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Porn Mead  - O seu hidromel no BAPH

Neste número, a pornografia etílica fica 
por conta da OldPony, Mogi Guaçu - SP, onde 
nosso associado Alexandre Augusto Peligrini 
resolveu compartilhar para o deleite de todos. 

Trata-se do Melkor um melomel de 
amoras com pimenta-do-reino. Na receita 
são usadas amoras negras e miuras que 
contrabalanceiam com uma graduação 
alcoólica de 14% e leve adstringência.

Faça como o Alexandre, mande a foto 
b o n i t o n a  d e  s e u  r ó t u l o  p a r a  o  
email:boletim.aph@gmail.com que teremos 
o prazer de colocar no nosso BAPH para todo 
mundo conhecer.

/associacaodeprodutoresdehidromel

https://aphsp.wordpress.com

email: boletim.aph@gmail.com

Fermente com a gente:

Caríssimos leitores, é quase impossível não citar neste editorial a época que 
estamos passando no mundo por conta desta pandemia do COVID19, não é? Há 
dois meses quando escrevi o editorial para o BAPH #14 nunca imaginaria a 
necessidade de colocarmos no ar um novo número desta nossa amada 
publicação. Digo isso vendo a carência que estamos passando por conta da falta 
do contato pessoal e pelo isolamento que está criando novas tendências no 
mercado e abrindo espaço na agenda de muitos para por em dia leituras ou 
estudos que deixavam, antes, para segundo plano. Nós como guerreiros e 
guerreiras implacáveis defenderemos nossos postos ocupando nosso tempo com 
bons assuntos e fermentações.

Neste número trouxemos um reforço de peso logo na linha de frente, 
entrevistamos o Greg Demets, Hidromelaria Meebrug e sócio fundador da APH, 
que nos conta um pouco de seu livro e o que anda planejando.   

Na estratégia de ataque o William Millett encerra seu 
brilhante artigo sobre métodos de clarificação do 
hidromel, e o Thiago Morais põe no papel suas práticas 
especiais e nos fornece uma receita campeã.

   Para finalizar o BAPH #15, diretamente da 
resistência e sem esmorecer diante do inimigo, o Paulo 
Camillo nos leva novamente pela máquina do tempo da 
história do hidromel, agora de antes da Rota da Seda.

Espero sinceramente que gostem do que 
preparamos para vocês. Sairemos dessa com alguns 
cortes e arranhões, mas espero que sem maiores sequelas. 
Força a todos e Saúde!

Romualdo Mu Juliatto

https://www.oldpony.com.br

email:contato@oldpony.com.br
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Perfil 
É com muito orgulho que tive a honra de entrevistar 
nesse BAPH, Gr goire Demets, o Greg, da (Greg) Em 2019 e 2020 dei uma parada com a 
Hidromelaria Meebrug. Ele é nosso sócio hidromelaria. Tenho muita coisa acumulada aqui 
fundador, foi vice-presidente durante o no meu porão. O meu trabalho e obrigações 
primeiro mandato da APH e esteve durante diversas estão consumindo 100 % do meu 
11 números como editor do BAPH. tempo. 2020 é o ano de término de um 

ciclo. Quero finalizar tudo que está em 
aberto para só então pensar em produzir 
novamente. Tenho alguns experimentos 
que preciso engarrafar, e um hidromel 
comemorativo de 2018 que vai pra 
garrafa também, fiz para celebrar o 
armistício de 11 de novembro de 1918, 

uma data impor tante,  mas que 
infelizmente muito poucos lembram. Marca (Greg) Quem agradece sou eu! Fico 

o fim de um dos episódios mais tristes da muito feliz de ver que o BAPH continua. A 
humanidade.sensação não poderia ser melhor. Fui editor 

do boletim por dois anos e sei que o trabalho é 
árduo, se não houver boa vontade e colaboração 
de toda a comunidade interessada, é bem difícil 
mantê-lo em dia. Graças a vocês o BAPH não morreu. Quando 
era adolescente meu pai comprou uns kits que eram anunciados na 
revista Vida para fabricar cerveja. Como morávamos na Serra do Mar, 
você sabe, era praticamente um convite para fazer fermentados, 
principalmente no inverno. Ele que era belga não aguentava mais 
tomar antártica e brahma, queria cerveja de verdade e queria fazê-
la. Na época os kits eram muito toscos, nem tanto pelo hardware, mas 
pelo malte que chegava mofado, levedura sem identificação e (Greg) Criar receitas é um tanto desafiador. Olha... acho que me 
nenhuma variedade de lúpulo, que sempre chegava oxidado. baseio nas experiências culinárias principalmente. Em pratos 
Mesmo sabendo que o resultado não poderia ser muito diferente, agridoces especialmente, ou drinques exóticos. Depois que provei um 
insistíamos na ideia, e só deu certo uma vez, como uma ale. O resto hidromel de bacon sensacional no EAPAH de BH, produzido pelo 
era intragável. Ele me falou então do hidromel, me dizendo que Marquim Froes e fiquei realmente convencido que não há limites para 
tínhamos mel de primeira à disposição, e ficamos só na vontade. Eu a criação. Não há fórmula alguma, exceto tentativa e erro. Tenho que 
sempre fiz licores e continuei fazendo até depois de me mudar pra ser honesto: pra um que dá certo, dez deram errado. Esses ninguém 
Rib. Preto. Queria fazer licores com mel e uma coisa puxou a outra. tomou kkkk. O caso do shiitake é simples, prepare um shiitake na 
Decidi fazer o tal néctar dos deuses. Parecia mais combustível de manteiga com alho e depois finalize com açúcar...Fica uma delícia! 
foguete. Percebi que era a hora de estudar e foi o que fiz em fóruns e Transpondo isso, tiro shoyu e adiciono mel, fica exótico mas combina. 
sites estrangeiros. Dali pra frente a coisa começou a melhorar... Essa na verdade,  me inspirei em uma receita do Zimmerman do livro 

Make Mead Like a Viking.  Também tenho feito umas coisas com algas 
marinhas como o Kombu, que traz o umame para o hidromel. Tem 

aroma do mel e um toque de umame bem 
interessante, especialmente com arroz e 

massas. Outras combinações são mais 
temáticas, como aromas/sabores terrosos, 
(ex. amêndoa com uva passa preta e 
beterraba) aromas carameláceos (ex. 
tâmaras com damasco e açúcar candi 
ou baga de baunilha) ou ainda resinosos 
(pinhão, pinoli e certos lúpulos). Enfim, fica 
a máxima de quanto mais experiências 
gustativas você tiver, mais fácil ficará ( G r e g )  N a q u e l a  é p o c a  f o i  
encontrar essas combinações. A origem é interessante pois acredito que muitos 
a culinária mesmo.como eu não tínhamos muitos 

parâmetros do que seria hidromel de 
qualidade. HM não se compra em 
qualquer mercado não é? Quando 
f u i  p r a  l á ,  f u i  t o t a l m e n t e  
despretensioso, e fui incentivado por 
co legas  de  um c í rcu lo  de  
degustação de cervejas, frios, 
charutos e tudo mais que faz mal. O 
pessoal tinha gostado bastante 
daquele trójniak envelhecido em 
umburana (aí a grafia varia de (Greg) Sim, exato, e ele é um dos motivos 
acordo com a região). Ele agradou de ter parado totalmente a produção em 
bastante. Para minha surpresa tinha 2019 e 2020. Não arredo o pé enquanto 
Muita coisa boa rolando por lá, fiquei não terminar, tomou muito mais tempo que o 
maravilhado e conheci muita gente, além previsto, e tempo já era uma variável 
de rever você depois de muito tempo. De lá pra cá muita coisa rolou, escassa...Nesse exato momento, estou trabalhando nele, 
em Minas eles já tinham uma associação, formamos a APH, depois aproveitando o tempo de confinamento de epidemia. Está faltando 
veio a ASH e a coisa foi tomando corpo. Organizamos concursos e muito pouco agora e acredito que em poucos dias o termino. O 
tudo mais. De lá pra cá o crescimento qualitativo dos produtores foi objetivo é trazer o máximo de informação em português, em uma 
assombroso. Isso só prova que o hidromel veio pra ficar e que nós linguagem que não seja técnica demais  para que todos possam 
brazucas estamos produzindo coisa muito boa sim senhor! Bragaia, entender- nem simples demais  para não ser superficial ou coloquial 
premiadíssimo hidromeleiro com um currículo invejável. Tenho demais. Esse equilíbrio nem sempre é fácil de atingir, mas acredito que 
certeza que o EAPAH será um sucesso. Baurú é uma cidade incrível e o resultado está bem dentro disso mesmo. Reuni em torno de 550 
sei que o Bragaia vai fazer a coisa acontecer com seriedade e referências em diversos idiomas e de todo o tipo que vão desde textos 
dedicação. védicos até artigos em revistas científicas atuais. O William Millet 

também ajudou muito nesse processo, ele compartilhou comigo 
todos o seu acervo digital e planilhas que ele tinha preparado, e isso 
me ajudou enormemente a compor essa bibliografia. O livro traz 
inicialmente a história, mitologia e ...

é
garrafa?

(Mu BAPH) Greg, primeiramente quero 
agradecer por sua disponibilidade e é 
uma satisfação tê-lo aqui novamente, 
agora do outro lado desta coluna. 
Como é esta sensação? Aproveite e 
conte para nossos leitores como foi sua 
incursão no mundo dos hidroméis.

(Mu BAPH) Poxa, que legal. Você sempre foi um 
produtor que pensa “fora da caixinha” e caracteriza-se 

pela criatividade e bom gosto. Lembro de um hidromel seu, muito 
emblemático (para mim pelo menos) que tomei na reunião de 
fundação da APH em 2016, o de Shiitake com Alho, inusitado e muito 
bom. Você também curte as receitas históricas, como por exemplo 
sou ótimo  Trójniak (receita polonesa que se baseia em proporções de 
água e mel). Conte-nos como se dá seu processo de planejamento 
de uma receita. Tem alguma fórmula secreta? 

(Mu BAPH) Em 2015 estivemos juntos no EAPAH em Belo Horizonte, que 
aliás foi épico. O que você conseguiu 
perceber de lá para cá, mesmo em 
relação ao que imaginávamos 
naquela época e o que acontece 
agora com relação aos hidroméis 
produzidos no Brasil? E citando o 
EAPAH que acha dele ser realizado 
neste ano em Bauru e com a 
coordenação de nosso colega 
Bragaia?

(Mu BAPH) Lembro desse hidromel e  
concordo com você quanto aos fatores 
relevantes na preparação de uma receita. 
Penso muito em texturas, principalmente 
nos metheglins. Sei que está em uma saga 
pessoal desde 2016, o seu livro sobre 
hidromel. Fale um pouco sobre ele, 
quando sairá do forno e como serão as 
vendas?

(Mu BAPH) Realmente em B.H. tinha muita coisa diferente e foi ótimo 
revê-lo também. Precisamos repetir. Mas me diga, atualmente quais 
os projetos para a Hidromelaria Meebrug?  Teremos novidades na 

Romualdo Mu Juliatto

Continua
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 A META: Um 
processo de melhoria 

contínua

De Eliyahu M. Goldratt 

Editora  
360 páginas

Preço médio: R$ 74,00

 

A indicação dessa edição tira o 
foco no produto e explora uma 

forma de como pensar o 
negócio como um tudo. Para 

aqueles que pretendem 
formalizar sua empresa, é um 

excelente ponto de partida.

Best-seller consagrado, com 
mais de 2 milhões de 

exemplares vendidos no mundo 
e traduzido em mais de 20 

idiomas, o livro, foi adotado por 
mais de 200 faculdades de 

Administração. Escrito em forma 
de romance, o autor trata dos 

princípios de funcionamento de 
uma empresa, questionando o 

porquê de ela funcionar de 
determinada forma e como 

seria possível solucionar os 
problemas de empresas que 

estão com atrasos na 
produção e baixa receita. Com 

resultados alcançados na 
prática, o processo de melhoria 

contínua desenvolvido por 
Goldratt pode ser aplicado em 

outras organizações, como 
bancos, hospitais, seguradoras, 

e até no ambiente familiar.

Nobel

Alexandre A. Peligrini

Lemos ...

`

... antropologia do mel do álcool e do hidromel. Em seguida descrevo todos os tipos, classificações e 
características, parto para a parte dos ingredientes, mel, água, leveduras, aditivos, material 
necessário ao preparo etc... 
Aí vem a parte de preparação do hidromel, que é seguida por muitas, muitas receitas de todos os 
tipos. Tradicionais como as romanas e celtas até as mais modernas de Papazian e Schramm, há 
inclusive receita sua e do Paulo Camillo entre outros (aliás, quem quiser compartilhar receitas de 
sucesso, me mande um mail, meebrug@gmail.com que talvez dê tempo de incluir nessa edição) e 
em seguida há uma parte inteira de análise tanto química como organoléptica, problemas e falhas 
na produção e por fim toda a legislação brasileira pertinente à produção e comercialização de 
hidromel. Achei importante colocar, pois ainda há muita dúvida sobre isso. Além do mais o leitor vai 
encontrar tabelas, contas, equações, gráficos e tudo o que tem direito para produzir de 1 a 1 milhão 
de litros e sem dúvida alguma a maior bibliografia sobre hidromel já compilada até então, acredito 
eu. Acho que vai agradar à maioria. Será vendido na forma de e-Book, pois o seu tamanho e 
quantidade de figuras coloridas inviabilizariam um preço acessível no formato impresso. Serão cópias 
personalizadas preparadas sob demanda. O comprador terá direito a imprimir uma cópia para uso 
pessoal, sem problema e terá direito a duas atualizações de uma mesma edição caso venham a 
ocorrer (correções revisões etc...). Quem desejar dar uma espiada convido-os a acessar este site: 
https://sites.google.com/view/hidromel . As vendas também serão por este site. Lá também vocês irão 
encontrar doravante, uma série de planilhas e material digital de interesse que possam completar o 
material do livro. O livro vai ser vendido a um preço simbólico (25 reais), mais para cobrir algumas 
custas de e-ISBN entre outras.

(Greg) Muito obrigado pelas palavras, e pelo espaço que cedeu 
no BAPH. O que eu tenho a dizer é obrigado a todos que 
ajudaram, e incentivar a todos os membros da comunidade a 
criarem blogs, canais de vídeo e livros, para divulgar a cultura 
hidromeleira. Tenho certeza que um dia o hidromel fará parte do 
nosso cotidiano! A você e a todos da APH, meus parabéns por 
tocarem o barco. Não é fácil conciliar tudo o que temos de fazer 
no dia-a-dia com estas atividades da associação. Grande 
abraço e keep on meading!
Para entrar em contato com o Greg:

(Mu BAPH) Novamente obrigado, saiba que você é uma referência para muitos quando o assunto é 
hidromel e deixo aqui o espaço aberto para suas consideraçõs finais.

@meebrug_hidromel

/meebrug/

email meebrug@gmail.com:

Para ter uma degustação do livro:
https://sites.google.com/view/hidromel

Notícias
Parceria APH  AcervA Brasil (diretamente do Front)/

Com todas as adversidades que estamos passando, os 
tutores do Projeto Hidromel da AcervA Brasil, continuam firmes 

em seus postos e receberam um reforço. Recentemente, o 
Romualdo Mu Juliatto, sócio fundador da APH, foi convocado 
a fazer parte do time de tutores da APH no Projeto e assumiu 

durante três semanas, discorrendo sobre o estilo M3 (Hidroméis 
Especiados) do Guia de Estilos de Hidromel do BJCP para os 

quase 300 integrantes do grupo da AcervA no Telegram. Com 
ele, somamos cinco hidromeleiros da APH (Alexandre Augusto 

Peligrini, Carlos Eduardo Gaudencio Marques, Filipe Cabral 
Albernaz Rocha e Paulo Camillo) que em regime de 

revezamento estão representando nossa instituição neste 
importante projeto de inclusão do hidromel nos concursos 

nacionais de cerveja e fomentando futuros produtores.
O projeto que se iniciou  na primeira semana de fevereiro tem 

previsão de encerramento desta primeira fase no final de maio. 
Todo o material desenvolvido por nossos tutores será compilado 

em um arquivo e disponibilizado para todos os associados da 
APH assim que ser encerrar o projeto.

Da Redação 

16 - 99306-2277



Tipos de Clarificantes depositam facilmente. Quando usado com gelatina deve ser 

adicionado com pelo menos um dia de antecedência. Também Agentes de clarificação têm sido usados há muito tempo na 

pode ser usado para remover turbidez coloidal.indústria de vinhos para torná-los límpidos e ajustar outros parâmetros 

  é um clarificante de carga positiva muito eficaz e de qualidade, como por exemplo, a adstringência causada por Clara de Ovos

taninos. Claras de ovo, caseína, isinglass são agentes clarificantes tradicionalmente usado para clarificação de vinhos tintos. A 

com grande tradição de uso, inclusive na fabricação artesanal de albumina contida na clara é ideal para reduzir a adstringência tânica 

hidromel. Alguns agentes não são mais usados, como sangue e durante esse processo, também são removidas as partículas que 

bovino, por exemplo, por razões sanitárias. Existem atualmente causam turbidez. É ideal para hidroméis altamente tânicos. No caso 

dezenas de produtos clarificantes ou possibilidades de de hidroméis de baixo teor de tanino, a prática tradicional francesa 

combinações. indica a adição de pequenas quantidades de tanino para auxiliar a 

Os clarificantes simples mais usados na arte são: ação clarificante da clara de ovo. A clara de ovo pode ser aquela 

Gelatina  é obtida a partir do colágeno extraído de ossos e peles de extraída diretamente de ovos ou de clara de ovo industrializada. Há 

ainda referências de que cascas de ovos secas podem ser usadas bovinos, suínos, aves e peixes. É basicamente a mesma gelatina 

como agentes clarificantes.empregada como alimento e em outras aplicações como cápsulas 

de medicamentos, por exemplo. mas sem os aromas e corantes. 

Existe no mercado como pó, placas ou como líquido para uso 

imediato. É um clarificante de carga positiva.

A gelatina para funcionar bem como clarificante necessita da 

presença de taninos. Ela atrai os taninos de carga negativa, 

ocorrendo neutralização mútua e em seguida as partículas de 

turbidez se aglomeram e se sedimentam. A gelatina age tanto sobre 

proteínas quanto taninos.

A gelatina é usada para estabilizar os hidroméis, melhorar suas 

qualidades sensoriais, amaciando e equilibrando sua composição. 

Reduz a adstringência devido a taninos, melhora e remove a cor. 

Excesso de gelatina pode causar turbidez, por exemplo, em 

hidroméis com baixo teor de taninos. Isso pode ser remediado 

acrescentando uma certa quantidade de tanino vínico ao hidromel Caseína  é a principal proteína do leite que é vista quando o leite 
antes da adição de gelatina. talha. Quimicamente é uma fosfoproteína de carga positiva. A 
Bentonita  é uma argila de origem vulcânica, cuja forma sódica caseína, ou como é mais comum na indústria, seu derivado 
tem a propriedade de expandir seu volume original quando caseinato de potássio, se flocula no hidromel e precipita partículas 
misturada com água. Apenas a bentonita sódica tem essa em suspensão. É usada para clarificar hidroméis, especialmente 
propriedade. A bentonita precipita proteínas e leveduras muito para reduzir o conteúdo de tanino, ou para reduzir o escurecimento 
eficazmente devido a sua carga negativa. É uma boa alternativa causado por oxidação. Uso de dosagem excessiva pode causar 
quando tudo o mais falhar. Por exemplo, se a clarificação com remoção de cor do hidromel.
gelatina não deu bons resultados, o problema pode ser resolvido Isinglass  É uma forma de colágeno obtida das bexigas natatórias 

secas de algumas espécies de peixe. Também conhecida como 

ictiocola ou Biofine, é um agente clarificante eficaz, com carga 

positiva. Uma vantagem é que não tem o mesmo poder de remover 

cor do que outros clarificantes como a gelatina ou caseína. É eficaz 

na clarificação de vinhos brancos, e, por analogia, de hidroméis com 

baixo teor de taninos. Tem como desvantagem seu preço 

relativamente mais elevado que outros agentes. É comercializado na 

forma de escamas, pó ou como preparado líquido pronto para uso. 

As formas sólidas necessitam de preparo demorado que envolvem 

meio levemente ácido e frio.

Sparkolloid  É um clarificante com forte carga positiva. É composto 

de uma matriz de terra diatomácea (carapaças de sílica de 

organismos microscópicos de água doce) e alginatos 

(polissacarídeos) extraídos de certos tipos de algas marrons como 

com bentonita. A eficácia da bentonita aumenta com o aumento princípio ativo. É comercializado na forma de pó cinzento, inodoro. É 

da acidez do hidromel e diminuição do teor de tanino. muito eficaz na sedimentação de partículas finamente divididas.

A adição de quantidades excessivas de bentonita ao hidromel PVPP  É um pol ímero sintét ico, sól ido, de nome 

pode remover alguns componentes desejáveis de sabor e aroma. polivinilpolipirolidona, também conhecido pelo nome comercial 

Por isso é que alguns hidromeleiros têm ressalvas quanto ao uso de Polyclar. Tem carga nula e é eficaz como agente clarificante e na 

bentonita como agente clarificante. absorção e precipitação de polifenóis. Pode ser adicionado 

Kieselsol  é outro agente clarificante de origem mineral, também diretamente ao hidromel. Há várias formulações de PVPP que 

conhecido como Nalco 1072, além de outras denominações. Tem demandam diferentes dosagens. A sedimentação ocorre 

carga negativa.  Trata-se de uma suspensão coloidal contendo 30% rapidamente, dependendo do tipo de PVPP usado. O hidromel deve 

de dióxido de silício (SiO2) estabilizado em meio alcalino. O dióxido ser trasfegado imediatamente depois da sedimentação e filtrado 

de silício é o componente de quartzo que ocorre em areia e em em seguida.

muitos outros minerais. O agente se liga às proteínas e se sedimenta Tanino  É um dos principais componentes do vinho que contribui 

com elas. É usado em combinação com gelatina ou outros agentes para sua estrutura e sabor. Os taninos também contribuem para o 

clarificantes de carga positiva com intensificador de floculação. É bom desempenho de alguns agentes clarificantes baseados em 

um excelente agente clarificante para vinhos brancos ou hidroméis proteínas, como a gelatina e clara de ovos, por exemplo. No caso ...

com baixo teor de tanino, formando sedimentos compactos que se 

No caminho do MAPA 
Clarificantes - Tipos e aplicações em Hidromel - Parte Final

William A. Millett

4

Continua
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Bentonita:usada em vinhos, cervejas e hidroméis

Clara de ovo tem grande tradição 
em clarificação de hidromel
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...de hidroméis com pouco tanino, é boa pratica adicionar uma pequena quantidade 

de tanino vínico antes de adicionar o agente clarificante. Isso assegura o perfeito 

desempenho do clarificante.

O tanino como coadjuvante pode ser usado na dosagem de 1 g de tanino por 

clara de um ovo, 0,8 g por grama de gelatina ou 0,5 g por grama de isinglass 

(ictiocola). O tanino pode ser dissolvido em álcool e adicionado ao hidromel a ser 

clarificado.

Proteínas Vegetais  além dos agentes clarificantes tradicionais mencionados 

acima, há agora novos agentes sendo desenvolvidos. Eles nascem da preocupação 

dos fabricantes de bebidas em atender demandas de clientes vegetarianos e 

veganos quanto ao uso de derivados animais em vinhos e outras bebidas. Há também 

a preocupação em evitar uso de agentes que possam ter efeitos prejudiciais em 

pessoas alérgicas ou intolerantes a alguns produtos, como por exemplo a ictiocola, 

vinda de peixes. Esses agentes são extratos proteicos de ervilhas, soja e batatas. Estes 

agentes são providos de cargas positivas.

A tabela serve de referência para as dosagens de agentes clarificantes para 

vinhos brancos e tintos, que podem ser adaptadas para hidroméis de diferentes tipos, 

depois dos testes de dosagem.  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 pr imei ra 

seleção para cada caso.

mar/abril - 2020

A Questão do Natural 
contra Não Natural

Atualmente se percebe que há várias tendências ou 
vertentes de pensamento sobre as maneiras de se 
fazer ou consumir um hidromel, apenas para se ater 
ao tema em questão. Há os orgânicos que preferem 
hidromel feito de mel produzidos a partir de floradas 
livres de defensivos agrícolas (ou agrotóxicos) e 
fertilizantes químicos e dispensam uso de aditivos 
“químicos” no hidromel, os biodinâmicos que 
preferem hidromel feito conforme as regras da 
antroposofia, os tradicionalistas que seguem os 
processos antigos de se fazer hidromel e assim por 
diante. Os veganos não entram nesta discussão, por 
que de qualquer forma, não consumiriam hidromel 
que vem de mel que as abelhas produzem para seu 
sustento.
Todos têm direito à sua maneira de pensar e agir no 
que diz respeito à forma de se fazer ou beber 
hidromel. O importante nessa questão é que, 
independentemente do processo ou da filosofia por 
trás da maneira de se fazer ou se beber hidromel, é 
que se pode conseguir um produto de qualidade. 
Cada forma de fazer irá se refletir no sabor, aroma e 
aspecto do produto. Não serão piores ou melhores; 
poderão ser diferentes. Mas no fim se terá uma 
bebida que merece ser trazida de volta do passado. 
Os romanos, apesar de notórios bebedores de vinho, 
diziam, “De gustibus non est disputandum”.

Fermentações Thiago Morais Oliveira
Prezados Hidromeleiros e leitores, seguindo conforme matéria 

anterior sobre fermentação, hoje venho apresentar a vocês a 

receita do meu hidromel que foi o 3º colocado na categoria 

de hidroméis tradicionais da Copa Kylix do ano de 2019. 

Nessa receita eu usei mel de abelha meloponina com 

intenção de valorizar sua acidez e sua complexidade, 

juntamente com o uso de levedura clássica e elegante 

com a finalidade de criar uma receita com sabores 

requintados. Tal hidromel, foi criado inspirado nos grandes 

vinhos brancos da região da Borgonha (salvo o teor 

alcoólico), onde temos a sua acidez trabalhada nos 

mínimos detalhes, pois este fator é um elemento de grande 

importância na sua avaliação gustativa. Vamos a receita.

Estilo tradicional
Densidade inicial 1060 (og)
Densidade final 1020 (fg)
ABV 6%
Mel: abelha meloponina
Ph do mel: 4
Nutrição orgânica (leveduras 

mortas incluídas no ato de 
formação do mosto)

Nutrição inorgânica (ativante 
de fermentação/b1 utilizado em 5 
etapas do mosto antes do fim da 
atenuação do mesmo)

Levedura Côte des Blancs  red star (started de 30 
minutos)

Oxigenação (durante pelo menos 10 minutos com 
movimentos vigorosos)

Remoção de CO² (executado durante toda etapa 
do mosto com movimentos circulares, pois, o excesso de 
CO² é prejudicial as leveduras)

Maturação (bentonita, gelatina ambas associadas 
com cold crash)

Boas fermentações 
Do amigo Thiago Morais associado da ASH
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O Nascimento do Hidromel 
O Hidromel antes da Rota da Seda Paulo Camillo

produzidas desde o Saudações caros leitores, bem vindos à nossa 
sétimo milênio antes de coluna histórica. Nessa edição, vamos longe no tempo e 
Cristo, confirmado por espaço. Para a China de milhares de anos atrás.
datação radiológica. Para nos situarmos no tempo, o período da pré-
Segundo McGovern, o história vem de milhões de anos atrás até o fim da idade 
fato de a China começar dos metais, por volta do século XI a.C.. Como a China 
a produzir cerâmica por antiga foi um dos centros primordiais para a ascensão da 
volta de 13 mil a.C. (no civilização humana, desde a dinastia Shang (1200-1046 
Oriente Próximo a criação a.C.) há documentação histórica, sendo seus textos sobre 
da cerâmica data 6 mil bebidas alcoólicas os mais antigos. Em tais textos há a 

chang a.C.), foi crucial em sua distinção de três bebidas:  (vinho de ervas, 
li descoberta. Isso metheglyn?),  (bebida doce a base de 

jiu p o r q u e  a  arroz com baixo teor alcoólico) e (vinho 
cerâmica é de de arroz com teor alcoólico entre 10 a 
difícil  deterioração 15%). O arroz é uma rica fonte de amido, 
e os líquidos são tanto que os povos asiáticos, há milhares 
absorvidos por seus de anos, o tem como fonte principal de 
poros. Sendo assim, os líquidos que esses recipientes carboidratos. No entanto, para se 
armazenavam, ficaram preservados ao longo dos aproveitar os açúcares fermentáveis que 
milênios, possibilitando sua extração e análise.compõe as longas cadeias de amido, era 

Essa descoberta, que não é novidade (já que a necessário sacarificar o arroz (quebrar as 
pesquisa tem quase 20 anos) nos mostra o quão cadeias de amidos para “retirar” as 

íntima é a relação entre os nossos ancestrais e moléculas de açúcares mais 
as bebidas alcoólicas. Não só isso, o simples). Esse processo de 

emprego do mel é de extrema sacarificação, chamado 
importância, pois, era usado tanto por de amilólise, ocorria por 
c o n t r i b u i r  c o m  a ç ú c a r e s  m e i o  d e  f u n g o s  
fermentáveis, quanto como elemento c a p a z e s  d e  
necessário para a inoculação de d e c o m p o r  o s  
leveduras selvagens. pol issacarídeos do 

Nos dias atuais, a classificação de arroz, processo bem 
“hidromel tradicional”, como aquele diferente daquele usado 

feito somente com mel, água e levedura, na produção de cerveja. No 
não representa uma tradição secular na entanto, antes do uso de fungos 

produção de hidromel. No passado, o hidromel, por na sacarificação do arroz, os açúcares 
assim dizer, que era tradicional, parecia-se mais com o fermentáveis utilizados nas bebidas alcoólicas chinesas 
que hoje entendemos como melomel ou braggot. Era vinham de frutas e mel, embora a técnica de mastigação 
comum, tanto no oriente quanto no ocidente, utilizar os do arroz seja o mais provável antes da descoberta do tal 
insumos que estavam presentes no ambiente, sendo o fungo. Estamos falando, portanto, de uma bebida a base 
mel um componente fundamental na composição da de mel, arroz e frutas (nesse caso as frutas utilizadas eram 
bebida.uma espécie de uvas silvestre). Essa bebida pré-histórica 

A China, uma civilização milenar, nos mostra que a abriu caminho para bebidas exclusivas de cereais do 
produção de bebidas alcoólicas com a utilização do mel segundo milênio a.C., tendo como exemplo as bebidas 
era imprescindível. Isso nos faz refletir que o mel, alimento ditas anteriormente. 
precioso e de grande importância para todas civilizações Uma pesquisa liderada por Patrick McGovern (Diretor 
do passado, sempre contribuiu com o estreitamento do Científico do Projeto de Arqueologia Biomolecular para 
homem e as bebidas alcoólicas. Sendo assim, seguimos: Culinária, Bebidas 

F e r m e n t a d a s  e  Onde há mel, há hidromel!
Saúde do Museu da 
U n i v e r s i d a d e  d a  
P e n s i l v â n i a ,  n a  
Filadélfia), na antiga 
vila neolítica de Jiahu, 
na  p rov ínc ia  de 
Henan, vale do Rio 
Amarelo, na China, 
encontraram frascos 
de cerâmica que 
c o n t i n h a m  u m a  
bebida alcoól ica 
fermentada mista a 
base de mel e outros 
ingredientes, sendo 

Receptáculo para “vinho” utilizado 
em rituais na Dinastia Shang

Local do sítio arqueológico de 
Jiahu, província de Henan

McGovern, P.E; Zhang, J.; Tang, J.; Zhang, Z.; 
Hall, G.R.; Moreau, R.A; Nuñez, A.; Butrym, E.D.; 
Richards, M.P.; Wang, C.; Cheng, G.; Zhao, Z.; e 
Wang, C.; Fermented Beverages of pre- and proto-
historic China

https://www.penn.museum/sites/biomolecular
archaeology/?page_id=247 (University of 
Pennsylvania Museum in Philadelphia)

9000-year History of Chinese Fermented 
B e v e r a g e s  C o n f i r m e d  
(https://www.sciencedaily.com/releases/2004/12/0412
06205817.htm)
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