escolhidos, onde acho que vale
também para o hidromel.
Afinal, mesmo sem
experimentarmos, as descrições
de aromas e sensações de
boca nos dão dicas de como
harmonizarmos com nosso
querido fermentado de mel.
Não é um livro recomendado
para experts do assunto, mas
um bom guia para compras de
queijos, além de dicas de
como conservá-los e os copos
e temperaturas de serviço
adequados para cada tipo de
bebida.

Romualdo Mu Juliatto
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Perfil
O Perfil deste BAPH é nosso sócio fundador e produtor o João
Guilherme de França Bragaia, o Bragaia de Bauru-SP, que falou de sua
experiência de produção e as novidades para 2020.
(BAPH) Como vai Bragaia? Agradecemos sua disponibilidade de nos
ceder essa entrevista. Para começar, conte-nos como o hidromel
entrou em sua vida??
(Bragaia) Tudo ótimo meu amigo! Eu quem agradeço essa
oportunidade, para mim é um prazer e uma honra poder participar
do Boletim da APH! Bom, sempre fui muito fã de literaturas fantásticas,
mitológicas e afins, especialmente de mitologia nórdica. Então
desde os meus doze ou treze anos já havia lido uma ou
outra citação dessa maravilhosa bebida, porém
como menor de idade, esse tipo de coisa nunca
me foi relevante. Conforme o tempo foi
passando, comecei a associar o hidromel
com algo delicioso, já que, sempre
quando citado, associava-se à uma
bebida de grande valia, de cunho
nobre. Enfim, estava eu em meados de
2013 no meu Orkut, lendo algo num
grupo de Senhor dos Anéis e vi um
anúncio de que fariam uma leitura
dinâmica de um dos livros da saga e
seria acompanhada de uma
degustação de hidromel e isso me
surpreendeu. Para mim, com apenas vinte
e alguns anos de idade, hidromel era algo
encontrado apenas em livros, não tinha
conhecimento na época sobre algo palpável,
que poderia ser consumido. Após isso, comecei a
pesquisar sobre o hidromel na internet e acabei me
deparando com alguns vídeos no YouTube do nosso caro amigo Luis
Felipe Moraes. Dada a dificuldade de aquisição na época decidi
criar algo para minha própria degustação e depois que somos
contaminados com o vírus da fermentação, todos sabem o que
acontece!
(BAPH) Sabemos que o Hidromel Bragaia está em fase de se
profissionalizar. Como se deu esse processo, já que na realidade sua
atividade profissional atualmente é em outra área, certo?
(Bragaia) Exato, eu trabalho no Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo desde 2009, sou extremamente apaixonado pela minha
profissão, então não penso em tomar outro rumo profissional. No
entanto, como notei que meus hidroméis sempre foram muito
elogiados, decidi começar a enviar amostras para alguns concursos.
Para minha surpresa acabei ganhando o Best Of Show de hidroméis
do concurso da ACervA Catarinense em 2017, onde haviam várias
amostras de produtores muito mais renomados que eu na época,
além de outros títulos na Copa Kylix. Isso me abriu os olhos para algo
que eu já havia pensado mas até então tinha receio de arriscar:
comercializar o hidromel profissionalmente. Fui convidado a ser sócio
de alguns produtores de cerveja daqui de Bauru que também
desejam se profissionalizar e em abril de 2018, inauguramos o Tonon
BrewPub. Atualmente possuimos dois tanques de 450 litros, três
tanques de 200 litros e um tanque de 100 litros, todos em inox, além
da autorização para produzir e comercializar as nossas cervejas e
hidroméis através de torneiras que servimos em canecas e taças.
Estamos estudando o próximo passo, visando o engarrafamento das
nossas produções, que esperamos concluir ainda este ano.
(BAPH) Com sua experiência em todo esse processo, quais dicas você
daria para quem como você(s) pretende(m) sair do artesanal e entrar
no mercado formal?
(Bragaia) Hoje em dia existem diversas maneiras de um produtor se
profissionalizar. Creio que a mais fácil, ideal para quem tem pouco
para investir como eu tinha, é se associar à outros produtores, seja de
cerveja ou hidromel, dividindo assim os custos de um
estabelecimento. Outra forma é procurando as famosas “ciganas”,
que também é uma forma de profissionalização bem rápida.
(BAPH) Sempre que possível, você participa de concursos e encontros
com hidromeleiros do Brasil inteiro, certo? Como você analisa o
crescimento dos produtores e da qualidade do hidromel brasileiro?
(Bragaia) Correto! Desde quando iniciei as minhas produções, perdi
apenas dois EAPAHs, já viajei para SP, MG, RS e DF. O hidromel brasileiro
teve uma evolução enorme, principalmente nos últimos sete anos.
Realmente foi algo estrondoso, não só pela quantidade de
produtores que se iniciaram, como também na qualidade da bebida
em si. Hoje em dia existem alguns concursos exclusivamente de
hidromel no Brasil, inclusive um deles realizado pela APH, no qual eu
participei como juiz. Anualmente, surgem novos produtores com
receitas diferentes que se destacam das que já eram conhecidas por
todos. O hidromel nacional tem um potencial enorme, já que nosso
país tem uma variedade incontável de tipos de mel, especiarias e

frutas. Imaginem quantas possibilidades de combinações podem ser
feitas!! Eu tenho esperança de que o Brasil se consolide, em âmbito
mundial, como uma das maiores escolas hidromeleiras.
(BAPH) Por falar em EAPAH, ficamos muito felizes em saber que em
2019 você se dispôs e foi aceito para trazer o evento novamente para
terras paulistas. O que podemos esperar para o EAPAH 2020?
Novidades?
(Bragaia) Exatamente! Já havia feito essa proposta no EAPAH de 2017,
porém como a preferência é para os estados onde o evento ainda
não foi realizado, o pessoal de SC e Brasília aceitaram sediar os
eventos subsequentes. No entanto no EAPAH de 2019, os produtores
dos estados que não haviam ainda sediado se abstiveram e
eu realizei a proposta, que foi aceita pelos
participantes. Aqui em São Paulo no evento
anterior, como no Paraná, o encontro fora
apenas uma experiência degustativa e de
troca de ideias. A partir de 2015 em Belo
Horizonte um dos mais marcantes que já
ocorreu o modelo foi diferente e tivemos
palestras com especialistas, certificados,
camisetas, taças e etc. Para 2020,
podem esperar algo totalmente
inovador, junto com meus sócios e
alguns amigos que se propuseram a
ajudar, estou criando algo com que eu
pretendo surpreender até os maiores
produtores e os que frequentam os EAPAHs
há tanto tempo quanto eu! Já estão
confirmados como palestrantes o Alexandre
Augusto Pelegrini, proprietário da OldPony
Meadery, uma das maiores fábricas de hidromel do
Brasil, e também o Luis Felipe Moraes, autor do livro “O Guia
do Hidromel Artesanal”, com certeza o nome que é referência
nacional quando se trata de hidromel, além de muitos outros que
ainda estão em fase de confirmação. Mais uma coisa que
pretendemos criar, é um evento com mais de um dia de duração.
Claro que verificaremos propostas para quem pode comparecer
apenas em um dia de evento. Enfim, se programem e não percam o
EAPAH de 2020 nos dias 4, 5 e 6 de dezembro em Bauru , SP. Pretendo
fazer algo histórico para o hidromel no cenário nacional! Logo mais
informações serão divulgadas.
(BAPH) Você participou da criação da APH e pode observar o caminho
que trilhamos até aqui. Como você enxerga - mesmo que com
pequenas ações - nosso retorno no final do ano passado?
(Bragaia) Eu acho fantástico, como membro fundador da APH, fiquei
extremamente chateado com o destino que acabou se tomando,
porém, é muito gratificante ver que a APH juntou forças com os
membros proativos para se reerguer. Mas deixei claro a minha
opinião para alguns amigos que o ideal seria uma associação de
produtores de hidromel em âmbito nacional. Não que sejam inválidas
a APH, ASH e APM, muito pelo contrário, porém, creio que juntos todos
teriam a ganhar. No meu ponto de vista, uma associação nacional,
com filiais em cada estado, onde cada estado tenha um
representante, teria uma força muito maior para brigar pelo interesse
do hidromel em si. O melhor exemplo que poderia citar é o das
ACervAs, que lutam por uma melhoria na legislação, criam parcerias
com fornecedores, realizam compras coletivas, entre muitas outras
ações. Ainda assim, o papel da APH está sendo de grande
importância em vários estados da região sudeste e central do país, já
que juntos podemos seguir um caminho que fortaleça todos os
produtores de hidromel, onde possamos pensar mais em coletividade
e menos na individualidade de cada produtor, sem que cada um
perca a sua própria essência.
(BAPH) Caro Bragaia, novamente muito obrigado, parabéns por suas
iniciativas e deixamos o espaço aberto para suas considerações
finais.
(Bragaia) Gostaria de ressaltar os meus agradecimentos pela
oportunidade e dizer que estou lisonjeado por poder participar de
algo que leva um pouco do mundo do hidromel para os leitores.
Desejo que todos tenham um excelente ano de 2020 e que busquem
ajudar, com todas as forças, o crescimento do hidromel no Brasil.
Saliento que estou à disposição de todos para quaisquer assuntos que
julguem pertinentes e que possamos fazer do hidromel no Brasil algo
que reflita no mundo todo! Skål!!
Para entrar em contato com o Bragaia:
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