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Fermente com a gente:

Então, o que faz desta edição especial? O primeiro o grande motivo é que depois 
de 4 anos de existência da APH, estamos finalmente na reta final de nos regularizamos 
definitivamente. Além, é claro, de possuirmos um CNPJ e podermos oficializarmos 
diversos projetos e parcerias,  foi empossado um novo Conselho Deliberativo que 
apresentaremos no Perfil deste número.

Mas as novidades não param por aí. Estamos com um novo site e com domínio 
próprio: www.aphidromel.com. Ele terá uma área exclusiva para associados e 
funcionalidades que facilitarão tanto a entrada de novos associados, quanto a 
conteúdos especiais de acordo com seu nível de associação. Nesse embalo, o email do 
BAPH também mudou: boletim@aphidromel.com .

Como o que é bom não pode parar, já aproveitamos para informar que foi 
encerrada com sucesso a primeira fase de nossa parceira no Projeto Hidromel da 
AcervA Brasil e aguardamos para seguir em frente.

É claro que este BAPH traz mais ainda com nossos colunistas que estão afiados 
como sempre. Nosso amigo Thiago Morais apresenta em “Fermentações” várias dicas 
sobre uma de suas especialidades: o uso do café em Hidroméis. O Paulo Camillo viaja 
até a Etiópia e nos brinda com o famoso T'ej. Amadurecimento e envelhecimento do 
Hidromel é o tema da coluna do Willian Millett e temos estréia de coluna: Brinde com o 
Presidente. A partir deste número, nosso presidente, Alexandre Peligrini, vai nos trazer 
suas opiniões e expectativas em um canal aberto com os associados.

Para encerrar, comunicamos que esse BAPH #16 é o último a ser distribuído 
simultaneamente para sócios e não sócios. A partir do próximo, portanto, esta 
publicação será exclusiva para nossos associados. Esta é uma forma de beneficiar 
aqueles que abraçam nossa causa e ao mesmo tempo valorizar nossos colunistas e 
apoiadores. Ressaltamos, que através de nossos canais de comunicação (Site, 
Facebook, Instagram e Newsletter) continuaremos a enviar as novidades e eventuais 
artigos de interesse, tanto para produtores como para os entusiastas do hidromel. 

Estão todos convidados a fazer parte da APH e brindar conosco novas conquistas.
Muito obrigado e Saúde!

Edição Especial

O Philipe Mandaji Piaia de Hortolândia-SP, 
nos brindou neste número com uma de suas 
crias. Este é o Hidromel Tradicional Suave da 
Philip Mead, feito a partir do blend de mel 
silvestre e mel de laranjeiras. Possui um teor 
alcoólico de 14%

Faça como o Philipe, 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@aphidromel.com que 
teremos o prazer de colocar no nosso BAPH 
para todo mundo conhecer.

/hidromelphilipmead

@hidromelphilipmead

https://www.hidromelphilipmead.com.br

email: philipmead@outlook.com.br

Romualdo Mu Juliatto
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Fermentações 
Thiago Morais Oliveira

Técnicas de extração do café:
!Cold Brew: método no qual a granulação (moagem) deve ser média e o 
mesmo deve ser passado por uma água fria previamente gelada por 24 horas e 
repetir o processo por 3 a 4 vezes, maturado por 72 horas para a aplicação no 
mosto.
!Café passado à quente: o processo em questão irá liberar, principalmente, os 
óleos e acidez presentes no café. Este método merece atenção quanto a acidez, 
pois em conjunto  com a acidez do mosto poderá prejudicar o início da 
fermentação.
!Grãos inteiros: geralmente usados para obter a acentuação do aroma do 
hidromel (há controvérsias entre a aplicação em na fermentação primária ou 
secundária). Podem ser utilizados, também, com uma granulação mais grosseira.
Dica: após o fim de fermentação recomendo secar os grãos e moer para passar 
um café.
!Extração alcoólica: processo onde a moagem deve ser média e agregar álcool 
de cereais, deixando maturar por semanas para que as notas procuradas sejam 
alcançadas.
Dica: cautela nas aplicações, pois todo processo de extração alcoólica 
potencializa a especiaria em questão.
!Café passado a quente com brasa de pitanga (técnica ainda em 
desenvolvimento): segundo literaturas a água é aquecida, acrescentado o pó de 
café e a lenha da pitanga em brasa é adicionada no mesmo.

Brinde com o Presidente
Prezados,

O mercado hidromeleiro nacional está amadurecendo 
com grande velocidade, principalmente nos últimos anos. Foi me dado a incumbência de iniciar essa coluna em 
Apesar da crise global com a pandemia ter reduzido a nosso BAPH nessa nova fase que estamos iniciando como 
velocidade dessa maturação, as perspectivas para médio e Associação. Há quatro anos, em 2016, um grupo de 
longo prazo são as mais promissoras possíveis. entusiastas idealizou o que seria naquele primeiro momento 

a APH-SP (Associação de Produtores de Hidromel de São 
Para tanto, é importante para nós, como associados Paulo). A APH-SP se colocava, até então, como a primeira 

buscarmos cada vez mais representatividade e exposição. associação a falar e difundir o hidromel no mercado 
Sem representatividade, não se ocupam tribunas e mesas, seja nacional. Foram anos de aprendizados e muitas mudanças. 
em Brasília ou outros fóruns, dentro e fora do país. Juntos, Mudanças essas que nos trazem ao presente momento. 
seremos cada vez mais fortes. Já consciente disso, nós como 
produtores de hidromel, temos que decidir ir sempre além, Em abril de 2020 um novo grupo de membros 
tornando assim a  na mais conhecida, organizada e resilientes decidiram que era hora de formalizar a Associação APH
respeitada instituição do nosso segmento. Assim, estar à frente e assim foi fundada a nova APH. As mudanças nessa nova 
da Associação é uma grande honra para mim, só comparável fase da Associação, não se limitam apenas ao novo nome 
ao tamanho da responsabilidade que este cargo traz consigo. (não mais apenas São Paulo). A nova APH é um porto seguro 

agora, para Hobbistas, Produtores Artesanais e Profissionais. 
Como já dito, temos muito ainda por fazer e só estamos Todos serão bem-vindos e terão a oportunidade de 

começando! Nosso foco será apenas um: fazer do hidromel contribuírem e escreverem novos capítulos em nossa história.
nacional uma realidade a ser respeitada em todas as frentes 
de negócio.Estamos na fase final do nosso processo de 

formalização. Essa formalização coroará a APH como a 
primeira associação de produtores de hidromel, formalizada, Vamos juntos!
regular e ativa no país, até o presente momento.

Teremos muitos desafios pela frente, mas, acredito que 
Presidente da APH (Associação de Produtores de Hidromel)

o maior deles, ficou para trás.
Email:presidencia@aphidromel.com

Alexandre Augusto Peligrini

Utilização de Café no Hidromel

     Como citado no último boletim, abordaremos a elaboração de hidroméis com café. Partindo do princípio que ainda 

estamos tratando de Metheglins, a ultilização de café em suas diferentes formas de extração conferem um estilo de hidromel 

muito peculiar. O café também pode ser ultilizado em estilos distintos como capsicumel e bouchet.

    A escolha do mel ultilizado na sua receita também é importante, pois, tratando-se de uma especiaria potente, o café, exige 

um mel de um corpo semelhante.

    Dependendo da variedade do café em questão, teremos notas aromáticas e gustativas distintas que vão desde frutas 

amarelas e vermelhas até as mais cítricas e ácidas entre outras, que dependem da forma de extração do café criando, assim, 

outras variáveis. 

Outro fator que devemos nos atentar é com relação ao nível de torra utilizado, pois se muito intensa, o café irá dominar muito 

o bouquet. O uso da madeira, em especial o carvalho, é um modo interessante para arredondar o hidromel, respeitando também 

a variedade da madeira e sua torra que poderão influenciar o resultado final.

   Como citado anteriormente, o modo de extração é essencial para conseguirmos notas mais ou menos pronunciadas na 

especiaria e por consequência no momento de aplicação no mosto.

   O que esperar da degustação de 
um hidromel de café? 
 Inicialmente, seus aromas mais 
suaves vem direto "em nariz" deve ser  
frutado e elegante."Em boca", a 
ácidez deve ser bem sútil e seus 
sabores pronunciados em harmonia 
até ter sua sua finalização no 
retrogosto, onde teremos todo o 
conjunto em união.
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O Nascimento do Hidromel 
T`ej, o hidromel africano Paulo Camillo

recipiente reduz a oxidação do néctar justamente pelo Saudações caros leitores, bem-vindos à mais uma 
fato do gargalo proporcionar uma área de contato com o coluna histórica. Nessa edição vamos falar sobre um dos 
ar bem reduzida.hidromeles mais tradicionais e menos conhecidos no 

Há poucos registros históricos do consumo milenar circuito Europa-América. Estamos falando do hidromel 
T'ej dessa iguaria, mas sabe-se que no norte da Etiópia (berço africano: , o hidromel da Etiópia. E por que abordar esse 

dos t'ej há cerca de 2000 anos) vive a antiga tribo Agew, hidromel numa coluna histórica? Justamente pelo fato de 
que produz t'ej com o que é considerado o melhor mel ser um hidromel muito antigo, milenar, produzido 

da Etiópia, de acordo com Harry Kloman, jornalista, e consumido até os dias atuais na Etiópia e 
professor da Universidade de Pittsburgh e Eritréia.

especialista na culinária etíope. Escavações A República Democrática Federal 
em Aksum, a primeira grande civilização a da Etiópia é um país localizado no “Chifre 
emergir no leste do que hoje é a Etiópia, da África”, fazendo fronteira com o 
próximo ao mar Vermelho, revelaram Sudão, Sudão do Sul, Eritréia, Quênia, 
evidências do consumo de vinho de mel e Somália e Djibouti. É a segunda nação 
seu uso em rituais. Tal civilização data antes mais populosa da África e uma das 
de Cristo, tendo seu auge no século IV d.C. nações mais antigas do mundo. O 
sob o rei Ezana, cujos escritos mencionam o idioma oficial é o aramaico (oficial mas 

t'ej vinho de mel.não o único) onde a tradução de “ ” 
Eva Crane, em seu livro The World History of significa “vinho de mel”. Mas como é o 

“T'ej” Beekeeping and Honey Hunting, descreve que o , esse tradicionalíssimo hidromel etíope? 
historiador grego Strabo (63 a.C.  24 d.C.) relata o É um hidromel comumente processado em 

consumo de uma bebida a base de mel e água e um casa e disponível comercialmente, na Etiópia. Alguns 
T'ej espinheiro (gesho). Como o gesho é um agente produtores de  também incluem misturas diferentes, 

fermentativo, certamente a mistura em questão é uma como cascas, raízes de algumas plantas e ingredientes à 
bebida já fermentada. base de outras para melhorar o sabor ou a potência. 

T'ej Uma lenda muito antiga diz que Makeda, a rainha da Durante a preparação do , o pote de fermentação é 
temperado defumando-o sobre Olea africana e gesho terra de Saba, visitou o rei Salomão em uma missão 
(Rhamnus prinoides). O mel, que pode conter várias 
impurezas, incluindo cera, é misturado com água e 

colocado na panela 
defumada. A panela é 
coberta e segue a 
f e r m e n t a ç ã o  p o r  
cinco dias, em climas 
mais quentes ou por 15 
a  2 0  d i a s ,  e m  
ambientes mais frios. A 
fermentação do t'ej, 
d e p e n d e  d o s  

diplomática, durante a qual eles brindaram um ao outro m i c r o r g a n i s m o s  
com t'ej. Não há provas de que a terra de Saba esteja (bactérias do ácido 
localizada no que hoje é a Etiópia, mas o mito existe e láctico e leveduras) 
inclusive é descrito na bíblia cristã em duas passagens no p r e s e n t e s  n o s  
antigo testamento. substratos, , nas cubas 

Chegamos ao final de mais uma coluna histórica. A de fermentação, equipamentos e principalmente no 
história do hidromel no continente africano é semelhante gesho. Os galhos de gesho contribuem com a fauna de 
ao surgimento do hidromel em outras culturas/civilizações microrganismos e amargor. Seus produtos metabólicos 
espalhada pela Terra. Se uma sociedade tem acesso ao contribuem para a acidez e adicionam sabor e aromas 
mel, a obtenção de um fermentável a partir dele é distintos ao material fermentado. As principais espécies de 
inevitável. Onde há mel, há hidromel!leveduras que fermentam o t'ej são Saccharomyces 

cerevisiae, Kluyveromyces bulgaricus, Debaromyces phaffi 
e Kluyveromyces veronae. A 
f lora lát ica consiste nas 
e s p é c i e s  La c t o b a c i l l u s ,  
Streptococcus, Leuconostoc e 
Pediococcus. O recipiente 
tradicionalmente utilizado para 
seu consumo é o berele, 
recipiente com um pescoço 
l o n g o  e  u m a  b a s e  
arredondada projetada para 
manter os insetos longe do seu 
T 'ej  enquanto é bebido. 
Acreditam, também, que tal Produção do T’ej

Berele

Lemi, Bikila W; Microbiology of Ethiopian 
Traditionally Fermented Beverages and 
Condiments; International Journal of Microbiology

Crane, Eva; The World History of Beekeeping 
and Honey Hunting

https://ethiopianfood.wordpress.com/tej-3/

        Rainha Makeda e o rei Salomão           bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Referências
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O HIDROMEL: Sobre 
sua Origem, Variedade 

e a Maneira de 
Prepará-lo

De Grégoire J. F. Demets 

Editora Mead Hall
574 páginas

Preço: R$ 25,00 (somente em versão 
digital  pelo site do autor e associado da 

APH ganhará 20% de desconto)*
 

 

É com orgulho inenarrável que 
vos apresento mais uma 

publicação em Língua 
Portuguesa sobre Hidromel e 

desta vez o autor é nosso 
associado: o Greg do Hidromel 

Meebrug. 
Com mais de 10 anos de 

experiência na arte da 
fermentação do mel (dentre 

outros), o autor nos traz métodos 
completos de como elaborar o 

hidromel, receitas e com 
linguagem técnica e ao mesmo 

tempo acessível a todos os 
níveis de conhecimento. 

Talvez - sem exageros - uma das 
mais completas obras do 

gênero sem contar as centenas 
de referências bibliográficas e 

fontes que ele usou nesses 
quatro anos de trabalho e 

pesquisa. 
Recomendo fortemente a leitura 
para todos aqueles que querem 

iniciar ou aprimorar suas 
produções.  

Lemos ...

Romualdo Mu Juliatto

No caminho do MAPA 
Maturação de Hidroméis - Uma Questão de Paciência?

William A. Millett

*após o novo processo de filiação ou 
refiliação pelo novo site da APH 

Para adquirir o livro:
https://www.meebrug.site

O hidromel é talvez a bebida alcoólica mais antiga conhecida. Ele faz parte das histórias 
e tradições de muitos povos  europeus, asiáticos, americanos, africanos  há mais de 12.000 
anos. Era muito popular nos tempos dos anglo-saxões e vikings na Europa até fins do século XVII 
quando por várias razões foi suplantado pelo vinho da videira, passando a ser um produto 
artesanal, produzido em escala familiar.

O hidromel agora está em renascimento. Nos últimos 20 ou 30 anos na Europa e nos 
Estados Unidos e agora no Brasil, houve um ressurgimento no interesse por essa bebida. Não só 
pelo tipo tradicional  o hidromel (mead), mas também pela grande variedade de tipos e 
subtipos, como metheglin, sack metheglin, pyment, cyser, sack mead, melomel, hippocras, 
rhodomel e assim por diante. A melhor parte desse interesse renovado é que as tradicionais 
artes de produção estão evoluindo graças à busca por técnicas apuradas, informações 
cientificas e intensa troca de experiências entre os produtores domésticos artesanais e 
produtores comerciais. O hidromel agora está aqui para ficar.

O hidromel tradicional é feito a partir de mel de abelhas, água e levedura. Suas 
variedades levam outros ingredientes, mas a base é a mesma. O hidromel tradicional, ao 
contrário do se pensa, não tem sabor de mel. Ele pode ser doce, como pode ser seco, ou ser 
espumante seco ou doce. E como o bom vinho não tem gosto de suco da uva, o bom 
hidromel não tem gosto de mel. E hidromel não é aparentado do vinho. São duas bebidas 
distintas que compartilham alguns pontos em comum. 

Hidromel é produto de seu meio

O mel é um produto muito complexo, resultado de muitas transformações bioquímicas 
do açúcar do néctar das flores pelas abelhas e maturação em sua colmeia. Sua origem floral 
define seu perfil aromático que pode variar de ano para ano refletindo as ações da natureza. 
Os químicos identificaram mais de 50 moléculas que compõem o caráter aromático de méis, 
por exemplo, álcoois, cetonas, aldeídos, ácidos e seus ésteres (combinação de um álcool e 
um ácido orgânico), sem contar aquelas que foram detectadas, mas ainda não 
identificadas.

E da mesma forma que o vinho, onde seu caráter aromático e de sabor vem do tipo da 
uva usada e depende da forma como ela é processada na vinificação, a riqueza de sabores 
e aromas encerrados no mel são libertados quando o mel vira hidromel e também depende 
da origem do mel usado e da maneira como é processado. O dulçor original do mel 
desaparece e os aromas peculiares de cada florada surgem quando o mel é convertido em 
hidromel, dando-lhe seu buquê e sabor característicos.

Amadurecimento e envelhecimento de hidromel.

O hidromel não está terminado quando a fermentação se encerra. Na verdade, ele 
apenas nasceu. Ele ainda precisa passar por um processo de maturação para atingir seu 
ápice de cor, sabor e aroma. Sua fase de adulto, por assim dizer.

O processo de maturação consiste em muitas e complexas reações físico-químicas, 
ainda não compreendidas completamente. Essas reações levam a uma lenta e gradual 
modificação no caráter do hidromel, alterando suas características organolépticas originais. A 
maturação dá-lhe “maciez”, eliminando seu caráter áspero e ácido. 
Esse longo processo é dividido em duas fases: o amadurecimento e o envelhecimento, 
propriamente dito. 

Na fase de amadurecimento, o hidromel basicamente ganha estabilidade e limpidez, 
quando as leveduras encerram suas atividades e se sedimentam. É nesta fase que se realizam 
as trasfegas para retirar as leveduras mortas e outros resíduos indesejáveis. Essa fase 

normalmente é conduzida em barris de 
madeira.
No envelhecimento, o hidromel completa 
seu afinamento, muda de cor, fica mais 
macio no sabor e adquire o buquê 
característico da florada do mel, dos outros 
ingredientes e do processo. Esta fase é feita 
nas garrafas arrolhadas e pode durar alguns 
meses a muito anos.

Processo de Amadurecimento

A forma tradicional de amadurecimento de 
hidromel é em barris de madeira. Os poros 
da madeira permitem a penetração de 
oxigênio atmosférico no barril que causa 
uma lenta e gradual oxidação de alguns 
compostos, suavizando o sabor e dando 
maciez e caráter “redondo” e aromático ao 
hidromel jovem.

Continua
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leveduras e os provenientes do contato com o carvalho. Os hidroméis se beneficiam muito quando o 
O oxigênio é muito prejudicial nessa fase, por isso é que amadurecimento é conduzido na madeira de algumas 

devem ser tomadas providências para evitar ao máximo seu espécies de carvalho. O carvalho contribui notavelmente com 
contato com hidromel. Isso começa com os cuidados no aromas de caramelo, baunilha e taninos que conferem um 
enchimento das garrafas para evitar turbulência com ar, adição perfil aromático complexo e acabamento ao hidromel. Esse 
de sulfitos ou injeção de gases inertes. A garrafa deve ser efeito pode ser conseguido de duas maneiras: uso de barris de 
mantida deitada e fechada com rolhas de boa qualidade. carvalho ou oak chips (cavacos de carvalho).
Assim o hidromel envelhece em total ausência de oxigênio, O uso de barris é indicado basicamente para os grandes 
longe da luz e em repouso absoluto.produtores de hidromel que podem empregar barris de 
Atualmente há disponibilidade de kegs (barriletes) de aço volumes de 200 litros ou mais. Barris de capacidades muito 
inoxidável que servem para envelhecimento por anos, em menores não são recomendados para envelhecer hidromel. A 
completa ausência de luz e oxigênio. A desvantagem é a razão é uma questão de geometria. A relação área/volume de 
necessidade de transferir o hidromel para garrafas com o risco um barril de 200 litros é de aproximadamente 90 cm²/L. A 
de causar oxidação excessiva e estragar o delicado buquê mesma relação para um barril de 20 litros é de 190 cm²/L. 
adquirido.Como o volume de oxigênio que penetra no barril é 

Um parâmetro importante nessa fase é a temperatura. proporcional à área superficial, barris menores 
Hidroméis devem ser envelhecidos em ambientes a receberão uma quantidade de oxigênio 

proporcionalmente maior num mesmo espaço temperaturas não superiores a 21°C, embora 
de tempo. algumas autoridades defendam que a 

Os hidroméis não suportam o contato 
temperatura ideal é 15°C.

com oxigênio, os tipos leves sendo mais 
O tempo necessário para um hidromel 

susceptíveis. Os hidroméis oxidados ficam 
desenvolver sua qualidade máxima na 

com pronunciado sabor e aroma similar 
garrafa ainda é um assunto não resolvido. O 

a xerez. Assim, se realmente se deseja 
que parece ser consenso é que um hidromel 

envelhecer hidromel em um barril 
jovem é bem diferente (para pior) que o 

pequeno, o tempo de permanência 
h id romel  maduro.  A  maio r ia  dos  

deve ser muito menor do que num barril 
especialistas defende que um prazo 

maior, sob o risco de oxidação 
razoável de envelhecimento é de um a dois 

excessiva do hidromel. Um autor sugere 
anos na garrafa. Outros sustentam que um 

envelhecer um hidromel em barril de 20 
tempo de envelhecimento para se ter um 

L por até 30 dias, no máximo.
hidromel soberbo é de 5 a 6 anos. O Irmão 

É importante manter o barril 
Adam da Abadia de Buckfast recomendava 

sempre cheio. Um espaço vazio cria um 
a maturação do hidromel em barris de 

risco de oxidação excessiva. A bebida 
carvalho por 7 anos. Na verdade, o tempo de 

deve ser experimentada frequentemente. 
envelhecimento depende do tipo de hidromel  

Ao se detectar sinais de níveis indesejados 
os mais encorpados podem se beneficiar com 

de oxidação, deve-se imediatamente 
um período de envelhecimento maior, enquanto 

transferir para as garrafas protegendo de 
que os mais leves, podem ser consumidos mais 

contato com ar. 
cedo. O fato é que por ter retornado da obscuridade 

Os oak chips, ou cavacos de carvalho são a 
apenas recentemente, quase não há referências de como 

outra alternativa. O uso dos chips não promove a oxidação 
um hidromel decentemente envelhecido deva ser, pois há 

do hidromel. Os chips nesse caso apenas dão ao hidromel o 
poucos exemplares realmente antigos (mais de 20 a 30 anos) 

desejado aroma e sabor de baunilha e taninos. Os cavacos 
para serem degustados e analisados por paladares 

podem ficar em contato com hidromel por duas a quatro 
discernentes.

semanas para dar o caráter desejado, mas sob controle por 
O perfil organoléptico do hidromel é resultante da 

degustações frequentes. O uso de cavacos é mais seguro do 
interação extremamente complexa de muitas moléculas, 

que colocar hidromel em um barril pequeno e arriscar a 
algumas já identificadas e outras ainda por ser identificadas. 

oxidação excessiva.
Alguns estudos realizados com hidroméis jovens identificam 
mais de 25 compostos diferentes entre álcoois, ésteres, fenóis 

Processo de Envelhecimento
voláteis, ácidos graxos de cadeia média e compostos 
carbonílicos como acetaldeído. O perfil molecular de um 

A fase seguinte no processo de maturação é o hidromel envelhecido certamente será diferente.
envelhecimento. Esta é a fase mais longa e que resulta nas O hidromel não é uma bebida que se consome 
alterações mais desejáveis e profundas no hidromel. Os rapidamente. Hidroméis leves podem ser formulados para 
hidroméis, ao contrário da maioria dos vinhos brancos, com os serem consumidos como aperitivos e gelo. Por outro lado, há a 
quais são frequentemente comparados, envelhecem muito possibilidade sedutora de “hydromels de grand crus”, 
bem. Como se diz, o tempo pode ser gentil com eles. elaborados com muito esmero e carinho com os melhores méis 

O envelhecimento acontece nas garrafas bem varietais, as cepas mais nobres de leveduras e o processo mais 
fechadas. Aqui, longe das condições oxidantes da etapa de cuidadoso de maturação. Esses hidroméis já existiram no 
amadurecimento, em um ambiente que os químicos chamam passado e alguns exemplares sobreviveram até nossos dias. 
de redutor, livre de oxigênio, é que a cor muda, o sabor fica mais Esses hidroméis foram comparados por especialistas às 
macio e se desenvolve o buquê característico. Nesta fase é que melhores safras das melhores marcas de vinhos. Isso significa 
acontecem as reações de redução e esterificação, com que é possível atingir essa qualidade extraordinária. A 
formação de ésteres, éteres, aldeídos e cetonas, a partir dos tecnologia existe e a arte é conhecida. Precisa ter paciência.
compostos originalmente presentes no mel, os produzidos pelas 
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Perfil - Novo Conselho Deliberativo - 2020 - 2022 

Alexandre A. Peligrini
Presidente

42 anos. Engenheiro Mecânico de formação e Pós-Graduado em Gestão Estratégica de Negócios e 
Finanças e Controladoria pela FATEP/IAT. Entusiasta do Homebrewering desde 2010, fundou em 2013 a 
OldPony Meadery, hoje a principal referência de hidromel no mercado nacional. Foi tutor do Projeto 
AcervA Brasil de Hidromel 2020. Foi tutor do Projeto AcervA Brasil de Hidromel 2020.

Romualdo Mu Juliatto
Vice-Presidente

Formado na área ambiental e geoprocessamento, autor de livros de ficção e entusiasta de 
fermentações. Idealizador da APH, ocupou o cargo de secretário, colunista e editor do BAPH. Ministra 
cursos, eventos, palestras e degustações de cervejas, vinhos e hidroméis. Editor da coluna e blog Taça & 
Copo, recebeu prêmios e certificações com seus hidroméis, atuou como juiz de hidromel e tutor de 
hidromel na Acerva-Brasil 2020. Produtor e Proprietário do Hidromel Spiritus Montis desde 2014.

Thiago Vassalo
1º Secretário

37 anos. Analista de sistemas e entusiasta de bebidas fermentadas desde 2010. Sommelier de cervejas 
certificado pela Doemens Akademie e foi professor do curso de homebrewing na Academia barbante 
de cervejas / BierWien. Idealizador da marca pessoal Cold Mountain, produzindo Hidromel, Cerveja, 
Licores e realizando workshops e cursos na região do grande ABC de São Paulo.

Cadu Marques
2º Secretário

33 anos. Administrador de Banco de Dados de formação pelo Instituto Superior de Engenharia de 
Coimbra (Portugal) e Sommelier de Cervejas pela Instituição Science of Beer. Apicultor e entusiasta do 
Homebrewering desde 2016, fundou em 2017 a Hidromelaria Zamith Hidromeis no coração a APA da 
Serra da Mantiqueira. Foi tutor do Projeto AcervA Brasil de Hidromel 2020.

Paulo da Cunha Camillo
1º Tesoureiro

Graduado em Física e Mestre em Biofísica, é professor do ensino médio, superior e entusiasta das 
fermentações e seus resultados. Atuou como tutor de hidromel na Acerva-Brasil, colunista do Boletim APH 
e criador da DenVanaheim Hidromel, além de medalhista nos principais concursos de hidromel do Brasil.

João Guilherme Bragaia
2º Tesoureiro

31 anos. Bombeiro Militar. Apaixonado pela literatura mitológica, onde foi apresentado ao hidromel. 
Desde 2013 se aventura nas produções, criando assim a hidromelaria Bragaia, que já recebeu vários 
prêmios em reconhecimento a qualidade dos seus hidromeis.

Filipe Cabral A. Rocha
1º Conselheiro Fiscal

29 anos. Advogado. Bacharel em Direito pela pontifícia universidade católica de Goiás. Homebrewer 
desde 2015. Fundador da Jörmungandr Hidroméis e ávido consumidor de hidromel desde os 20 anos. Foi 
tutor do Projeto AcervA Brasil de Hidromel 2020.

Marcos Roberto Stefanelli
2º Conselheiro Fiscal

49 anos. Psicólogo de formação com pós-graduação em Docência para Ensino Superior e Tecnólogo 
em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. Admirador da hidromelaria artesanal desde 2014 
e detentor da marca Divino Elixir.
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