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O hidromel, o néctar dos deuses

É a bebida fermentada máis antiga que se coñece, moito máis que a
cervexa e o viño, e probablemente é a primeira bebida alcohólica que

comezou a beber con asiduidade o ser humano. As súas orixes
pérdense no albor dos tempos e foi consumida por todo o mundo
antigo, desde África aos países nórdicos e de China a América
pasando por toda Europa.

Os vestixios máis antigos de consumo de hidromel atopáronse nunha
vasija de barro que contiña unha mestura de hidromiel con arroz e

froitas. Achouse en China e foron datados do 7.000 a.C. aínda que a súa
orixe é bastante máis antigo e descoñécese quen foron os descubridores
deste proceso de fermentación.

A súa elaboración básica é relativamente sinxela. Férvese auga con mel gárdase nun recipiente
que se pon ao sol durante uns meses e xa temos o hidromel. Por iso é fácil imaxinar que
seguramente se trata dun descubrimento fortuíto. Auga con mel que se quenta e que por
casualidade se mantine nunhas óptimas condicións ambientais. Este brebaxe queda esquecido
uns meses ata que chega un individuo bébeo e… quere beber máis.

Sexa como fora, o caso é que esta bebida é consumida por todo o mundo antigo durante séculos.
A hidromel menciónase nos versos hinduistas de Rig Vedá (1100-1700 a.C.). Era a bebida
preferida dos gregos e o mismísimo Aristóteles fala dos pros e contras do seu consumo. Os
romanos chamábana “auga mulsum” e Columella, naturalista romano, (60 d.C.) describe varias
receitas para preparalo.

Na Idade Media consómena celtas, saxóns e viquingos. Os bardos recitan sobre os bondades do
hidromel en moitos cantares épicos nórdicos e anglo-saxóns (Gododdin e Beowulf) e tamén é
coñecido o seu inxente consumo nas festas e as reunións dos guerreiros no salón de hidromel,
banquete que continuarían no paraiso do Valhalla onde beberán hidromiel durante toda a
eternidade.

Tamén en América se consome hidromel. Os maias engadían ao auga e ao mel a cortiza dunha
árbore chamada balche, o mesmo nome que recibe o licor obtido.
Pero a partir do século X, o viño, procedente do Mediterráneo, foi desprazando o consumo do
hidromiel ata limitalo case exclusivamente ao norte de Europa, é dicir, onde as vides deixaban de
ser viables.

Aínda así se seguirá consumindo outorgándolle ademais propiedades medicinais e máxicas. Por
exemplo, no século XVI, as parellas recentemente casadas que quixesen ter un fillo varón, debían
de beber hidromiel durante todo o mes lunar seguinte á súa voda. De aquí herdamos a expresión
actual de “Luna de miel”.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Cal é a bebida fermentada máis antiga?
2. Onde foi consumida?
3. Onde se atopraron os vestixios máis antigos de consumo de hidromel?
4. Como se elabora?
5. Cal era a bebida preferida dos gregos?
6. Que pobos tiñan un “salón de hidromel” para consumila en grandes cantidades?
7. Que outra bebida foi desprazando o consumo da hidromel?
8. De onde vén a expresión actual “luna de miel”?


