CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA
TECNOLOGO EM GASTRÔNOMIA

CAMILA MARTINS

HIDROMEL
aplicação e harmonização contemporânea do hidromel na elaboração de
preparos na gastronomia

BRASILIA-DF
2018

CAMILA MARTINS

HIDROMEL
aplicação e harmonização contemporânea do hidromel na elaboração der
preparos na gastronomia

Projeto
aplicativo
Degust
apresentada como pré-requisito para
obtenção de Tecnólogo em gastronomia
em Curso Superior de Tecnologia em
Gastronomia
pelo Centro Universitário
IESB.
Orientador: Msc Alexandre Vargas.

BRASILIA-DF
2018
CAMILA MARTINS

HIDROMEL
aplicação e harmonização contemporânea do hidromel na elaboração der
preparos

Projeto
aplicativo
Degust
apresentada como pré-requisito para
obtenção de Tecnólogo em gastronomia
em Curso Superior de Tecnologia em
Gastronomia
pelo Centro Universitário
IESB.

BRASILIA-DF
2018

Banca examinadora:

_______________________
Prof. Ms. Alexandre Maia Vargas no IESB

_______________________
Prof. Esp. Antônio Duarte no IESB

_______________________
Prof. Sebastian Parasole no IESB

AGRADECIMENTO

Primeiramente agradeço a Deus.

À minha avó que me proporcionou a oportunidade de poder fazer este curso
de gastronomia, sempre me apoiando em meus sonhos e ajudando financeiramente
em qualquer situação de necessidade.

Agradeço a Natascha Brazil que me auxiliou me ensinando a editar este
trabalho de conclusão de curso, me mostrando que desistir não é uma opção,
mostrando minha capacidade de executar este trabalho, sem você este trabalho não
aconteceria.

Ao meu orientador Alexandre Vargas que foi sempre pontual, me auxiliando
com prazos e ideias, críticas construtivas e negativas, fazendo com que este
trabalho ganhasse uma forma e proporções que eu jamais achei que chegaria.

RESUMO
O objetivo deste trabalho é mostrar de forma pratica a aplicação do hidromel
na gastronomia, afim de resgatar seu uso e possibilidades de utilização
contemporânea. Para tanto, foram realizados testes na cozinha de Práticas Livres do
Centro Universitário IESB para elaboração das receitas. Nos testes utilizou-se
balanças, termômetros e fornos combinados para controles de quantidade de
ingredientes e temperaturas de cocção. Ademais, pesquisas acerca do assunto foram
feitas utilizando principalmente livros especializados e trabalhos acadêmicos. O
resultado obtido com a elaboração deste trabalho apresentou o hidromel em sua
forma in natura, o preparo de um drink, uma entrada, um prato principal e uma
sobremesa utilizando o hidromel como foco, além do desenvolvimento da fabricação
de três tipos de hidromel caseiro. Conclui-se ao fim deste trabalho que trata-se de
uma bebida extremamente versátil, sendo viável para elaboração de preparos na
gastronomia, além de ser factível a sua produção de forma caseira.

Palavras-chaves: Hidromel. Fermentação. Bebida. Mel.

ABSTRACT
This monograph’s purpose is to show in a practical way how mead can be
used currently in gastronomy, rescuing its uses and possibilities. To achieve the
foreseen objective, the recipes were tested in appropriate kitchen of Centro
Universitário IESB. The equipment utilized in those tests were scales, thermometers
and combined ovens to control the amount of ingredients and cooking temperatures.
Furthermore, academic papers, researches and specilized books about the theme
were also perused. As a result of this paper it was possible to present mead in its
natural form as well as a cocktail, an appetizer, a main course and as a dessert. In
addition to these recipes that focus on highlighting the mead’s flavour, three different
kinds of the beverage were also made. In conclusions, it’s possible to affirm that mead
is an extremely versatile beverage, and it can be used in preparing various dishes,
moreover, it was concluded that mead can be homemade.
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1 INTRODUÇÃO

O Mel é conhecido como um dos alimentos mais antigos consumidos pelo
homem. O hidromel é uma bebida fermentada feita a base de mel e água, logo sendo
uma das bebidas mais antigas já registradas. A sua fabricação é anterior ao vinho e a
da cerveja, sendo consumidos na antiguidade por povos como vikings, gregos,
romanos, celtas, e saxões dizia-se que era um presente dos deuses, o néctar divino.
Embora ainda seja pouco conhecido em outros lugares e não se trate de uma
bebida muito facilmente encontrada comercialmente em qualquer local, atualmente na
Europa o hidromel está vivendo um período de reaparecimento, apesar de nunca ter
sumido de fato, sendo possível encontrar no comércio uma variedade de mercadorias
provenientes do hidromel. Esse reaparecimento fica evidente até fora do contexto
exclusivamente europeu, com o aparecimento de competições de hidromel como The
Mazer Cup, realizada nos Estados Unidos. (BRUNELLI, 2015; MORAES, 2013).
Brunelli (2015) afirma que atualmente o hidromel tem sido foco de estudos
visando a potencialização e evolução no processo de fabricação desta bebida. O
hidromel possui alto potencial comercial, característica que já é visível em alguns
países, citando-se os Estados Unidos, país que possui cerca de 45 marcas de
hidroméis já comercializados, e a tendência é de expansão deste número, que
continua crescendo.
No Brasil em 2016 foi lançado no mercado nacional a primeira indústria de
hidromel em Xanxerê, a Campina da Cascavel inaugurou sua fabrica e comercializa o
hidromel velho oeste por todo o pais pelo preço aproximado de sessenta reais.
O número de produtores artesanais tem aumentando nos últimos anos. A
bebida ainda é pouco conhecida nacionalmente e o consumidor ainda desconhece do
potencial do hidromel como bebida ou como ingrediente culinário.
O presente trabalho tem como objetivo geral mostrar a versatilidade do
hidromel como bebida e ingrediente culinário. Para isso, foram traçados os seguintes
objetivos específicos: mostrar a história e a origem da bebida; identificar os principais
tipos de hidromel; analisar os processos de fabricação; criar um menu utilizando o
hidromel em todas as etapas.
A principal inspiração desta proposta deu-se devido a curiosidade e
complexidade de sabores, apesar de ser uma bebida simples. Esta pesquisa pode ser
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considerada como exploratória, dado que esse tema não tem pesquisas divulgadas,
e é do tipo quantitativa. Este trabalho foi organizado em quatro partes, sendo a
primeira parte mostra o marco conceitual e metodológico utilizado no trabalho; A
segunda descreve os métodos utilizados para a elaboração do trabalho; A
apresentação e a discussão dos resultados encontrados na pesquisa estão contidos
na terceira parte; e por último, foi feita uma conclusão para o encerramento do
trabalho.
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2 REFERÊNCIAL TÉORICO
No presente capítulo será traçada brevemente a história do hidromel e suas
origens, incluindo a versão mitológica, a fim situar tal bebida nos tempos atuais e
demostrar sua importância ao longo dos séculos.
A composição do hidromel será igualmente abordada, delimitando os
elementos que o compõe e sua influência sobre a produção deste fermentado.
Por fim, o este capítulo apresenta os tipos, subtipos e variações mais
conhecidos da bebida em questão.

2.1 A HISTÓRIA DO HIDROMEL
De acordo com Queiroz (2014) o consumo e produção de bebidas alcóolicas
pela raça humana ocorre desde longa data. Feito a partir de reações químicas
imprevisíveis à época, pode-se dizer que o hidromel, conhecido como bebida dos
deuses, é uma das bebidas fermentadas mais antigas a integrar a alimentação
humana.
Como afirma Piatz (2014) a bebida, constituída inicialmente de mel fermentado
juntamente com água é tida como possível antecessor da cerveja e até mesmo do
vinho. O hidromel era amplamente consumido, mas devido ao progresso agrícola o
espaço do hidromel no mercado foi reduzido a medida que o vinho se tornou mais
presente.
O mel, ingrediente principal do hidromel, faz parte da alimentação humana
desde tempos pitorescos. Os antigos não tinham nenhum tipo de técnica refinadas
para retirar o mel das colmeias, tampouco conhecimento sobre como fazemos na
atualidade, o que indica que muitas abelhas mortas forma consumidas neste processo
(PIATZ, 2014).
Assim como afirma Iglesias (2014) há registros e evidências de coleta de mel
que datam de 8.000 a.C., mas acredita-se que estas coletas ocorram desde o período
Paleolítico. Apesar de sua importância pela Europa, sobretudo por seu papel ritual
entre muitas culturas como a Celta, a Anglo-Saxã e a Viking, as origens desta bebida
estão enraizadas nos países Africanos.
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Segundo Moraes em seu artigo denominado História do Hidromel (2013) no
continente Africano acerca de mais ou menos 20.000 anos atrás, durante as estações
de chuva o clima era extremamente quente e úmido. Elefantes marchavam por todos
os lugares e haviam colmeias de abelhas pela região. As comunidades de abelhas se
alojavam nos troncos de árvores nativas no continente africano e, estes troncos,
destroçados pelos elefantes que ali residiam, ficavam úmidos e com água acumula,
devido a estação chuvosa. Nestes troncos de árvores com ambiente favorável podiase encontrar a mistura e situação ideais para a criação de um hidromel: água, mel e
leveduras melhoradas com o tempo.
Afirma Piatz (2014) que quando os nativos iam a colheita do puro mel pode-se
imaginar que estes colhiam junto a bebida feita de forma natural. Com o tempo os
nativos daquela região viriam a aprender através da observação como produzir esta
bebida pelas próprias mãos. Ao migrar, carregavam com eles o mel, a água, o
fermento apropriado, e, sobretudo, a noção rústica de como fazer o hidromel.
Outra possível explicação para o surgimento do hidromel seria que após
saborear o mel com favo e, talvez até mesmo, abelhas, nossos ancestrais teriam que
encontrar uma forma de transportá-lo para posterior consumo. Contudo, o mel por ser
doce deveria ter seus recipientes lavados de imediato após ingerido. A adição dos
restos de mel com a água, deixados por alguns dias nos recipientes de transporte
teriam gerado a bebida (PIATZ, 2014).
Sob a perspectiva de Moraes em seu artigo denominado História do Hidromel
(2013) esta bebida foi altamente relevante para diversas nações, sua presença esteve
entre romanos, chineses, gregos e, talvez de modo mais relevante, entre os nórdicos
aos quais ele é mais associado. Os indícios de que o hidromel esteve presente entre
esses distintos povos se deu por vários registros, até mesmo por via de receitas.
Registros arqueológicos da produção do hidromel datando de 7000 antes de
Cristo foram encontrados no norte da China. Já na cultura Hindu, há a descrição do
hidromel no Rigveda, um livro antigo, escrito entre 1700 e 1100 a.C (GUPTA,
SHARMA, 2009).
Um dos principais motivos desta bebida ser principalmente associada ao povo
nórdico está relacionado ao fato de que no norte da Europa não existe um clima
favorável para o plantio de uvas viníferas. Isto facilitou o crescimento e
desenvolvimento do hidromel através da história deste povo (MORAES, 2013).
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Como disse Piatz (2014) ademais, um dos escritos mais antigos acerca do
hidromel, embora faça mera menção sem se aprofundar no processo de produção da
bebida, é o poema épico Beowulf.
Segundo Oliveira (2009), o poema de origem anglo-saxã conta a história do
herói Beowulf, príncipe dos Gretas, que tem como objetivo acabar com Grendel, um
monstro que aterrorizava a terra dos Danos. Novamente de acordo com Piatz (2014),
no referido poema, o grandioso salão do rei era chamado de Salão do Hidromel,
deixando subentendido que a bebida era utilizada em ocasiões mais nobres ou
especiais do que a cerveja.
Posteriormente, com as viagens de Marco Polo, a utilização do hidromel caiu
drasticamente. Isto ocorreu devido ao fato de essas viagens trazerem consigo a
novidade da época, o açúcar oriundo da cana. Este, que por ser substancialmente
mais barato que o mel, fez assim o adoçante proveniente das abelhas cair em desuso.
Sendo então sua disponibilidade praticamente limitada à realeza (MORAES, 2013).
Em concordância com Piatz (2014) subsidiariamente há ainda o fato de o vinho
ser monetariamente mais viável, uma vez que seus ingredientes custam menos. Ainda
assim o hidromel permaneceu tradição em mosteiros espalhado pela Europa. Isto
ocorreu devido ao fato de estes locais manterem colmeias, uma vez que estas
proporcionavam a cera necessária para confecção de velas. De acordo com Morares
(2013) há relatos de mosteiros por toda e Europa que possuem a tradição há séculos
na arte de produzir o hidromel. Pode-se dizer que devido a isto se perpetuou e foi
preservada a produção desta bebida.

2.1.1 A mitologia por trás do hidromel
Uma grande variedade de sociedades e culturas chegaram a usufruir desta
antiga iguaria, nas mais diversas eras da história e nos mais distintos lugares do globo,
incluindo assim povos como os hindus, os escandinavos, os astecas, os maias e os
celtas (OLDPONY, 2017).
De acordo com o conto nórdico da saga lendária que mostra o mito da criação
do hidromel, Vanieres e Aesires, deuses inimigos, se reuniram para formar uma
espécie de trégua em seus conflitos, selando assim um pacto de paz. Criando o deus
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Kvasir, que surgiu da saliva expelida pelos dois, no pacto de paz, em um vaso
cerimonial (FERNANDES, 2013).
Conforme Buhner (1998) explica, haviam dois anões, Galar e Fialar, que
nutriam ódio e inveja por Kvasir. Certo dia enquanto dormia, o deus Kvasir foi morto
pelos cruéis anões e teve seu sangue totalmente drenado de seu corpo. Os anões
então colocaram tal sangue em vasos, juntamente com mel. A mistura foi deixada
fermentando, e deu origem ao hidromel, uma bebida com propriedades magicas, que
dá o dom da poesia a quem a ingere.
Condizente com Oldpony em seu artigo denominado Mitologia (2017) os irmãos
Galar e Fialar, por anos se regorjearam da bebida mágica, e continuam a cometer
atos hediondos, até que um dia os seus crimes o levaram a matar dois gigantes, pais
de Suttung. Ao descobrir sobre o assassinato de seus pais o gigante furioso descobriu
o nome dos assassinos, e exigiu como retratação do crime que os irmãos o
entregassem o caldeirão com o elixir magico. Somente um tolo não cumpriria
Como afirma Buhner (1998) Gunload era a bela guardiã do caldeirão da bebida
magica cedida pelos anões, e não só guardiã, mas também filha de Suttung. Ela fazia
e protegia por dias e noites o que havia no caldeirão, se deleitando com o liquido
eventualmente, pois precisava provar o que preparava. Isso a tornou uma das
maiores, se não a maior, poetiza de todos os tempos. Suttung passava diariamente
pela caverna para beber o hidromel lá preparado
Odin, líder dos novos deuses, tomou conhecimento destes acontecimentos e
decidiu ir atrás da tal bebida concedia o dom da poesia. Ele procurou pelos irmãos
anões e os obrigou a contar com quem estava o caldeirão, fazendo-os também
confessar sobre seus crimes, Odin virou as costas e deixou os anões tremendo de
medo com sua imponência (BUHNER, 1998).
De acordo com Buhner (1998) o líder dos novos deuses então se disfarça para
que Gunload não o reconheça e, utilizando sua voz doce conquistou seu coração,
uma vez que ela a muito estava sozinha. Eles se deitaram durante três dias inteiros,
nos quais ele a satisfez completamente. Após se deitarem ele diz que tem sede e
Gunload oferece um pouco de hidromel. O deus nórdico então bebe os três vasos
enormes, fingindo tomar apenas uma pequena porção de cada. Porém, Suttung chega
nesta hora e encontrando os recipientes vazios, entra em fúria. Diante da fúria de
Suttung, Odin foge, com o gigante perseguindo-o de perto em forma de águia.

14

Sobe a perspectiva de Fernandes (2013) durante a perseguição, ambos em
formas de águia, Odin por muito pouco chega a Asgard. Os outros deuses o ajudam,
colocando vasos e jarros em Asgard. O deus então vomita o hidromel nos recipientes,
conseguindo escapar de Suttung. Entretanto, ao regurgitar o líquido, Odin deixa que
três gotas escapem, errando os vasos e caindo sobre a terra.
Na terra, os homens que por ali andavam pegaram o hidromel derramado,
levando-o aos lábios. A partir desde momento houve música e poesia entre a
humanidade. Por esta razão os homens diziam que a música era o presente de Odin
e chamavam os poetas de portadores do hidromel de Odin (ODPONY, 2017).
Como afirma Oldpony em seu artigo denominado Mitologia (2017) por meio de
assassinatos, furtos e sedução o hidromel passou a ser a bebida favorita e mais
consumida pelos Deuses. Agora na posse dos Deuses o hidromel passou a ter
qualidades não somente poéticas, mas também passou a ter propriedades proféticas.
O Hidromel faz parte da cultura cerimonial de diversos povos e diversas crenças
destes povos antigos, era servida também como a bebida de poetas e dos profetas,
sendo considerado mágico, e uma meio de comunicação entre os mortais e os
Deuses. Estes mitos interagem até hoje com a cultura de povos, estando assim
entranhados em suas histórias (ODPONY, 2017).

2.2 HIDROMEL

De acordo com o Decreto n. 6871 de 4 de julho de 2009 o hidromel se
caracteriza da seguinte maneira, “... bebida com graduação alcoólica de 4 a 14 % em
volume, 20°C, obtida pela fermentação alcoólica de solução de mel de abelha, sais
nutrientes e água potável” (BRASIL, 2009).
Alguns ingredientes adicionais podem causar variações no aroma e na cor do
hidromel em seu processo de maturação e fermentação. Outros fatores também
influenciam no processo de produção do hidromel, como por exemplo a variedade do
mel utilizado, das leveduras, dos nutrientes, do controle do PH e o controle do tempo
de preparo. Calcula-se que anualmente a produção de hidromel mundial seja superior
a quantidade de 1.200.000 toneladas (SILVA, 2016; MARTINI 2011; GOMES, 2010).
Como relatado anteriormente o hidromel depende em sua produção do tempo
de fermentação, do mel utilizado, além de sua graduação alcoólica. Isto ira influenciar
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na classificação desta bebida, transformando-a assim em seca, licorosa, doce ou
espumosa (SILVA, 2016; MARTINI 2011; GOMES, 2010).
A principal levedura utilizada na produção de hidromel habitualmente é a
estirpes de Saccharomyces cerevisiae, comumente utilizada na produção de cerveja,
vinho e champanhe. São leveduras que atuam sobre os açucares, no caso a frutose
e a glucose, isto resulta na formação do dióxido de carbono e etanol (SILVA, 2016;
MARTINI 2011; GOMES, 2010).

2.3 INGREDIENTES DO HIDROMEL
2.3.1 Água
De acordo Brunelli (2015) a tradicional elaboração do hidromel consiste
basicamente na diluição do mel em água.
Conforme a instrução normativa nº 34, de 29 de novembro de 2012 a água das
bebidas fermentadas, incluso o hidromel “deve obedecer às normas e aos padrões
aprovados pela legislação específica para água potável e estar condicionada,
exclusivamente, à padronização da graduação alcoólica do produto final” (BRASIL,
2012).
Conforme Brunelli (2015) a água para a produção do hidromel tem de ser,
incolor, potável, sem nenhum tipo de odor e livre de qualquer tipo de aroma. Em caso
do uso de água de rede pública, deve-se filtrar a água em carvão ativado, isso fará
com que o cloro seja eliminado, o excesso de cloro traz a bebida aromas indesejáveis.

2.3.2 Mel
Exemplifica Gomes (2010) que o mel possui cerca de quarenta e dois milhões
de anos aproximadamente, sendo um produto natural com quantidades concentradas
de açúcar. É de importância frisar que na pré-história o mel era retratado através de
desenhos de abelhas e favos em rochas.
O mel é consumido pela humanidade como alimento por eras, e com o passar
dos séculos o ser humano aprendeu como capturar e criar abelhas com o intuito de
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cultivar o mel em falsas colmeias criadas pelo próprio homem (JÚNIOR, CANAVER,
BASSAN, 2015).
Como consta no Decreto-Lei 214/2003, entende-se por mel:
1 - Mel - substância açucarada natural produzida pelas abelhas da espécie
Apis mellifera a partir do néctar de plantas ou das secreções provenientes de
partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que
ficam sobre partes vivas das plantas, que as abelhas recolhem, transformam por
combinação com substâncias específicas próprias, depositam, desidratam,
armazenam e deixam amadurecer nos favos da colmeia. (PORTUGUAL, 2003)

Assim como apresenta Junior (2015), o mel trata-se de um produto produzido
exclusivamente por abelhas, uma espécie de néctar extraído de flores e plantas. Tais
insetos levam esse néctar, que foi colhido até a colmeia e lá ocorrem diversos
processos que transformarão a secreção coletada pelas abelhas, no mel propriamente
dito. Isso se dá devido a um processo físico-químico produzido por uma glândula que
a abelha possui.

2.3.2.1 Composição do mel

Declara Silva (2006) que o mel é um substrato cuja composição resulta de uma
variedade de fatores. Dentre tais fatores os mais relevantes são aqueles enquadrados
como fontes vegetais. Contudo, o solo, a espécie a qual a abelha pertence, o estado
da colônia, a forma como o mel foi maturado, o clima e as flores utilizadas são outros
elementos que tornam possível afirmar que não há um mel igual a outro.
Até mesmo a coloração do mel é modificada de um exemplar para o outro. Esta
pode oscilar de tons que beiram um âmbar quase transparente até os espectros
escuros do castanho, próximos do negro. A cor dá indícios, juntamente com o aroma
e o sabor, da origem flora do mel, embora esta possa escurecer em seu período de
armazenamento (PEREIRA, 2008).
As variações no mel são ainda maiores entre regiões distintas, entretanto é
possível delimitar algumas margens dentro das quais a composição do mel está. Os
açúcares redutores compõem no mínimo 53,20% do mel e no máximo 85,49%. Já a
sacarose pode variar de 0,20% a 27,40%. Independente da variação, o açúcar é o
principal elemento presente no mel (SILVA, et al., 2006).
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Como menciona Moraes em seu artigo denominado O Mel: ouro liquido (2013)
esta substância possui características físicas bem próprias: a viscosidade, a
higroscopicidade, a capacidade de cristalizar e sua densidade, que tem relação direta
com os diversos tipos de aglutinação dos açucares do mel.
De acordo aponta Gomes (2010) a grande porcentagem de açúcar em sua
composição o mel é utilizado para conservar alimentos. Contudo, mesmo possuindo
elevada quantidade de açúcar, este produto ainda sim possui benefícios nutricionais
à saúde.
As vantagens do mel para a saúde estendem-se desde as mais inimagináveis,
como as propriedades combatentes de infecções, contaminações e prevenção ao
reumatismo até as mais conhecidas, como seus efeitos preventivos de gripes e
benéficos ao sistema digestivo e diurético.
Assim como relata Moraes em seu artigo denominado O Mel: ouro liquido
(2013) a água presente no mel é um fator de extrema influência nas suas
propriedades, não somente o açúcar é relevante. A água além de influenciar o tempo
de maturação, na conservação, doçura e no sabor, também atuará como um
referencial para saber se o mel é de qualidade ou não.
A quantidade de água presente no mel e, consequentemente sua densidade e
viscosidade, são alteradas pela variação da temperatura. A água pode representar
entre 16,4 e 20% do mel (SILVA, et al., 2006). A lei brasileira autoriza o valor máximo
em 20%, porém é correto afirmar que um valor superior a 18% comprometerá a
qualidade do mel avaliado (MORAES, 2013).
Por fim como se refere Oliveira Neto (2013), no referente à consistência o mel
apresenta-se em três formas. Cristalizado por completo, parcialmente cristalizado ou
ainda em forma de líquido viscoso.

2.3.2.2 O uso do mel no hidromel

Em consonância com o apresentado por Moraes em seu artigo denominado O
Mel: ouro liquido (2013), mel é o principal ingrediente do hidromel, sendo que deve
ser elegido a partir de uma escolha minuciosa, caso o objetivo final seja o de se obter
um hidromel de qualidade. Este substrato possui diversas particularidades próprias,
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como a cor, os aromas e acidez. Todas essas características serão passadas para a
bebida, por isso a escolha de um bom mel é tão importante.
Não se pode dizer que o mel é uma substância de elaboração e controle
simples, haja vista que no decorrer de seu desenvolvimento diversos aspectos não
geridos pelo homem podem afetar o processo e, consequentemente o resultado final.
O período do ano, que determina as flores disponíveis, o clima, e a existência ou não
de competição e predadores são alguns destes aspectos variáveis (SILVA, et al.
2006).
Por tanto, voltando ao apresentado por Moraes em seu artigo denominado O
Mel: ouro liquido (2013), existem alguns critérios básicos para a escolha de um mel
para um bom hidromel. A qualidade do mel é de suma importância pois não há
serventia em dominar todos os processos de preparo de hidromel se a matéria prima
não possui qualidade. Quando o assunto é a flora do mel, usando um mel mais mineral
e intenso, não será possível fazer uma receita, leve e cítrica. Pois as características
seriam contrastantes com as da proposta da receita. Logo para uma receita mais leve
o indicado seria avaliar o uso de um mel de laranjeira por exemplo.
Como afirma Moraes em seu artigo denominado O Mel: ouro liquido (2013)
caso queira o preparo de um hidromel bochet, não adianta escolher um mel leve, o
ideal seria a escola de um mel mais escuro e encorpado para que durante a fervura
(queima) do mel este possa acompanhar os saberes fortes e marcantes. Se o objetivo
final for optar por uma receita mais complexa o ideal para o hidromel sem utilizar
mediadores de sabor o mel silvestre é sem dúvidas o mais indicado, e caso utilize
algum ingrediente com este mel ele irá acentuar suas notas com mais nitidez. Outra
opção válida também é fazer um blend de méis, caso queira por exemplo algo mais
elaborado e específico, sendo assim essa uma técnica bem aceita.

2.3.3 Leveduras
Relata Moraes em seu artigo denominado História do Hidromel (2013) que os
nômades de países africanos e mediterrâneos levavam com eles leveduras e abelhas
melíferas. Conforme Carr (2017), as colmeias levadas eram aquelas que se
localizavam dentro de buracos grandes em troncos, de forma que os povos
carregavam parte do tronco com eles.
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responsáveis pelas fermentações feitas em uvas. Contudo, apesar de transportá-las,
os nômades não possuíam qualquer conhecimento acerca da existência destas,
creditando a fermentação às abelhas ou aspectos diversos. (MORAES, 2013)
Durante o século XVII Bechner defendeu a hipótese que a fermentação
alcoólica somente ocorre a partir de líquidos que possuem açúcares, em oposição à
muitos cientistas que o precederam. Bechner, porém, subestimou a importância da
quantidade de ar necessária para o processo, que ele comparava à combustão.
(PACHECO, 2010).
As quantidades de produtos gerados pela fermentação só foram estudadas,
muito provavelmente, em 1789, por Lavoisier. Foi só em 1857, com as descobertas
de Pasteur, que se atribuiu a causa da fermentação alcóolica aos fungos, hoje
conhecidos como leveduras (PACHECO, 2010).
Segundo Queiroz (2014) ao falar de fermentação alcoólica é importante frisar
que se trata de um desenvolvimento biológico que é formado por diversas reações
bioquímicas, sendo elas a glicose, onde as leveduras metabolizam o açúcar e se
reproduze naturalmente por meio de brotamento
As Leveduras devem conter alta tolerância osmótica e baixas restrições
nutricionais. Na indústria o processo de fermentação se dá de maneira diferente,
sendo que a fermentação em si é executada em reservatórios industriais, onde
mantem o mosto, e proporcionam as condições favoráveis para este processo
(SILVA,2016; QUEIROZ, et al. 2014).
A levedura mais comumente conhecida para a fermentação é chamada de
Sacharomyces cereviseae, de tal forma como em outras bebidas alcoólicas.
Sacharomyces cereviseae tratasse de um levedo unicelular que cresce por
brotamento, seu aumento populacional se dá em meio ao açúcar presente no mosto
(RIBEIRO JÚNIOR, et al. 2015).
Conforme Silva (2016) normalmente no processo de criação de hidromel se é
aplicado leveduras de vinho, cerveja e de pão. Cada levedura dará um aspecto
diferente para a bebida no produto final, sejam eles aspectos aromáticos ou na
alteração de sabor. Como as leveduras não são exatas, a padronização do hidromel
no Brasil se torna ausente no geral.
A fermentação do hidromel está diretamente relacionada a temperatura. As
temperaturas muito altas podem vir a incapacitar o agente da levedura e trazer
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compostos indesejáveis, enquanto que as temperaturas mais baixas tendem a reduzir
a fermentação, levando a queda do rendimento das leveduras e atrasando o processo
(SILVA, 2016).

2.4 TIPOS DE HIDROMEL
Quando se fala sobre hidromel existem tantas variedades e técnicas quanto
produtores. Fazer hidromel é muito sobre experimentação. Existem hidroméis desde
os mais suaves e florais até os azedos com sabores agressivos e herbais.
(ZIMMERMAN, 2015). Aos olhos de Schramm (2003), por todas as partes do mundo
termos distintos são utilizados para fazer referência ao hidromel, que é preparado de
diversas formas em cada cultura e período histórico.

2.4.1 Hidromel tradicional
Conhecido igualmente pela nomenclatura show mead, sobretudo em situações
de competição nos Estados Unidos. Este hidromel é composto somente por água e
mel, sem possuir frutas ou especiarias. As leveduras no caso a fermentação do açúcar
se dão devido ao mel. Embora atualmente, a adição de leveduras não descaracterize
o hidromel como sendo tradicional ou show mead (MORAES, 2013; PIATZ,2014;
ZIMMERMAN, 2015).
Existem algumas variedades permitidas nesta categoria, sendo do tipo, seco,
meio amargo e doce, é correto afirmar a principal diferença estará entre a doçura que
é o açúcar residual do hidromel. Quanto mais doce maior será a sua viscosidade,
maior corpo terá a bebida, isso também pode ser influenciado pela força inicial. Pode
remeter também um aumento na graduação alcoólica, mas não obrigatoriamente
(PIATZ, 2014).

2.4.2 Hidromel de fruta ou Melomel
O melomel é um tipo de hidromel feito com frutas, que podem ser adicionadas
por inteiro ou cortadas. Qualquer tipo de fruta entra nesse grupo e em geral não é
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necessário reduzi-la a suco para fazer o hidromel (ZIMMERMAN, 2015). Tais frutos
adicional sabor, coloração e fragrância ao fermentado, diz Moraes em seu artigo
denominado Estilos de Hidromel (2013).
De acordo com Piatz (2014) há uma série de critérios para que o melomel se
torne agradável, tanto o sabor da fruta quanto o sabor do mel devem estar
perceptíveis, porém um não deve sobressair por cima do outro, a fruta deve ter
características aprazíveis para poder dar força ao hidromel, sendo sempre natural.
Existe uma grande variedade para este tipo de hidromel, possuindo assim uma
diversidade de subespécies com seus próprios nomes, a maioria de origem inglesa.
O equilibro do melomel pode ser influenciado tanto pelos taninos provenientes das
frutas e dos ácidos também encontrado nelas com (PIATZ, 2014).
Contudo, em consonância com Zimmerman (2015), apesar do explanado
acima, ao contrário de temperos e algumas ervas, não há grandes riscos em se
adicionar uma grande quantidade de frutas. O sabor final não será desagradável e
quanto mais fruta for incorporada, menos mel será necessário, já que estas possuem
açúcares próprios.

2.4.3 Hidromel stone fruit
Schramm (2003) considera como uma subespécie do melomel, este hidromel,
que é feito com qualquer tipo de fruta drupa, frutas carnudas com um caroço no meio.
São exemplos de frutas drupas, ameixas, pêssegos, damascos, nectarinas e cerejas.
Em harmonia com o dito, Piatz (2014) dispõe que, contrariamente ao hidromel de
bagas, a definição culinária para utilização dessas frutas pode ser colocada
meramente como frutas de caroço.
2.4.4 Cyser (hidromel de maçã)
Cyser é um tipo de hidromel que adiciona ao mosto o suco de maçãs, maçãs
inteiras ou sidra. Inicialmente esta bebida era feita somente com a adição do mel ao
suco de maçã, sem adicionar água ao mosto, porém precisava-se de cuidado para
não se criar uma espécie de sidra (SCHRAMM, 2013; PIATZ, 2014).
Para Schramm (2003) o cyser deve manter em sua mistura o sabor e aroma
entre as maçãs e o mel equilibrados, para que nenhum se sobressaia, mantendo

22

assim uma bebida agradável ao paladar. Para isto, o hidromel deve conservar uma
quantidade significativa do gosto e fragrância das maçãs, a fim de evitar que estes
sejam sobrepujados pelo mel ou pelo álcool.
Segundo Piatz (2014), caso seja adicionado ao cyser outros componentes que
não sejam somente o mel e a maçã ou suco de maçã, este hidromel entra em outra
categoria sendo catalogada como hidromel de frutas e especiarias
Assim como regra no hidromel de frutas, as maçãs do cyser devem balancear
esta bebida através de seus taninos e ácidos, geralmente os ácidos e taninos resultam
em uma doçura residual no hidromel, alcançando um equilíbrio, porém isto pode variar
de acordo com o tipo de maçã que será usada, resultando em bebidas doces e secas
que também poderão ter equilibro (PIATZ, 2014).
O ideal é misturar mais de uma variedade de maçã, misturando as mais doces
às mais azedas, colocando mais de uma ou de outra a depender do resultado final
buscado. Quando mais doce a maçã, em geral, mais tanino também, entretanto,
menos ácido. É igualmente importante considerar também que há uma quantia
adicional de açúcar quando se utiliza sidra no lugar da fruta fresca (ZIMMERMAN,
2015).
Por fim, Piatz (2014) defende que a preferência para se obter um bom cyser é
a utilização de maçãs e suco de maçãs orgânicos, essas maçãs e sucos encontrados
em mercado acabam por não oferecer uma quantidade de taninos nem de ácidos
desejáveis, tendo assim que adicioná-los a mistura, podendo resultar em um cyser de
pouca qualidade, então a preferência para o cyser são as frutas orgânicas. Isso
garantirá sua qualidade.
2.4.5 Pyment (hidromel de uva)
A combinação de uva e mel em forma de bebida fermentada é imprecisa,
embora provavelmente tenha ocorrido antes dos registros históricos encontrados.
Neste tipo de hidromel deve-se adicionar a seu mosto uvas ou suco de uva. Uma outra
espécie de alternativa para o preparo deste hidromel seria, adicionar o mel a um vinho
caseiro.
Caso haja adições de algum ingrediente ao pyment este deixa de pertencer a
esta categoria e passa a ser conhecido por hipocorras, sendo igual a um hidromel de
frutas e especiarias. (Schramm, 2003)
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Por se tratar de um melomel o pyment deve ser equilibrado no quesito de
sabores entre a fruta e o mel, porém ele deve também ser vinhoso, a complexidade e
equilibro entre seus, taninos, acidez e seu álcool (Piatz, 2014). Aduz Schramm (2003).
Deve haver uma mistura entre a uva e o mel de forma que ocorra realces de uva
dentro do hidromel, juntamente com o sabor único do mel. Em qualquer ponto deste
equilíbrio os dois ingredientes se complementam finamente.
Em relação aos tipos de uvas a serem usadas, relata Piatz (2014), existe uma
gama imensa, podendo ser elas de qualquer cor ou variedade, porém a preferência
são as castas usadas para o vinho de mesa. A maioria dos vinhos produzidos nos
Estados Unidos são de vinhos varietais, isso é são feitos a partir de uma única casta
de uvas. Porém a qualidade de um pyment não necessariamente está relacionado ao
uso exclusiva de uma casta, podendo-se criar um excelente hidromel com várias
castas de uva.
Assim como na criação do vinho, o produtor de hidromel, pode optar por usar a
uva com ou sem casca. Isso influenciará na cor do seu hidromel, sendo que uvas com
casca resultarão em um pyment de uma cor se for um vinho tinto por exemplo, e uvas
sem casca resultarão sempre em uma bebida clara, assim como no caso do vinho
branco.

2.4.6 Hidromel de bagas (frutinhas)

Basicamente um este hidromel é feito com bagas (frutinhas). Qualquer frutinha
que tenha berry em seu nome, em inglês, pode ser considerada uma baga, inculsas
blackberries, blueberries, chokeberries, cranberries, elderberries, raspberries e
strawberries. Na língua portuguesa estas frutas são conhecidas como: amoras,
mirtilos, arônias, oxicocos, sabugos, framboesas e morangos.
A definição culinária para as bagas é aplicável, onde tais frutas podem ter
sementes, mas não podem possuir caroços. (Piatz, 2014). Para Zimmerman (2015)
estas frutas são populares entre os produtores de hidromel devido ao fato de serem
facilmente manipuláveis durante a fermentação e envelhecimento, além de possuírem
um sabor agradável.
Esse tipo de hidromel adapta-se bem para fermentação selvagem, uma vez que
a grande quantidade de levedura presente nas frutas de bagas e no mel acabam por
gerar uma fermentação intensa.
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2.4.7 Hidromel Spiced
Piatz (2014) os define como sendo bebidas que possuem diversos ingredientes,
podendo ter em sua composição frutas, ervas, vegetais e especiarias. O sabor do mel
precisa estar claro, em evidência ao consumir o hidromel, porém não deve se
sobressair aos demais insumos.
Os ingredientes destes tipos de hidromel, precisam de forma harmoniosa
compor a bebida, serem agradáveis ao palato, naturais e equilibrados. A cor destes
hidromeis, obviamente será afetada pelo tipo de fruta, erva, vegetal e especiarias que
forem usadas em seus preparos (PIATZ, 2014).

2.4.8 Hidromel de frutas e especiarias
Como indica o nome, esta bebida é feita de frutas e especiarias, podendo ter
uma ou mais de cada. Na definição culinária para especiarias neste caso, ao contrário
das flores que são usadas para o hidromel rhodomel que ultiliza pétalas de rosas, este
hidromel usa especiarias como por exemplo, café, chocolate, nozes entre outras
(PIATZ, 2014).

2.4.9 Hidromel de especiarias, ervas ou vegetais
Segundo Piatz (2014), este é um hidromel feito com ervas, especiarias ou
vegetais, podendo contar com um ou mais do mesmo grupo.
Em conformidade com Zimmerman (2015), este tipo de hidromel é conhecido
por Metheglin ou, a depender da época e fonte consultada, Meddygllyn, o hidromel
composto apenas por ervas e especiarias para acrescentar sabor. Inicialmente o
Metheglin surgiu não para agradar o paladar, as ervas e especiarias acrescentadas
ao fermentado eram escolhidas por suas propriedades medicinais ou pelos benefícios
que traziam.
Algumas ervas, entretanto, são conhecidas por gerarem hidromeis que
proporcionam fortes ressacas, sendo o milefólio e o absinto as mais famosas destas.
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Para Schramm (2003) Mesmo as ervas e especiarias que não possuem esta
característica particular de gerarem ressacas acentuadas devem ser utilizadas com
cuidado, pois o sabor pode sobrepujar os outros elementos da bebida, tornando-a
impalatável
Consegue-se o melhor do Metheglin com a utilização de ingredientes frescos.
Especiarias e ervas desidratadas compradas em supermercado podem funcionar,
mas com estes ingredientes é necessária mais paciência e sorte para obter um
resultado verdadeiramente bom (SCHRAM, 2003).
Esse tipo de hidromel pode ser utilizado também como base para preparo de
molhos ou marinadas. O Metheglin seco pode ser utilizado para criar preparos
excelentes de frutos do mar ou molho para massas (SCHRAM, 2003).
2.4.10 Hidromeis Especiais

2.4.10.1 Braggot
Também conhecido como bracket ou brackett, este hidromel inclui grãos em
sua composição, inicialmente o lúpulo era utilizado, mas atualmente o padrão é se
adicionar o grão da cevada maltada, apesar de ser possível a utilização de outros
tipos de grãos (OLDPONY, 2017).
Assim como de costume na fabricação de uma cerveja, os grãos deverão ser
esmagados e maltados fazendo com que os amidos do grão se convertam em açúcar
para que a levedura possa assim vir a trabalhar no processo de fermentação. Contudo,
é importante ressaltar que o braggot, não é uma cerveja de mel e sim um hidromel
com grãos em sua composição.
Pode-se ou não adicionar lúpulo a sua fórmula, porém caso haja adição de
lúpulo eles não podem dominar o sabor. Já as características entre os grãos podem
variar entre algo sutil ou algo muito presente. Assim como em toda a mistura de
hidromel esta bebida deve possuir como caracteriza ao paladar algo com harmonia.
(PIATZ, 2014).
De acordo com Zimmerman (2015) o malte quanto mesclado com o mel resulta
em uma quantidade alta de doçura, que é contrabalanceada pelo amargor próprio do
malte, proporcionando resultados satisfatórios em cada copo.

26

2.4.10.2 Hidromel historical
Diz Piatz (2014) trata-se de um hidromel com carga histórica ou indígena que
não está presente nas outras categorias. Inclui hidromeis poloneses e hidromeis como
o ethiopian t’ej.
O T’ej, bebida da Etiópia fermentada a base de mel e gesho (Rhamnus
prinoides), normalmente é feito em casa e tradicionalmente é levado pelos etiópios
que saem do país, conforme(ZIMMERMAN, 2015).
O mel utilizado para fazer esse hidromel é cremoso e grosso, pois o favo é
misturado juntamente com aquele. Apesar de originalmente ser feito com gesho, é
possível substituir o ingrediente até mesmo por opções que não apresentem seu
amargor (ZIMMERMAN, 2015).
T’ej é comumente servido junto com as refeições de forma a apaziguar, com
seus toques doces e picantes, o ardor que pode estar muito presente na comida da
Etiópia (ZIMMERMAN, 2015).

2.4.10.3 Hidromel experimental
Segundo Piatz (2014) estes tipos de hidromeis buscam combinar diversos
compostos de outros grupos de hidromel. Se enquadram aqui hidromeis que usam
leveduras como melaço, agave, xarope de bordo. É possível também adicionar
ingredientes incomuns, como licores e fumaça.
A não ser que um hidromel esteja categorizado em outro grupo, ele pertencerá
a esta categoria e qualquer processo alternativo ou inovador pode ser incluído aqui,
como, por exemplo, envelhecer o hidromel em barris de carvalho (PIATZ, 2014).
É relevante frisar que o mero envelhecimento em carvalho não transforma um
hidromel em experimental necessariamente. Ele deve possuir características como
espíritos para tal fim, isto é, que hajam resquícios de outra bebida, como o Bourbon
ou rum, no barril onde ocorrerá o envelhecimento (PIATZ, 2014).
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3 METODOLOGIA

Para esse trabalho foi feito uma pesquisa bibliográfica, para produção do
hidromel e para seleção dos ingredientes e preparos do menu criado utilizando o
hidromel como principal elemento. Após a seleção dos ingredientes e preparos, foram
realizados testes na cozinha de Práticas Livres do Centro Universitário IESB para
elaboração das receitas. Nos testes utilizou-se balanças, termômetros e fornos
combinado para controles de quantidade de ingredientes e temperaturas de cocção.
O hidromel foi produzido de forma artesanal, com a utilização de utensílios
caseiros e para produção artesanal de cervejas. Os equipamentos utilizados para
essa produção foram: Airlock’s; Baldes fermentadores; Recipientes de vidro;
sanetizantes; Colher de pau; Panela de pedra; Garrafas de vidro; Rolhas. Foram
realizadas três técnicas de produção diferentes para três preparos distintos.
A primeira receita de hidromel, trata-se de uma técnica da forma mais
tradicional, rústica, como os antigos preparavam. Por se tratar de uma receita sem
muita técnica, o seu resultado final é relativo, podendo ou não chegar a fermentar.
Nesta receita deve-se usar três partes de água para uma parte de mel. No
caso se utilizou para esta receita 900ml de água e 300ml de mel. Deve-se começar
esquentando a água em uma panela de pedra ou barro para que não se mate as
leveduras. Sem deixar a agua ferver adicione o mel na água e mexa com uma colher
de pau até ele dissolver e o mosto apresentar uma cor dourada. Retire o mosto do
fogo e deixe esfriar.
Quando o mosto estiver em temperatura ambiente o transfira para um
recipiente de vidro sanetizado e adicione uvas passas orgânicas a ele. Tampe o
recipiente com um pano onde o mosto possa entrar em contato com o ar e amarre.
Espere de três a cinco dias o hidromel fermentar. O hidromel está pronto quando as
uvas passas estiverem flutuando. Esta bebida deve ser consumida em até cinco dias
caso não seja engarrafada, por se tratar de uma receita totalmente orgânica
(COZINHA DOS TRONOS, 2016).
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Outro método utilizado, foi o indicado em uma receita para iniciantes conhecido
como JAOM (Joey Ancient Orange Mead), esta receita rende aproximadamente dez
litros. Em um balde fermentador foi dissolvido três litros e meio de mel com seis litros
e meio de agua, com três laranjas cortadas em oito partes, três canelas em pau, seis
cravos da índia duzentos gramas de uvas passas e vinte gramas de fermento biológico
seco.
Após adicionar todos os ingredientes ao mosto é preciso mexer bem para
oxigenar o meio e dar foça para que as leveduras possam agir. Ademais vede o balde
fermentador com a tampa e adicione o airlock. O período de fermentação deste
hidromel é de três meses, não se deve mexer, adicionar nutrientes, nem oxigenar
neste período.
Posteriormente ao abrir o balde fermentador percebe-se que as laranjas
estarão no fundo do fermentador e deve-se fazer a primeira trasfega. Após a primeira
trasfega é ideal esperar uma semana para o hidromel clarificar e fazer a segunda
trasfega. Se perceptível a presença de impurezas este procedimento deve ser
repetido quantas vezes necessário (MORAES, 2013).
Por fim a última receita é um melomel de maçãs, cyser como é conhecido. Para
esta receita se utilizou três litros de agua para um litro de mel, rendendo
aproximadamente três litros e meio de hidromel. O processo se inicia deixando o mel
em banho maria para que fique mais líquido, logo após se dissolve o mel na água
(CAMELOT GAMING, 2016)
Nas instruções do fermento se recomenda dissolver em meio aquoso entre 38º
a 45º graus para que as leveduras sejam ativadas, deve-se misturar delicadamente,
ela deve descansar por aproximadamente cinco minutos. Se fez uso do fermento K1V116.
Como explica Camelot Gaming (2016) após dissolver mel na água se adicionou
quadro maçãs orgânicas cortadas em quatro e três ramos de canela em pau, na
receita original se usou suco de maracujá, mas como a intenção era a produção de
um cyser optou-se substitur o maracujá por maçãs.
Na receita original o hidromel foi feito de uma forma mais rústica, com galão de
água para fermentar o mosto e um airlock improvisado. Aqui se utilizou de balde
fermentador e airlock profissionais. Em seguida se adicionou o mosto ao balde
fermentador e foi realizada a vedação da tampa, finalizando com o airlock.
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Indica-se que esta receita fermente entre 20 e 30 dias, que é quando as
leveduras param de agir, isso deve ser conferido visualmente. Após um mês de
fermentação foi realizada a primeira trasfega, e após uma semana a segunda. Este
preparo precisou de aproximadamente quatro trasfegas ao todo para resultar na
clarificação do hidromel.
Foi utilizado o método de seleção das receitas levando em conta as
características organolépticas dos testes, até a escolha das receitas para entrada,
principal e sobremesa. As quantidades dos preparos em cada etapa do menu foram
escolhidas com base no trabalho de Silva e Martinez (2014) e feitas adaptações com
os preparos que não foram abordados pelos autores.
A validação do menu foi realizada através de uma pré banca no dia 21 de maio
de 2018 na sala de Práticas Livres. Os participantes da validação foram dois
professores das disciplinas práticas do curso de graduação em Gastronomia do IESB.
Os professores analisaram o contexto do menu frente ao tema da pesquisa e
as características de sabor, cor, textura, proporção e apresentação dos preparos.
Após a validação, foram realizadas as modificações sugeridas para elaboração das
fichas técnicas.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentando a bebida de três formas diferentes in natura. O hidromel sendo
preparado como um drink quente. Logo depois a apresentação de uma entrada. Um
prato principal de paleta de cordeiro marinada acompanhando um pão de leveduras.
E uma sobremesa com características marcantes da bebida. Expondo sempre de
forma harmoniosa os preparos.
A apresentação dos preparos ocorrerá de forma rústica e moderna, trazendo
elementos dos tempos antigos de quando se criou a bebida, para uma montagem com
a polidez da atualidade e conhecimentos dos preparos hoje presentes.

4.1 VELHO IRLANDÊS
O drink apresentado é composto por whiskey, hidromel, mel, suco de laranja e
suco de maçã infusionado com cravo, canela e gengibre.
A ideia do drink foi derivada da receita referida como drink de hidromel quente
para o frio. Trata-se de uma receita servida quente com hidromel, whisky, fatias de
limão e gengibre fresco, mel e água quente (ARVEN HIDROMEIS, 2016). Contudo,
afim de trazer mais vivacidade para o sabor e aparência do drink, substitui-se a água
por suco de maçã, que proporcionou mais doçura, suavizando o drink.
O whiskey escolhido foi o Bulleit Bourbon, que possui aroma de carvalho e
sabor picante, uma vez que este sabor harmoniza bem com o gengibre, também
picante. O cravo e a canela foram incorporados ao drink para facilitarem esta
harmonização devido ao aroma de carvalho presente neste whiskey.
Para potencializar o sabor das especiarias, o cravo, a canela e o gengibre foram
fervidos com o suco de maçã. O limão foi retirado e colocou-se o suco de laranja
fresco, para reduzir a acidez do drink original, mantendo o toque cítrico.
Para a apresentação o drink foi servido quente, com canela em pau, rodelas de
gengibre, uma fatia de maçã verde e meia rodela de laranja bahia, remetendo aos dois
sucos utilizados para a produção do drink.
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Os elementos como canela em pau e o suco de maçã não clarificado trazem
um ar rústico à bebida, que é contraposto pelo fato de sua apresentação ocorrer em
uma caneca de vidro. Isto permite que todos os elementos presentes estejam amostra,
assim como as cores predominantes do drink, laranja e verde (figura 1).
Figura 1 – Drink Velho Irlandês.

Fonte: Autora do trabalho, 2018.

O nome do drink é inspirado pelas cores da bandeira da Irlanda – verde, branco
e laranja- e pelo fato de a bebida clássica whisky ser amplamente associada à homens
mais velhos.
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4.2 BUDA BOWL
Conhecido também como protein bowl, macro bowls e power bowls, este prato
tornou-se popular nas redes sociais no ano de 2017. Trata-se de uma combinação de
grãos, normalmente integrais, vegetais crus ou cozidos, proteína e alimentos que
sejam fontes de gorduras saudáveis para o organismo.
O objetivo desde prato é trazer uma opção completa, balanceada e saudável
que pode ser consumida em uma só refeição. Os elementos são arranjados de forma
colorida e atrativa em uma tigela, o que os tornou famosos nas postagens e fotos da
internet.
O proposito maior deste trabalho é questionar se o hidromel poderia ser
utilizado na gastronomia contemporânea. A escolha de uma entrada baseada em um
prato que alcançou a popularidade nas redes sociais recentemente foi feita com o
intuito de unir o extremo da atualidade com esta bebida muito associada à Idade
Média.
Conforme dito o Buda Bowl é uma combinação de vários elementos. Para
manter a coloração viva e atrativa e criar uma entrada leve optou-se por utilizar uma
base de alface crespa, alface roxa e rúcula. Cenouras julienne, cebola roxa em pluma,
repolho roxo ralado e tomates cereja partidos em quatro foram dispostos sobre as
folhagens. Estes vegetais foram escolhidos por suas cores vibrantes, além de seus
sabores característicos. Adicionalmente, por cima de todos os outros preparos,
coloca-se a couve chiffonade frita, de forma a acrescentar crocância ao prato.
Para a proteína ricota temperada foram escolhidos com a finalidade de manter
o prato vegetariano, além a ricota temperada acrescenta frescor a esta entrada. Como
fonte de gordura foram utilizadas lâminas de amêndoas e azeite, presente na ricota
temperada e no molho. Para agregar sabor e suculência ao Buda Bowl acrescentouse também o shitake na manteiga.
A escolha do grão foi feita a partir de testes. A princípio foram considerados o
trigo sarraceno, por ser considerado um super cereal, com aminoácidos e mais
proteína que outros cerais (FANTASÍA, 2009); o arroz negro ou arroz preto também
foi testado por sua coloração incomum e por apresentar uma quantidade superior de
proteínas e fibras quando comparado a outros tipos de arroz (BASSINELLO, 2008); o
terceiro grão testado foi a quinoa, devido à sua composição nutricional, que possui
mais fibra alimentar e proteína do que outros cereais consumidos rotineiramente no
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Brasil, além de apresentar um somatório de carboidratos totais menor do que tais
cereais. (BORGES, 2010)
Para o teste foram preparadas três variações de Buda Bowl (figura 2), todas
com os mesmos elementos exceto o cereal. Os três cereais selecionados foram
cozidos em hidromel, para que apresentassem o sabor da bebida. Quatro voluntários
e a autora do trabalho provaram as opções, de forma que ao final, o trigo sarraceno
foi o escolhido.
Figura 2 – Três preparos de Buda Bowl

Fonte: Autora do trabalho, 2018.

Por fim, o último elemento do Buda Bowl é o molho de maracujá com hidromel.
O maracujá foi escolhido para contrastar com hidromel devido ao caráter ácido e
azedo daquele e o sabor doce deste. Os dois juntos resultaram em frescor e doçura
suaves, resultando em uma entrada leve e saborosa, como desejado.
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4.3 PALETA DE CORDEIRO AO MOLHO DE HIDROMEL
A carne de cordeiro é uma carne gordurosa e possui sabor e aroma fortes e
marcantes, oriundos sobretudo da gordura. Estas características tornam estas uma
carne apropriada para ser combinadas com outros sabores marcantes sem perder
suas características próprias. (SEGNIT, 2014)
A carne de cordeiro adequa-se bem com os sabores doce, refrescante e
salgado em seu preparo. A combinação com os sabores adocicados ocorre devido ao
fato de a carne deste ovino possuir tons suaves de doçura própria, ademais o sabor
doce ajuda a trazer equilíbrio ao preparo, devido à grande quantidade de gordura
existente na carne de cordeiro. O tom refrescante, que pode derivar de cítricos ou de
ervas, funciona bem com esta carne de odor forte justamente por apaziguar tais
odores. E por fim o sal, que auxilia a realçar o sabor da carne. (SEGNIT, 2014)
Pelas características dispostas acima a carne de cordeiro combina
perfeitamente com o uso de hidromel em seus preparos, sobretudo pelo fato de se
adequar bem ao sabor doce. Segundo Steve Piatz (2014), o hidromel pode se
apresentar de forma doce, meio seco e seco, porém ele sempre tem o tom doce do
mel em sua composição de maneira perceptível.
Por fim, no que diz respeito à escolha da carne, conforme informações do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2011), o corte escolhido foi a
paleta, tido como um dos cortes com mais sabor, é adquirido a partir da desarticulação
da pata da frente do animal com o ombro. Este corte é ideal para grelhar ou, como foi
feito no presente caso, assar (figura 3).
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Figura 3 – Paleta de cordeiro assada.

Fonte: Autora do trabalho, 2018.

Para que os sabores doce, salgado e refrescante sejam devidamente
incorporados à carne, a paleta de cordeiro é deixada por quarenta e oito horas
marinando em uma combinação de hidromel, mel, vinho branco seco, hortelã, suco
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de um limão, alecrim, tomilho, salsinha, cebolete, alho, sal e pimenta do reino. O
hidromel e o mel são os principais responsáveis pela doçura, enquanto as ervas e o
suco de limão agregam fresco e o sal realça o sabor da carne.
Optou-se por fazer uma redução da marinada supracitada, acrescida de mel e
água, para criar o molho servido juntamente com a paleta. O cordeiro também é
acompanhado por um pão caseiro de levain, um fermento natural, baseado na receita
do pão artesanal sem sova. O pão tem sabor suave, uma casca mais rígida com o
interior macio e aparência rústica (figura 4).

Figura 4 – Pão caseiro de levain

Fonte: Autora do trabalho, 2018.
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4.4 TORTINHA DE MAÇÃ COM CARAMELO DE HIDROMEL
Inicialmente o planejamento previa criar um pudim de hidromel, com a
finalidade de unir um doce conhecido e consumido por todo Brasil com o sabor
ancestral do hidromel. Contudo, após alguns testes a consistência e sabor desejados
não foram alcançados. O sabor residual da fermentação, presente de forma suave no
hidromel utilizado para o preparo foi realçado e em sua degustação foi perceptível
uma sensação arenosa na boca deixada pela sobremesa.
Diante disto iniciou-se um novo processo de pesquisas e seleções, até reduzir
as opções à uma sobremesa feita com maçãs. Tal escolha se deu devido à história e
presença deste fruto durante a história humana que se assemelha à história e
presença do hidromel em alguns quesitos.
Uma das similaridades entre o hidromel e a maçã é o fato de a existência de
ambos datar de tempos antigos. O hidromel, afirma Queiroz (2014), é uma das
bebidas alcóolicas mais antigas consumida pela raça humana. Já as maçãs, segundo
Bem-Nun (2016), existem há aproximadamente 10 milhões de anos, sendo que as
primeiras evidências históricas destas são de mais de quatro mil anos atrás, e
apontam para o Oriente Médio como local de seu surgimento.
A referida fruta, que atualmente é uma das mais consumidas mundialmente,
está presente de forma simbólica em vários mitos e religiões ao longo da história
humana. A religião cristã retrata o fruto proibido como sendo uma maçã, mas mitos e
religiões anteriores já a apresentavam como sendo uma fruta mística ou proibida.
(BEM-NUN, 2016)
Um dos doze trabalhos de Hércules, conhecido herói grego, consiste em ir ao
Jardim das Hespérides para pegar as maçãs de ouro (NABILOU, 2014). Em sentido
similar, na Grécia antiga, as maçãs na eram tidas como sagradas para Afrodite (BEMNUN, 2016).
Culturas pagãs também retratam esta fruta diversas vezes como sendo fonte
de imortalidade ou fertilidade. Para os Celtas, Avalon, conhecida por Ilha da Maçã,
era um local para imortais. Segundo os mitos da Escandinávia, local de origem dos
vikings, deuses iam para Asgard para renovar sua imortalidade que dependia da
ingestão das maçãs da deusa Iduna (BEM-NUN, 2016).
Durante a parte da mitologia, apresentada neste trabalho de conclusão de
curso, foi narrado o mito escandinavo sobre como o hidromel surgiu a partir da
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fermentação do sangue do Deus Kvasir misturado com mel. Mistura esta que foi
guardada por um longo tempo por uma gigante até ser roubada por Odin e levada à
Asgard, a terra dos deuses (BUHNER, 1998).
Desta forma, tanto as maçãs quanto o hidromel foram em algum momento
considerados como alimentos relacionados aos Deuses pela cultura escandinava,
que, embora não seja a única cultura na qual existiu o hidromel conforme
exaustivamente demonstrado ao longo do primeiro capítulo deste trabalho, é a cultura
ao qual mais se relaciona tal bebida.
Com este vínculo comum entre os dois alimentos, foi decidido que a sobremesa
seria de maçã. Uma vez que a razão da escolha desta fruta foi a importância dela na
antiguidade e o trabalho propõe a mistura entre o contemporâneo e rústico, para este
prato optou-se por uma tortinha de apresentação rudimentar.
A massa pâte sablée foi escolhida por ser uma massa pouco doce, embora leve
açúcar, de forma a equilibrar o doce do caramelo. Ademais por possuir uma
consistência similar à de biscoito é uma massa ideal para criar uma torta com as
laterais mais altas que comporte o recheio dentro de si. (BANQUETE, 2015)
Para o caramelo foram feitos alguns testes para encontrar o equilíbrio
necessário entre a receita clássica de caramelo feita com açúcar refinado e a versão
com açúcar mascavo, especiarias e hidromel. Para acentuar o sabor da bebida no
prato as maçãs foram deixadas por duas horas submergidas no hidromel.
Para a montagem da sobremesa, inicialmente, espalhou-se uma camada de
doce de leite argentino com toques amadeirados pela parte interna da massa assada.
Em seguida coloca-se o recheio, ainda quente, de caramelo e maçãs, para então
finalizar com uma bola de sorvete de creme e castanhas carameladas por cima,
servida sobre uma tábua (figura 5).
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Figura 5 – Primeira montagem da tortinha de maçã.

Fonte: Autora do trabalho, 2018.

Esta foi a apresentação inicial da sobremesa, contudo, após a pré-banca foi
definido que o sorvete torna a sobremesa demasiadamente doce, devendo por tanto
ser substituído. Durante a banca foi sugerido a utilização de nata fresca para
acompanhar a tortinha.
Considerando as indicações da pré-banca o sorvete foi retirado da versão final
da sobremesa, que passou a ser acompanhada por nata saborizada com limão e
baunilha, tornando a tortinha menos doce.
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5 CONCLUSÂO

O objetivo deste trabalho é verificar a possibilidade de incorporar o hidromel,
bebida muito popular na antiguidade e que se perdeu nos dias atuais, ao preparo de
pratos contemporâneos. Afim de averiguar todas as fases do processo e suas
peculiaridades, dentro deste tema foi proposto que não somente um preparo fosse
feito, mas uma série de diferentes preparos.
Os pratos apresentados consistem em uma entrada, um prato principal, um
drink e uma sobremesa, buscando assim testar amplamente a versatilidade desta
bebida. Com a finalidade de conhecer melhor os desafios e as diferenças entre os
hidromeis, três tipos diferentes, com modos de preparo, ingredientes e tempo de
fermentação distintos foram testados e apresentados.
Os hidromeis feitos foram o JAOM, cujo tempo de preparo foram três meses,
um Cyser, cujo preparo durou um mês e um hidromel rústico, cujo preparo demorou 3
dias.
O JAOM, embora mais demorado é conhecido por dificilmente dar errado,
sendo por isso um hidromel indicado à iniciantes na fabricação da bebida. A
fermentação ocorreu como esperado, sem qualquer imprevisto. O teor alcoólico foi o
maior dos três, entretanto o sabor é forte, semelhante à cerveja, devido ao fato do
fermento biológico ser utilizado em sua fabricação, o sabor e aroma das frutas se
perderam por completo.
O Cyser, feito com leveduras de vinho, foi feito em uma época mais fria e em
determinado momento sua fermentação parou. Este problema foi resolvido facilmente
com a oxigenação da mistura. O sabor do Cyser é mais suave em comparação JAOM,
o aroma de maçã é muito presente e o sabor da fruta está igualmente presente, de
forma mais delicada. Este hidromel possui o teor alcoólico mais brando e é mais doce.
Por fim, o hidromel rústico é a receita mais variável, uma vez que não há a
adição de fermento. Seu gosto é mais doce e seu teor alcoólico é o mais baixo dos
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três. Embora contenha alguns resíduos é provavelmente a receita mais fiel às receitas
antigas.
Os preparos foram escolhidos após serem devidamente testados. A entrada, o
prato principal e o drink se adequaram ao hidromel facilmente, os primeiros testes e
alguns ajustes bastaram.
Para a escolha da sobremesa, contudo, foram necessárias várias tentativas e
mais de um tipo de sobremesa foi testado, mas ao final a torta de maçã com caramelo
de hidromel se adequou perfeitamente à proposta.
Diante do exposto conclui-se que o hidromel é passível de utilização na
culinária moderna, possuindo um sabor que agrega um diferencial aos pratos, por não
ser comumente encontrado.
As dificuldades encontradas foram poucas e ocorreram principalmente pela
falta de hábito e conhecimento sobre como a bebida reagiria quando trabalhada de
determinadas maneiras, problema facilmente sanável com as tentativas e o
aprendizado que geraram.
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FICHAS TECNICAS DE PREPAROS
APÊNDICE A – HIDROMEL RÚSTICO

Hidromel rústico FTP
Tabela 1- Ficha técnica de preparo- Hidromel rústico.

Fonte- Autora do trabalho.

Modo de preparo hidromel rústico
Dissolva 300 ml de mel em 800ml de água quente em panela de pedra, deixe
esfriar em um recipiente de vidro, adicione 100 gramas de uvas passas orgânicas,
tampe com um pano e deixe fermentar entre três e cinco dias.

APÊNDICE B – CYSER

Hidromel melomel de maçã (Cyser) FTP
Tabela 2-Fricha técnica de preparo- Hidromel melomel de maçã (cyser)

Modo de preparo cyser
Hidrate o fermento em agua morna. Dissolva o mel em água quente e deixe
esfriar. Adicione maçãs cortadas em quatro partes, canela em pau e o fermento
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hidratado. Coloque o liquido em um balde fermentador, vede com airlocker e deixe
fermentar por aproximadamente um mês.
APÊNDICE C – JAOM

Hidromel JAOM FTP
Tabela 3- Ficha técnica de preparo- hidromel JAOM.

Modo de preparo JAOM
Dissolva o mel em água e adicione os demais ingredientes. Após colocar tudo
junto, chacoalhe bem a mistura para oxigenar o meio e dar mais força as leveduras
no começo das atividades delas. Pegue o fermento e coloque dentro do mosto. Feche,
coloque no balde fermentador e vede com um airlocker. Deixe fermentar por três
meses.
APÊNDICE D – DRINK

Velho irlandês (drink) FTP
Tabela 4- Ficha técnica de preparo- Drink velho irlandês.

Modo de preparo drink
Em uma caneca coloque o whisky, o hidromel e o suco de laranja, coado.
Infusione a canela, os cravos e o gengibre com o suco de maçã até levantar fervura.
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Adicione o suco infusionado à caneca e decore com uma rodela de laranja, canela em
pau, gengibre e uma fatia de maçã verde.
APÊNDICE E – ENTRADA

Buda Bowl

Ricota temperada FTP
Tabela 5- Ficha técnica de preparo- Ricota temperada.

Modo de preparo ricota temperada
Misture a ricota com salsinha e cebolete picadas, adicione azeite, sal e pimenta
do reino e reserve.

Trigo sarraceno com hidromel FTP
Tabela 6- Ficha técnica de preparo- Trigo sarraceno com hidromel.

Modo de preparo trigo sarraceno
Cozinhe o trigo sarraceno com sal no hidromel em fogo baixo até o grão ficar
no ponto ao dente.

51

Shitake na manteiga FTP
Tabela 7- Ficha técnica de preparo- Shitake na manteiga.

Modo de preparo shitake na manteiga
Coloque a manteiga em uma frigideira em fogo baixo. Salteie o shitake e
tempere com sal e pimenta do reino, até ficar cozido.

Molho de hidromel e maracujá FTP
Tabela 8- Ficha técnica de preparo- Molho de hidromel e maracujá.

Modo de preparo molho de hidromel e maracujá
Coe o maracujá em uma peneira fina. Extraia o suco, adicione, hidromel, azeite
sal e pimenta do reino.

Buda bowl FTP
Tabela 9- Ficha técnica de preparo- Buda bowl.

Modo de preparo buda bowl
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Higieniza as hortaliças. Corte a cenoura em brunoise, a cebola cicelada, o
tomate cereja em quatro e rale o repolho roxo. Monte como preferir adicionando todos
os ingredientes listados acima. Finalize com o molho de maracujá e hidromel e couve
frita em óleo não muito quente.

APÊNDICE F – PRATO PRINCIPAL

Paleta de cordeiro com molho de hidromel FTP
Tabela 10- Ficha técnica de preparo- Paleta de cordeiro com molho de hidromel.

Modo de preparo paleta de cordeiro
Deixe a paleta de cordeiro marinar por 48 horas com todos os ingredientes
citados a cima. Reserve a marinada e deixe reduzir até virar um molho. Asse no forno
por uma hora e meia aproximadamente a 160° e sirva com pão de levain.

Pão com levain FTP
Tabela 11- Ficha técnica de preparo- Pão com levain.

Modo de preparo pão com levain
Em um bowl grande, misture a farinha, sal e o fermento. Adicione agua morna
e misture. Cubra com papel filme e deixe fermentar entre oito e dezoito horas. Préaqueça o forno a 230° com uma panela de pedra dentro por meia hora. Coloque a
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massa na panela e asse por trinta minutos com a panela tampada. Retire a tampa e
deixe assar por mais quinze minutos.

APÊNDICE G – SOBREMESA

Tortinha de maçã com caramelo de hidromel

Caramelo de hidromel FTP
Tabela 12- Ficha técnica de preparo- Tortinha de maçã com caramelo de hidromel.

Modo de preparo caramelo de hidromel
Em uma panela coloque os açúcares, as especiarias e o hidromel, misture
delicadamente, evitando que o açúcar fique retido nas laterais da panela. Leve ao fogo médio
até caramelizar. Quando o caramelo estiver com uma cor dourada, junte o creme de leite
quente aos poucos e mexa. Após todo o creme incorporado, adicione a manteiga gelada,
misture e desligue o fogo.

Massa pâte sablée FTP
Tabela 13- Ficha técnica de preparo- Massa pâte sablée.

Modo de preparo pâte sablée
Em uma tigela misturar a gema, o açúcar e a água. Em uma superfície limpa e
fria, dispor a farinha, o sal e por cima os cubos de manteiga, misturar com as pontas
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dos dedos até obter uma farofa. Fazer um buraco no meio e colocar os líquidos.
Amassar com a palma das mãos para misturar tudo muito bem. Enrolar em papel filme
e levar a geladeira por no mínimo 2 horas.

Castanhas caramelizadas FTP
Tabela 14- Ficha técnica de preparo- Castanhas caramelizadas.

Modo de preparo castanhas caramelizadas
Misture tudo em uma panela. Leve ao fogo alto, mexendo sempre. Após a água
evaporar, o açúcar começará a formar o caramelo. É importante não parar de mexer
nessa etapa para que as castanhas não grudem na panela. Retire do fogo quando
estiverem douradas. Espalhe em um refratário para esfriar. Guarde em um pote de
vidro, hermeticamente fechado.

Nata saborizada FTP
Tabela 15- Ficha técnica de preparo- Nata saborizada.

Modo de preparo nata saborizada
Misture todos os ingredientes em um bowl com um fouet até ficar bem
homogêneo e reserve. Sirva como acompanhamento de sobremesas.

Tortinha de maçã com caramelo de hidromel FTP
Tabela 16- Ficha técnica de preparo- Tortinha de maçã com caramelo de hidromel.
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Modo de preparo tortinha de maçã
Asse a massa pâte sablée em forno médio. Salteie as maçãs com cravo,
canela, hidromel e canela em pau. Adicione o caramelo de hidromel as maçãs. Monte
a tortinha e sirva com a nata saborizada e castanhas caramelizadas.

