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PREFÁCIO

Bem vindo ao DIAGEO BAR ACADEMY ADVANCED.

Este livro foi escrito por André Bueno head trainer do Diageo Bar Academy Brasil.

Ao longo de 14 anos atuando no mercado de ensino para bartenders , André 

escreveu diversos materiais e desenvolveu metodologia para cursos de formação do 

setor e é um dos responsáveis diretos pela padronização dos conteúdos globais do 

Diageo Bar Academy para o programa no Brasil.

André aplicou cursos, workshops e mastercasses nos últimos 14 anos falando sobre 

coquetelaria e mixologia e há 3 anos atua com as marcas do Portfólio Diageo em 

treinamentos. 

Com uma perspectiva simples e descomplicada, grande paixão e entusiasmo você 

verá a mixologia de uma forma diferente após esta leitura e saberá muito mais 

sobre produção de ingredientes.
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INTRODUÇÃO

Senhoras e senhores, bem-vindos ao módulo avançado de Mixologia do Diageo Bar 
Academy.

Em termos gerais e na definição de alguns, mixologia e coquetelaria podem ser 
classificadas de formas distintas.

Neste material busquei algumas definições sobre o assunto e conteúdos que considero 
necessários para todo bartender que busca a alcunha de mixologista em termos de 
informação e conteúdo.

Analisando de perto o cenário da mixologia na atualidade, observo que o emprego de 
alguns ingredientes outrora menos comuns e produções tidas como “complexas” se 
tornaram realidade e  estão totalmente atrelados ao dia a dia de todo bar e bartender 
mesmo em fase inicial de carreira.

Sendo assim, dominar informações sobre produção de insumos, conexão com 
sustentabilidade, processos de conservação destes insumos artesanais, vantagens e 
desvantagens entre técnica A ou B na hora de confeccionar um ingrediente especial e 
claro, como todo este conhecimento pode alavancar a coquetelaria e a carreira é um 
fato importante.

Divirta-se na leitura, NÃO pule etapas, mas, saiba que alguns dos assuntos abordados 
aqui vão deixar sua carreira em um nível mais “ADVANCED”.
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COQUETELARIA & MIXOLOGIA

EXISTE DIFERENÇA?

Alguns dos melhores bartenders que conheço embora possuam muita 
informação e conhecimento não utilizam o termo MIXOLOGISTA.

Nas escolas para bartenders a cada ano que passa vejo mais cursos de 
mixologia e menos cursos para bartenders.

Cursos de formação muitas vezes com técnicas básicas de 
coquetelaria optam por utilizar o termo mixologia como forma de 
marketing.

Ao ler as três frases acima você deve estar se perguntando se os 
trechos são críticas para o cenário atual e uma defesa ao termo 
bartender.
NÃO SE ENGANE!

Antes de me posicionar e dividir sob a minha perspectiva e 
conhecimento o que entendo como diferenças entre um mixologista e 
um bartender gostaria de dividir uma forma de raciocínio e análise 
sobre o assunto que aprendi há alguns anos com um dos maiores 
mixologistas do Brasil, Marco De La Roche. 
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Me recordo de ter lido uma definição etimológica 
sobre mixologia pela primeira vez através do Marco 
que dividiu comigo uma forma de pensar que de tão 
direta acabei tornando comum em meu dia a dia ao 
estudar qualquer assunto, o método serve para 
compreender até mesmo alguns termos e jargões que 
costumamos utilizar, afinal, como formador preciso 
garantir que você entenda o que eu estou lhe 
explicando, e ao analisar a origem de uma palavra em 
sua essência você pode fazer conexões que expandem 
muito o seu “norte” de pesquisa.

Sem mais delongas, analisando MIXOLOGIA e sua raiz 
etimológica temos:

MIX diretamente ligado com misturas.
LOGIA significa estudo.

Sendo assim, podemos dizer que o termo mixologia se 
refere ao estudo de misturas.
O que nos traz reflexões sobre o que é ou não 
mixologia e o que de fato um mixologista precisa saber 
para considerar-se um profissional com esta 
classificação.

Ao estudar as proporções ideais de um Gin & 
Tonic, pensar em copo ou taça, estilo de gin, 
preocupar-se com o volume de gelo, temperatura 
do gin, da água tônica, a adição de botânicos, as 
borbulhas, ao meu ver, embora pareça básico 
temos aqui um exemplo clássico de alguns estudos 
que evoluiram nos últimos anos.

Na década de 90 não era comum o G&T em taças 
como na atualidade e se buscar referências 
bibliográficas mais antigas vai ver que até mesmo 
o tão popular Negroni era tido como um coquetel 
Montado e não mexido.

Sim, você bartender que acabou de entrar na área 
e hoje aprende a fazer um Negroni e até mesmo 
um Boulevardier mexendo saiba que por mais 
óbvio que seja você mexer um Negroni, isso não 
foi sempre assim, mas, a questão aqui é: você sabe 
as reais razões para mexer e não simplesmente 
montar um Negroni e o que provocou a mudança 
que vemos hoje no Gin & Tonic?
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Se pensou mixologia, você acertou!

Se mixologia é o estudo das bebidas e ao reproduzir os 
clássicos já citados podemos claramente dizer que 
estamos exercitando ou mesmo reproduzindo a 
mixologia em sua mais perfeita definição ao pensar e 
estudar tudo que já citei.

Talvez eu tenha frustrado aquele que esperava uma 
relação direta com téecnicas, mas, infelizmente o 
glamour e a propagação de algumas técnicas 
acabaram deixando para o grande público a visão de 
que um mixologista precisa efetivamente utilizar 
técnicas da gastronomia molecular, defumação, 
preparar todos os seus insumos e buscar sempre o 
elemento “X” ultra especial e exótico em suas receitas.

Eu particularmente acredito que o básico pode ser 
surpreendente e que um bom mixologista como um 
bom chefe de cozinha consegue transformar o 
cotidiano em algo “wow” usando técnicas eclaro 
inteligência para aprimorar e simplificar processos e 
não complicar a operação.

Visite uma Trattoria e coma uma boa massa.
Uma Hamburgueria e delicie-se com um bom 
hamburguer.
Estamos falando de gastronomia, comida do dia a 
dia com um pouco de carinho e atenção especial 
aos insumos empregados, um ou outro segredo e 
“voi lá” temos uma experiência.

E para não ficar em cima do muro, eu gosto de 
definir mixologia como:

Mixologia é o estudo das misturas aplicados 
através de técnicas da coquetelaria.

E coquetelaria para mim é uma vertente direta da 
gastronomia, afinal, estamos no setor de A&B 
(Alimentos & Bebidas) e assim como os cheffs de 
cozinha evoluiram ao longo do tempo, nós, 
BARTENDERS também acrescentamos truques ao e 
técnologia ao nosso repertório.
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PRODUÇÃO DE INGREDIENTES

Vamos abordar agora a produção de ingredientes por parte de um bartender e/ou mixologista.

Como citei anteriormente acredito que o bom mixologista busca solucionar problemas e gargalos 
em sua operação, sempre buscando levar aos clientes novas oportunidades no que diz respeito a 
experiência de se tomar um coquetel.

Das texturas aos aromas, das cores e até mesmo nas formas de copoe e taças temos um pouco de 
mixologia.

Um exemplo prático disso é a história já muito contada do mixologista Marcelo Serrano e seu 
Moscow Mule feito com espuma de gengibre.

Além de solucionar a falta de um ingrediente na época, Marcelo conseguiu explorar todos os 
aspectos que o Moscow Mule oferece e hoje no Brasil existe um número muito maior de pessoas 
que conhecem o Moscow Mule do Serrano do que a versão original do drink.

Diga-se de passagem, espumas, gastronomia molecular, mixologia molecular, coquetelaria.
Um pouco de informação e você faz as pontes descomplicando o assunto.
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1. CARVÃO ATIVADO:
Apesar da cor que muito bartender ainda se 
encantam e o quanto coquetéis com o apelo 
“Dark” atrai a atenção de clientes, eis aqui um 
vilão em nossos balcões.
NÃO existem estudos que sugiram uma 
quantidade saudável deste ingrediente e uma 
das aplicações do carvão é a associação direta 
com a desintoxicação.
Muitos bartenders já divulgaram os males do 
carvão ativado como Ana Paula Ulrich e Paulo 
Freitas e se você têm dúvidas sobre o carvão, 
saiba que em alguns países o carvão é proibido 
por lei.
E se eu usar? Dores intestinais, constipação, 
corte no efeito de medicamentos dentre outros 
efeitos.

2. TABACO:
Todo mixologista em fase de desenvolvimento 
de ingredientes se depara com a missão de criar 
um bitter.
Na busca por sabores e características distintas 
já me deparei com bitter de tabaco.
A maior parte dos bartenders faz a extração de 
tudo através de maceração em álcool neutro e 
no caso do tabaco, temos o risco iminente de 
uma overdose de nicotina. 

Mas, vamos falar sobre a produção de 
ingredientes.

Primeiro aspecto que gosto de destacar: 
SAÚDE.

Sim, infelizmente na onda de produzir 
insumos muitos bartenders estão 
explorando ingredientes que muitas vezes 
podem ser nocivos aos nossos clientes 
exatamente pela maneira que lidamos com 
certos insumos.

Caro colega que está lendo este material.
Se você tiver dúvida sobre qualquer insumo 
que está utilizando em seus ingredientes 
recomendo que busque especialistas de fato.

De médicos até farmacêuticos e também a 
nutricionista do seu bar, isso para garantir 
que nenhum tipo de risco para a saúde de 
seus clientes esta dentro de seus copos e 
taças.

Ao lado temos uma lista de ingredientes que 
espero que você já tenha lido algo sobre e 
não esteja utilizando em seu dia a dia.
Pense nisso e tome nota!
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A lista de ingredientes é bem grande e 
poderiamos debater o QUININO nas tônicas 
artesanais de alguns bartenders.

E até mesmo os riscos de um Fat Wash mal feito 
e mesmo o envelhecimento de coquetéis em 
barris que muitas vezes não foram corretamente 
armazenados e podem conter bactérias e trazer 
riscos para a saúde dos clientes.

O fato é que você mixologista em 
desenvolvimento compreenda bem a técnica 
que está usando para compor seus ingredientes 
e mais ainda os resultados do que você soma, 
mescla e vai extrair de plantas, sementes e até 
mesmo frutas e outros insumos.

3.CANNABIS:
Nos últimos tempos temos visto livros 
explorando a Cannabis, programas de 
gastronomia e até mesmo a medicina.
No Brasil o uso deste agente é proibido e 
novamente temos na forma de extração 
mais um risco, especialmente pelo excesso 
de THC, substâbncia responsável por efeitos 
alucinógenos contidos na planta.

4. GELO SECO:
Dos ingredientes proibidos e citados aqui eis 
um dos que constantemente são vistos em 
festas e eventos e que pode trazer danos 
graves ao seu cliente.
O gelo seco NÃO pode ser ingerido pois 
mesmo uma pequena pedra pode causar 
queimaduras internas, úlceras e outros 
probemas sérios caso ingerido.
Vale destacar que a fumaça liberada pelo 
produto não traz problemas, porèm, o risco 
de ingestão mesmo que de uma micro pedra 
pode ser um risco e não há a necessidade de 
ter este agente diretamente dentro do seu 
coquetel certo?



COMPREENDENDO TÉCNICAS 
DE PRODUÇÃO

ANALISANDO TÉCNICAS

Você que está lendo este material certamente deve conhecer 
inúmeras formas de se preparar ingredientes e com toda certeza vai 
questionar algumas das coisas que vai se deparar na sequência.

E o que eu posso fazer com isso? AGRADECER!

Sim, pois existe muita informação no mercado e muitas formas de se 
chegar a um resultado por meios diferentes e é aí que mora o encanto 
da nossa área.

Certamente você deve ter algum truque que aprendeu com alguém na 
hora de produzir algo ou mesmo uma forma só sua para ter o seu 
ingrediente especial e sugiro que mesmo com tudo que vai encontrar 
por aqui faça testes, modifique o método, questione e busque formas 
mais simples, modernas, com ou sem recursos adicionais para não 
apenas certificar tudo que esta aprendendo aqui, mas, também para 
desenvolver coisas novas.

Torne a aprendizagem leve e divertida.
Abra sua mente e tente ao menos por agora se conectar com uma 
forma diferente da sua habitual para pensar em mixologia.
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Agora vamos falar sobre técnicas básicas e alguns 
pontos importantes e um tanto quanto técnicos 
também.

Estamos em DBA Advanced e você já deve ter se 
aprofundado em nossos conteúdos sobre bebidas e 
compreende bem o que são destilados e como são 
produzidos.
Caso não consiga entender ainda o que são bebidas 
destiladas e o que de fato são bitters, vermutes e 
algumas bebidas que utilizamos em nosso dia a dia vai 
ficar bem mais complexo produzir qualquer uma 
destas como um ingrediente especial para seus 
coquetéis.

Logo, NÃO PULE ETAPAS! E volte ao DBA.COM e 
domine o básico para avançarmos.

E para começarmos de fato a pensar em produção de 
ingredientes vamos pensar em como podemos extrair 
sabores de alguns elementos e combinar com outros 
usando suas próprias características.

Já ouviu falar de infusão certo?
Mas, o que de fato é uma infusão e como fazer?

Vamos analisar técnicamente alguns termos.

IN·FU·SÃO

(LATIM INFUSIO, -ONIS, .AÇÃO DE VERTER)

SUBSTANTIVO FEMININO

1. .ATO DE INFUNDIR.

2. OPERAÇÃO QUE CONSISTE EM PÔR UMA

SUBSTÂNCIA EM CONTATO COM UM LÍQUIDO

QUENTE.

3. LÍQUIDO IMPREGNADO DOS PRINCÍPIOS

SOLÚVEIS DE UMA SUBSTÂNCIA QUE NELE

PERMANECEU ALGUM TEMPO.

A definição acima é bem abrangente e nela 
temos mil e uma variantes.
Alguns estudiosos mais ligados ao mundo dos 
chás consideram uma infusão apenas quando 
no processo de trocas utilizamos água quente.

E em processos feitos a frio temos o que seria 
em linguagem mais técnica e facilmente 
encontrada em algumas literaturas um 
processo de maceração.

E temos também a decocção que também 
funciona e é muito aplicada em nosso dia a dia 
e muito bartender não consegue definir 
corretamente quando questionado.



Acho interessante pensar em todas as possibilidades quando 
pensamos em “infusões” como um todo e o fator temperatura é 
algo que faz muito sentido pensando no que iremos utilizar.

Os agentes de extração podem ser variados e desde a água, 
passando pelo óleo (Gordura), chegando ao álcool e aí as 
possibilidades aumetam ainda mais.

E claro que se você precisa pensar em seu agente de extração é 
importante que conheça muito o elemento que irá combinar e 
certamente o tamanho, a textura, muita coisa também impacta.

Lembra das dicas para teste? Pois bem, aqui vai a primeira!
Pimentas como por exemplo a Dedo-de-moça e todas as suas 
propriedades de ardência e sabor podem ser bem distintas 
quando você provoca a troca de substâncias usando um xarope a 
frio ou ainda aquecido para adicionar as notas de Pimenta.

Quer saber o resultado? Estou aqui para provocar sua experiência 
e raciocinio e esta vou deixar que descubra no dia a dia em seu 
balcão.

E se estamos falando de experiências sugiro que comece a brincar 
com ervas, temperos, especiarias e até mesmo alguns vegetais e 
legumes em processos simples de maceração em álcool, azeite, 
vinagre e até mesmo xaropes em proporções 1:1, 2:1 e muitas 
outras.

Vale deixar fixado o comentário sobre a parte de estudo do seu 
agente de sabor.
No geral, hortaliças quando usadas com xaropes ainda quentes 
podem trazer uma leve característica de cozimento dada a 
resistência de folhas e ervas ao calor.

Elementos mais resistentes e duros vão precisar passar mais tempo 
em contato com seu agente de extração e obviamente você deve 
saber do quanto infusões e macerações podem ser afetadas não só 
pelo tempo de contato como pela superfície de contato, logo, 
alguns agentes precisam sim ser triturados para melhores 
experiências na troca de sabores.

Creio que já entendeu as diferenças entre os processos ditos e sua 
importância no preparo das bebidas.
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Para seguirmos, vamos falar de alguns dos 
ingredientes mais comuns na atualidade e 
compreender algumas possibilidades na utilização de 
cada um deles.

Um dos ingredientes que se tornou popular no país e 
que alguns mixologistas passaram a empregar com 
maior frequência é a solução salina.

O livro LIQUID INTELLIGENCE de Dave Arnold se tornou 
popular e quase que uma leitura obrigatória para 
qualquer profissional que queira falar sobre mixologia 
e na publicação temos algumas ideias interessantes 
para a utilização de sal em coquetéis.

Vamos partir deste ingrediente pelo processo de 
produção ser o mais simples em termos de confecção 
e daí seguimos nesta jornada  rumo a outras 
possibilidades na construção e desmistificação de 
alguns ingredientes.

Vamos começar falando de misturas feitas com base 
em água e seguir para o álcool e outros agentes de 
extração.

SOLUÇÃO SALINA:
Também encontrada como solução salínea em 
alguns sites, de uma forma bem direta, 
basicamente temos água e sal em uma mistura 
simples.
Água potável em temperatura ambiente e sal 
em proporções que podem variar de acordo 
com o mixologista e quando falamos de 
confecção x aplicação, aí não existe uma regra e 
se pode compor seu coquetel e agregar na 
experiência final vai depender de seus testes.

Em minha escola em SP ensinamos com a 
seguinte proporção:
- Água 100 ml
- Sal 15 gramas

Basta misturar os ingredientes e mexer bem até 
completa diluição do sal.

Recomendo que teste esta receita em 
coquetéis como o Daiquiri.
Por ser um clássico que leva uma mistura 
simples que segue o “beabá” da composição de 
sabores você terá como tirar daí grandes 
aprendizados.



Nosso próximo ingrediente possui algumas regras quando analisadas 
do ponto de vista técnico.
Vamos substituir o sal pelo açúcar e pensar em xaropes.

XAROPES:
5 minutos conversando com qualquer mixologista sobre este 
ingrediente e você vai ouvir que existe o xarope 1:1, 2:1 e que o tipo 
de açúcar pode influenciar. SIM!

Mas, estamos no Brasil e se formos analisar o decreto 6871/09 que 
aborda a produção de bebidas de maneira legal no país.

A definição de xaropes está no artigo 26 que diz:

- Xarope é o produto não gaseificado, obtido pela dissolução, em 
água potável, de suco de frutapolpa ou parte do vegetal e açúcar, em 
concentração mínima de cinquenta e dois por cento de açúcares, em 
peso, a vinte graus Celsius.

Além desta definição temos algumas informações adicionais sobre 
tipos de xarope e recomendo uma breve pesquisa para que 
complemente a informação que já deixei aqui. 

Ok, você mixologista deve estar se perguntando qual a razão de 
trazer o decreto, afinal, estamos falando de ingredientes artesanais.

Em minha humilde opinião precisamos compreender bem o que rege 
a produção de um insumo, mesmo que não seja para uma indústria, 
assim, creio que temos maior embasamento para abordar um 
assunto e se analisarmos a definição do decreto para xaropes 
podemos dizer que o popular xarope 1:1 que nada mais é do que 
uma parte de água misturada com uma parte de açúcar já não seria 
um xarope em termos legais.

Se falamos do xarope 1:1 vale abordar o 1:1 e ate mesmo o Triple 
Syrup.

Da maneira mais simples possível em termos de explicação, no 
xarope 2:1 temos o dobro de açúcar em relação ao volume de água.
Dada a quantidade de açúcar e conhecendo um pouco sobre este 
elemento sabemos que no calor o açúcar derrete, logo, utilizar água 
quente vai facilitar a dissolução dos grãos de açúcar na hora de 
preparar.
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E ainda falando de xarope de açúcar, uma dica bem 
básica, mas, que precisa ser dita.
Temperatura é importante em coquetéis, logo, não 
preciso dizer que para uso de seu xarope 2:1 você 
precisa deixar resfriar certo?

Antes de abordar o Triple syrup é importante falarmos 
de açúcares.
Nas receitas dadas acima, mesmo que não citado, 
entende-se que estamos falando de açúcar refinado, 
para nós Brasileiros, o açúcar mais comum em nosso 
país.

E se você quer fazer testes diferentes busque a 
utilização de açúcares como o Demerara ou o 
Mascavo.
Quanto menos refinado for o seu açúcar mais 
características da cana-de-açúcar ele vai ter, neste 
caso, podemos dizer que um açúcar demerara possui 
mais sabor do que um açúcar refinado.

Mais um ponto!
Ao preparar xaropes com açúcares diferentes você vai 
perceber que terá cores diferentes e como cor, aroma 
e sabor são pilares que sustentam um coquetel você 
deve pensar também na aplicação de seu insumo.

Xaropes por mais simples que pareça ser 
possuem muitas possibilidades e como estamos 
falando de agentes dulçores, que tal utilizar 
mel? Melaço talvez? Néctar de Ágave? Já ouviu 
falar de Maple?

Nos agentes acima temos não mais grãos como 
no açúcar refinado ou no Demerara, ainda 
assim, basta diluir o agente selecionado em 
água até chegar ao sabor que mais te agrada e 
se encaixa em sua receita.

Alguns mixologistas usam 1:1, outros gostam de 
1:1½ e também 1:2 em termos de água e o 
agente de sabor.
Descubra!

E agora vamos ao triple syrup.
Dale Degroff fez publicações recentes sobre 
este tipo de xarope como uma possibilidade 
extra na mixologia.
Anote a receita e se divirta:
- 1 parte de açúcar refinado
- 1 parte de Néctar de Ágave
- 1 parte de mel

E até aqui falamos apenas de xaropes que 
mesclam água e algum agente dulçor.



Vamos falar sobre Xaropes saborizados.
Se você já sabe qual será a proporção que mais 
lhe agrada em termos de água e agente dulçor, é 
a hora de adicionar algum elemento extra e 
trazer para seu coquetel um pouco mais de 
personalidade.

Muita perda de hortaliças em seu bar?
Comece por elas, experimente fazer xaropes com 
hortelã, alecrim manjericão.
Cuidado com o processo que escolher para 
extrair sabores de hortaliças, devido ao fato de 
folhas no geral serem de certa forma mais frágeis 
quando comparadas com frutas ou especiarias, 
algumas técnicas podem mudar bastante o sabor 
final de seu xarope.

Dica de ouro: Experimente fazer um xarope 2:1 e 
adicionar as folhas de hortelã com o xarope ainda 
quente e faça o mesmo teste respeitando pesos e 
proporções com uma maceração a frio e vai 
entender o que estou dividindo aqui.

Frutas também podem compor seu xarope, 
obviamente cada fruta terá uma característica e 
poderia escrever mais um livro abordando o 
tema.
Divirta-se nesta busca.

Especiarias também podem ser um agente 
extra de sabor e como citei a fragilidade das 
folhas e a ação quando feitas com calor, vale 
citar também o quanto algumas especiarias se 
comportam bem quando aquecidas 
despertando seus aromas e sabores.

Agora imagine que legal a criação de um xarope 
com frutas e hortaliças! Imaginou algo?

Que tal especiarias e frutas? Talvez um mix de 
todas estas possibilidades?

Isso é mixologia, explorar e estudar 
possibilidades, torne simples e divertido!

E para fecharmos o assunto “xaropes” conecte-
se fortemente ao fator sustentabilidade.
Evite desperdícios, analise os insumos que você 
já usa e as perdas para trabalhar melhor cada 
um deles e ao criar um xarope pense em frutas 
da estação pois certamente vai reduzir seu 
custo e tornar a operação mais rentável.

Existem marcas industriais muito boas e com 
sabores e padrão que certamente você teria 
dificuldade em obter.
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Existem outras possibilidades quando falamos de infusões/macerações 
em água, mas, vamos migrar agora para outras bases não alcoólicas que 
podem ser utilizadas na produção de ingredientes.

Nosso primeiro foco será nos SHRUBS.

SHRUBS:
Temos nos shrubs uma ótima possibilidade de aplicação e este tipo de 
ingrediente ainda tem bastante espeço em nossos balcões.

Shrubs são infusões/macerações obtidas com o vinagre como base.
Ácidos e super versáteis diga-se de passagem.

Para a produção de Shrubs recomendo que você analise bem o tipo de 
vinagre que vai utilizar, afinal, isso implicará no resultado final de seu 
ingrediente e recomendo que comece a produzir com frutas como 
morango e/ou abacaxi pois além de serem sabores comuns, a textura 
macia destas frutas facilita a extração de sabor.

Dica de ouro: Maior superfície de contato = maior extração de sabor.
Logo, que tal uma leve amassada em seus agentes de sabor? 
Especialmente frutas!  

E se estamos falando de infusões/macerações em cima de agentes 
diversos não podemos deixar de lado o óleo e a gordura.

O grande Márcio Silva possui um projeto de receitas utilizando azeites 
em seus coquetéis e eu mesmo tive o prazer de fazer um Guest no 
Negroni bar em SP com o bartender Chris Carijó utilizando uma receita 
de Old Fashioned com Bulleit Bourbon e óleo de Coco cocriada com 
Erivelton Mota treinador da Barones Bartender.

O grande lance para utilização de receitas com óleo e gorduras no geral 
é o método para conectar estes sabores ao seu destilado.

Estou falando de “Fat Washing”.

FAT WASHING:
Sem muitas delongas e complicações.
A gordura costuma derretar no calor e se solidificar no frio.
Neste caso a mescla de sabores é simples.

Vamos pensar em um Sour com Cachaça como base, só que com um 
toque de manteiga e especiarias.
Aproveite, esta é a única receita deste material!
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Você vai precisar de:

- 5 gramas de cravo da Índia
- 1 grama de canela em pó
- 10 ml de melaço
- 50 ml de água
- 500 ml de Ypióca Reserva Carvalho
- 100 gramas de manteiga

1. Em uma panela no fogo baixo aqueça brevemente o 
cravo e adicione a água.
Na sequência coloque a canela em pó e o melaço e 
mexa bem até que tudo se misture.
Coloque a Manteiga e derreta por completo, sempre 
mexendo para que os ingredientes interajam ao 
máximo.
Assim que estiver completamente derretida a 
manteiga iremos adicionar esta base em nossa 
cachaça.

2.  Coloque a Cachaça em um pote hermético e 
despeje a mistura de manteiga com os demais 
ingredientes.
Feche e bata o pote para que tudo se misture.

3. Leve a receita para a geladeira e aqui vai a dica de 
ouro, armazene o pode de cabeça para baixo.

4. No frio a manteiga vai novamente endurecer, 
entretanto, seus sabores e o contato direto 
com a Cachaça vão fazer trocas significativas de 
sabor, aguarde o enrijecimento completo da 
manteiga para fazer o próximo passo que será a 
filtragem.

5. O pote de cabeça para baixo é uma 
estratégia para fazer com que mais uma vez o 
nosso liquido tenha contato com a gordura na 
etapa de filtragem.
Vire o pote para sua posição normal e você terá 
agora uma camada de gordura sólida na tampa.
Faça um furo utilizando uma faca e filtre sua 
base utilizando filtro de papel em um recipiente 
neutro e higienizado.

Após filtrar a mistura a sua cachaça 
amanteigada com especiarias está pronta e 
basta introduzir ela em nosso sour.

Ok! Aqui vai a receita:
- 50 ml de Ypióca amanteigada com especiarias
- 25 ml de suco de limão cravo
- 10 ml de xarope simples 2:1
- 20 ml de clara de ovo pasteurizada

Bata todos os ingredientes e coe em um copo 
com Old Fashioned gelo.



Existem outras possibilidades quando falamos de 
infusões/macerações em água, vinagre e gordura, mas, vamos 
analisar agora algumas produções utilizando o álcool.

Vamos começar com as tinturas.

TINTURAS:
De maneira simples e direta, tinturas são obtidas quase sempre 
através de macerações feitas em álcool neutro, altamente 
concentradas em termos de sabor e normalmente definimos como 
tintura o resultado deste processo quando o mesmo possui um 
único agente de sabor, mas, existem controvérsias quanto a esta 
definição em termos de um ou mais sabores em uma mesma 
tintura.

Sobre proporções: depende do agente de sabor.

Sobre o álcool base: obviamente quanto mais potente for o seu 
álcool em termos de graduação, mais rápida será a extração.

Sobre aplicações: de agente aromático até agente de sabor, 
lembre-se que antes de criar um insumo, devemos saber onde 
aplicar, logo, os fins interferem completamente nos meios até o 
resultado final. 

Das tinturas vamos para os Bitters.

BITTERS:
No Brasil além das marcas populares e conhecidas mundialmente 
como Angostura, Fee Brothers, Peychaud’s e afins temos um bitter
artesanal que rompeu a barreira do balcão de uma bar, de uma 
cidade e até mesmo do país.
Estou me referindo a marca ZULU BITTERS de Laércio Silva que 
conseguiu padronizar suas receitas, desenvolver edições especiais 
temáticas e tem nos bitters um forte apelo em sua carreira.

Certamente você sabe que existem bitters potáveis e não potáveis 
e já sabe classificar muito bem um bitter, afinal, estamos em DBA 
ADVANCED!

Logo, fica evidente que quando falamos de bitters artesanais 
estamos nos referindo quase que sempre para a produção de 
bitters não potáveis.
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E aqui vai minha dica de ouro: Produza muitas 
tinturas, utilizando ervas, cascas, raízes, flores, frutos, 
sementes e antes de fazer qualquer tipo de 
maceração de insumos em conjunto lembre-se que 
cada agente de sabor reage diferente ao álcool e que 
tempo de contato pode ser um fator impactante 
neste caso.

Logo, aventure-se primeiro na mescla destas tinturas 
para depois experimentar um processo direto e se 
chegar em uma receita “wow” não se esqueça de 
explorar as possibilidades, apesar de populares, os 
bitters são ainda um mundo extra para se explorar.

E dando sequência em análise de produção de 
ingredientes vamos falar sobre Vermutes.

VERMUTES:
Assim como bartenders produzem bitters, facilmente 
podem produzir vermutes e se analisarmos o 
mercado nacional temos muitas marcas de vinho e 
poucas marcas de vermute, logo, que tal dar uma 
personalizada em seu menu?

Eis acima a dica de ouro!
E para falar de vermutes precisamos entender que 
estamos falando novamente da soma de sabores 
oriundos de ervas, carcas, raízes e afins agora em 
uma base vínica.

Todas as dicas dadas sobre bitters podem ser levadas 
em consideração aqui.

Sobre produção: escolha e combine agentes que você 
tem total domínio assim vai partir com mais 
propriedade e mais fácil será de chegar em um 
resultado final satisfatório.

Tenha em mente que se boa parte do seu ingrediente 
será um vinho e que a criação de um vermute deve 
estar associada ao tipo de aplicação, logo, NÃO se 
esqueça dos custos na hora de desenvolver seu 
insumo.

Lembra das dicas de sustentabilidade?
Novamente fazem total sentido neste agente 
também.

Ao produzir seu vermute busque fazer “twists” em 
clássicos como o Negroni, um Dry Martini e receitas 
que são mais simples, assim consegue mensurar bem 
se o resultado X o trabalho de criar tal insumo faz 
sentido em seu dia a dia.
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Nosso próximo ingrediente são os licores.

LICORES:
Eu sou de SP e basta viajar para o interior do Estado e 
vou me deparar com mil e uma marcas de licores 
locais, algumas com sabores e produções até mesmo 
duvidosas.

O mesmo acontece se você percorrer o Brasil e com o 
DBA eu tive a oportunidade de testemunhar isso 
cruzando o país aplicando nossas sessões de 
treinamento.

A simplicidade e a facilidade para criar licores poderiam 
aproximar ainda mais este agente de nossos bares e 
com um pouco de informação o bartender pode utilizar 
bases como uma KETEL ONE para fazer um licor 
extremamente especial usando um spirit de qualidade 
inquestionável.

No decreto 6871/09 temos definições interessantes 
sobre licores que podem nortear melhor qualquer 
mixologista que queira se aventurar na produção de 
seu licor com base legal em termos de concentração de 
açúcares, base alcoólica e afins. 
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O fato é que de uma forma simples podemos dizer que licores seguem o mesmo 
processo de construção de sabor de um xarope, porém, temos a presença do 
álcool no meio.

E com toda certeza você conhece BAILEY’S, um licor cremoso com base em 
whiskey Irlandês.
Logo, explore também bases que podem trazer mais personalidade ao seu 
produto final.

Estamos no Brasil e temos a Cachaça como uma excelente alternativa.
Desde o primeiro ingrediente abordado estou citando sustentabilidade e o 
quanto um insumo artesanal pode dar personalidade em sue bar e ser rentável.

Ligue os pontos e pegue mais esta dica de ouro!

A cachaça costuma ter valores mais baixos para a compra quando comparados 
com produtos importados dado o fato de sermos o país da Cachaça.
Cachaça possui forte apelo cultural, logo, que tal explorar a linha YPIÓCA em 
suas próximas produções?
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Além dos ingredientes já citados é super importante que você 
busque a cada dia mais informação e sempre faça testes para dar a 
sua assinatura pessoal aos coquetéis que criar e imprimir seu estilo.

Em Bitters citei os Bitters de Laércio Silva o Zulu e quando falamos 
de identidade própria na coquetelaria podemos novamente citar o 
Zulu.

Conhece o Banzeiro? Uma receita que vem se tornando um novo 
clássico brasileiro onde Zulu conectou a famosa espuma de gengibre 
de Marcelo Serrano com a Cachaça como base alcoólica, e podemos 
dizer que temos em termos de estrutura de coquetéis algo bem 
próximo de um Sour, um NY Sour para ser mais preciso.

Na busca por informações para produzir seus ingredientes não se 
esqueça de estudar formas de extração feitas no sifão, as 
possibilidades vindas de técnicas da mixologia molecular, o agora 
popular milk punch e variações que podem te inspirar em suas 
produções além é claro de envelhecimento de coquetéis, 
defumação, desidratação de frutas e suas aplicações, utilização de 
ácidos e muito mais.

Tudo que você leu aqui certamente se conecta  com o cenário da 
mixologia atual e se você almeja voos maiores em sua carreira com 
toda certeza sabe a importância em dominar estes conteúdos e 
técnicas.

Minha última dica é que você se conecte com nosso time nas 
sessões World Class Studios onde aprofundamos ainda mais nossos 
conteúdos.

Tenho certeza que este material vai te ajudar a rever o que sabe 
sobre mixologia com uma nova perspectiva e como citei 
anteriormente nada aqui está escrito na pedra, afinal, tudo pode ser 
melhorado e evoluído.

Espero ter contribuído um pouco mais para o seu desenvolvimento 
no que diz respeito a tal MIXOLOGIA. 
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