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José osvaldo albano do amarante*

Steinhäger ou Steinhaeger (as duas 
grafias alemãs são equivalentes) é 
uma bebida destilada aromatizada 
com zimbro (Juniperus communis), 
“wacholder” em alemão.
Desde 1989, a indicação geográfica 

Steinhäger é protegida por uma diretiva da Comunidade 
Econômica Europeia. Somente os destilados nas proxi-
midades da cidade de Steinhagen, na Alemanha, podem 
ser legalmente chamado Steinhäger.

HISTÓRIA
O Steinhaeger surgiu no século XV, no município de 
Steinhagen, na região da Vestfália, na encosta sul da Flo-
resta de Teutoburg, no estado de Nordrhein-Westfalen.
Durante séculos, as destilarias locais venderam estes 
schnapps ou schnaps obtido dos numerosos arbustos de 
zimbro que cresciam nas encostas dessa floresta. 

O

O PRIMO DO

No século XIX, chegaram a existir cerca de 20 destilarias 
domésticas e semi-industriais na aldeia. Atualmente, são 
apenas 2 produtores que ainda produzem Steinhaeger. 
São eles o H. W. Schlichte fundado em 1766 e o Zum 
Fürstenhof Robert H. Günther.
PRODUÇÃO
A produção de Steinhäger é relativamente simples. 
Partindo-se de um destilado base de origem agrícola ou 
mais comumente de grãos, como trigo, este é redestilado 
em alambique de cobre na presença de uma pequena 
quantidade de bagas de zimbro. Posteriormente, o teor 
alcoólico final da bebida é ajustado com o acréscimo 
de água pura. De acordo com a “Lei do Monopólio 
da Aguardente da Alemanha”, que é a lei que regula a 
produção do Steinhäger no país, é proibida a adição de 
quaisquer outros ingredientes que não estes mencionados 
anteriormente.
Segundo o “Regulamento Relativo a Certas Bebidas 
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MERCADO BRASILEIRO

A maioria dos exemplares brasileiros seguem os preceitos estabelecidos para o Steinhaeger 
alemão, isto é, ser uma bebida incolor proveniente da redestilação de zimbro em álcool  
etílico de origem agrícola, sem a adição de outros ingredientes, exceto de água para o ajuste da  
graduação alcoólica. Porém, alguns poucos não seguem esta regra produzindo um Steinhaeger 
com a adição de botânicos, o que os tornam mais parecidos com gim, tais, como os destilados 
da Distileria Doble W. 

Alcoólicas - AGeV”, o teor alcoólico da bebida acabada 
é de pelo menos 38% em volume. Já a legislação brasi-
leira permite uma ampla faixa de 35% a 54% de álcool 
em volume.
O Steinhäger é uma bebida incolor proveniente da infu-
são com zimbro, assim como o gim. Porém, ao bebê-lo 
um amante de gim London Dry irá sentir a falta de 
mais complexidade e citricidade, tendo em vista que o 
Steinhaeger é relativaente neutro.

COMERCIALIZAÇÃO E  CONSUMO
O Steinhäger é normalmente vendido em garrafas alon-
gadas de barro (Steinzeug ou Steingut) marrom, chamada 
no país de “Kruke” e em garrafas de vidro feitas para 
parecerem barro. [wiki.en]
Na Alemanha, a bebida é degustada pura à temperatura 
ambiente, suavemente gelada ou bem gelada, retirada 
direto do congelador. Outra forma, conhecida por sub-
marino, é mergulhando o copo de schnapps no chope.

Steinhäger  
Schlichte  
Original 

      ABV 38% 
      
      H. W. Schlichte

Steinhaeger Doble 
W Standard

     

      ABV 38% 
      
      Distileria Doble W

Steinhaeger 
Koblenz

      ABV 38% 
     
      Destilaria  
      Stoliskoff;

Steinhaeger 
Baüer

      ABV 38% 
      
      On Drink

Steinhaeger Doble 
W Luxo

      ABV 38% 
      
      Distileria Doble W

Steinhaeger 
Stock 

      ABV 38%
 
      Destilaria Stock

Steinhaeger 
Bartenike

      ABV 38% 
     
      Bartenike

Steinhaeger 
Doble W Moringa

      ABV 38% 

     Distileria Doble W

Steinhaeger 
Kosten

      ABV 38,6% 
      
      Fante

Steinhaeger 
Becosa

      ABV 38,5% 
      
     Becosa

Steinhaeger 
Dubar Loewe 

      ABV 36% 
      
      Dubar

Steinhaeger 
Valete de  
Espadas 
      
      
      

Importado Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

ALGUNS EXEMPLOS DE STEINHAEGER DISPONÍVEIS EM NOSSO MERCADO:
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ABV 38% 

Von Blumenau


