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m 15/06/2018, alguns confrades da  
Gin on Mondays visitaram a Destilaria 
Beg, situada no distrito de Joaquim 
Egídio, em Campinas. Lá fomos  
recebidos muito amigavelmente pelos 
seus 3 sócios: Arthur Flosi, Felipe  
Santoro e Thiago Luz.

No local, além de visitarmos todas as instalações, 
tivemos a oportunidade única de individualmente 
elaborarmos nossos próprios gins, segundo o gosto 
pessoal de cada um, sob a supervisão de um dos só-
cios. Meses depois, nós fizemos uma interessantíssima 
e divertida degustação às cegas das garrafas dos gins 
produzidas por cada um na Beg.
Os confrades participantes desta alegre caravana 
foram: André Novaes Patury, Domingos Meireles, 
Marcos Frugis, Newton Barros e eu.

E
José osvaldo albano do amarante*

Visitamos 

BEG
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A destilaria dispõe de duas bebidas, 
o Beg Gin lançado em 2017 e o 
Beg Navy Gin em 2018. Elas são 
bastante distintas, tanto no método 
de produção, quanto na composi-
ção dos botânicos e na graduação 
alcoólica dos mesmos.
O Beg Gin é elaborado à partir 
de um destilado base de álcool de 
cereais comprado da Diacol à 96%, 
logo diluído para 55%. Este álcool 
é introduzido num alambique de 
cobre de 200 litros, fabricado pela 
Santa Efi gênia. 
Ele emprega 11 botânicos: bagos de 
zimbro, semente de coentro e raíz 
de angélica, principalmente estes 
três; cascas de limão-tahiti, cascas de 
mexerica, cascas de laranja, capim-
santo, imbiriba, pacová, cumaru e 
semente de amburana. Oito destes 

botânicos são macerados por até 
24 horas, antes de cada batelada.
As cascas frescas dos três cítricos são 
colocadas nas bandejas internas do 
destilador. O capim-santo colhido no 
local é parte macerado e parte sendo 
posto nas bandejas.
Inicia-se então o aquecimento, 
ligando-se o recipiente de banho-
maria à gás até chegar em 100ºC, o 
que leva cerca de 1h30-2h00, para 
propiciar uma lenta destilação. A 
destilação de cada lote dura cerca 
de 4 horas. É aproveitado apenas o 
coração da destilação, sendo descar-
tados cabeça e cauda. Dos 200 litros 
iniciais de álcool a 96% obtém-se 
190 litros de gim a 44% em volu-
me, que vão gerar 200-210 garrafas 
de 750 ml.
O Beg Navy Gin emprega 100% a 
mais de zimbro macerado e coloca-
do também na bandeja. Após um 
primeiro estágio no alambique, o 
líquido é enviado para o destilador de 
coluna de cobre, também fabricado 
pela Santa Efi gênia, onde após 1 hora 
atinge os 54% de álcool em volume 
requeridos. A sua produção dá um 
volume menor de apenas 105-110 
garrafas por lote.

A destilação de cada lote dura cerca de 4 horas. É aproveitado apenas o coração 
da destilação, sendo descartados cabeça e cauda. Dos 200 litros iniciais de álcool 
a 96% obtém-se 190 litros de gim a 44% em volume, que vão gerar 200-210 
garrafas de 750 ml
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Beg Gin lançado em 2017 e o Beg Navy Gin em 2018. Distintos tanto no método 
de produção, quanto na composição dos botânicos e na graduação alcoólica

Destilaria Beg, distrito 
de Joaquim Egídio, 

em Campinas

Alambique de cobre de 200 litros, 
fabricado pela Santa Efi gênia

Da esquerda: Marcos Frugis, José Osvaldo Albano do Amarante, 
Domingos Meirelles, André Novaes Patury e Newton Barros
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*José Osvaldo Albano do Amarante - Engenheiro Químico, Autor do livro “Os Segredos do Gim”, Ed. Mescla e 
Coordenador da “Gin on Mondays”.       www.amarante-vinhos.com.br


