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Participe do sorteio 
de um refratômetro 
Abbemat 200 grátis!
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Por mais de 75 anos, a tradicional empresa Mast-
Jägermeister tem conseguido garantir o mais alto
nível de qualidade e o mais incrível sabor do seu
licor à base de ervas. Uma receita secreta, o cons-
tante desenvolvimento da marca, um marketing
inovador e a aplicação de métodos de análise de
alta precisão são as principais razões pelas quais o
nome Jägermeister se tornou a mais importante
marca de licores do mundo. A principal unidade
de produção da empresa, em Wolfenbüttel, Ale-
manha, utiliza para o controle de qualidade um
refratômetro Abbemat da Anton Paar.

"Poucos sabem que Wolfenbüttel é o único lugar
no mundo em que se produz o produto básico, a
essência do sabor do Jägermeister. São 3,8 milhõ-
es de litros desse valioso material maturando em
nossos barris de carvalho", explica o Dr. Berndt
Finke, diretor do departamento de matérias-pri-
mas e produção. A principal unidade de produ-
ção, em Wolfenbüttel, na Baixa Saxônia, Aleman-
ha, é o centro operacional da empresa Mast-Jä-
germeister. O vínculo entre tradição e inovação
reflete-se na arquitetura do edifício com os escri-
tórios centrais em Wolfenbüttel, construído em

Jägermeister – Uma saborosa qualidade

Figura 1: O edifício com os escritórios centrais em Wolfenbüttel
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2006, tal como ocorre com o desenho corpora-
tivo do licor clássico único. O vidro de cor verde
dos painéis de luz interiores, o piso de carvalho
maciço e o predomínio geral do verde destacam-
se tanto quanto a garrafa verde característica, a
etiqueta com o logotipo Jägermeister e a cabeça
de cervo que faz referência à lenda de
Santo Humberto. Curt Mast, que inventou em
1934 a receita exclusiva do Jägermeister, prova-
velmente não imaginava que seu licor à base de
ervas com graduação alcoólica de 70 faria tanto
sucesso. Com 89,2 milhões de garrafas de 0,7 li-
tro vendidas em 2012 em mais de 98 países, o Jä-
germeister está em 7 ° lugar na lista Impacto In-
ternacional entre as 100 bebidas de alta gradua-
ção alcoólica. Com uma arrecadação de quase
80 %, o Jägermeister é o licor de exportação
mais vendido da Alemanha.

Um mundo de sabor
A produção do Jägermeister baseia-se em 56 in-
gredientes, tais como ervas e especiarias exóti-
cas, flores, raízes e frutas de todas as partes do
mundo. O Dr. Finke cita alguns exemplos: "Utili-
zamos o cardamomo da Guatemala, o anis-estre-
lado do Vietnã, a canela-do-ceilão de Sri Lanka, o
açafrão da Espanha e a casca de laranja amarga do
Paraguai; refinamos as matérias-primas de todas
as partes do mundo e distribuimos o produto fi-
nal por todo mundo." As matérias-primas são
submetidas a rigoroso controle de qualidade em
Wolfenbüttel, após serem pesadas manualmente
segundo a receita original, moídas, misturadas e,
por último, maceradas no etanol em recipientes
de aço inoxidável. Os ingredientes também pas-
sam por um processo moderado de extração a
frio, por meio do qual os componentes solúveis
são extraídos por solventes frios (álcool e água).
Cinco ou seis semanas depois finaliza-se a mace-
ração e então misturam-se os extratos para criar
o material básico. Essa mistura permanece arma-
zenada por outros nove a doze meses em barris
de carvalho com capacidades de 2.000 a 24.000
litros cada um, alguns tão antigos que já são con-
siderados envelhecidos. "Os barris de madeira
não são apenas obras-primas feitas à mão, mas
são também nossos verdadeiros bens. Cada ga-
rrafa de Jägermeister vendida tem sua origem
aqui, apesar de ninguém imaginar que o material-
base de um licor de ervas tenha permanecido
guardado em barris", explica o Dr. Finke. Uma
vez que o material básico esteja pronto para a
produção e seu sabor esteja harmonizado pelo

armazenamento nos barris de carvalho, o produ-
to final será misturado em um sistema dosador.
Seguindo a receita ao pé da letra, acrescenta-se
açúcar líquido, caramelo, álcool neutro e água pu-
rificada, e o licor de ervas é engarrafado direta-
mente após a filtração. "O sabor incomparável do
Jägermeister baseia-se na perfeita harmonia en-
tre os quatro componentes de sabor mais impor-
tantes: o anis-estrelado, os cítricos, as ervas amar-
gas e o gengibre. Os demais componentes desem-
penham um papel secundário". O processo de
produção completo é monitorado continuamen-
te; o laboratório interno e o comitê de degusta-
ção se encarregam de garantir a elevada qualida-
de que caracteriza este produto.
Um lote de Jägermeister atravessa um total de
383 controles de qualidade. Para o controle final
e a liberação do produto, o licor é avaliado com
o medidor de densidade e de velocidade do som
DSA da empresa Anton Paar.

A qualidade distingue uma bebida alcoólica
superior
O Dr. Finke tem certeza: "Otimizar a qualidade
das matérias-primas é a melhor maneira de criar
um produto excelente". O sucesso do Jägermeis-
ter não se deve apenas à sua inovadora estratégia
de marketing pensada para proporcionar aos
clientes uma experiência (de sabor) única e uma
marca com a qual se identifiquem, mas sem dúvi-
da também se deve à aplicação da moderna tec-
nologia analítica. Além da análise especializada
por meio de GC, MS e HPLC para controlar os
componentes botânicos, utiliza-se um refratôme-
tro de precisão Abbemat para controlar a quali-
dade do açúcar líquido adicionado e para medir a

concentração das bebidas RTD (prontas para be-
ber). O índice de refração é medido para calcular
o índice de Brix, que por sua vez ajuda a determi-
nar se o açúcar líquido adicionado satisfaz a espe-
cificações dos produtos Jägermeister. "Necessita-
mos de grande quantidade de açúcar; trata-se de
um componente valioso para o licor. Se os índices
de Brix do produto final não coincidirem com os
índices de Brix das nossas especificações, isso ge-
ra um efeito imediato devido ao nosso enorme
volume de produção. Trata-se de um verdadeiro
investimento", assinala o Dr. Finke. "Quanto aos
RTD, medimos apenas a concentração do produ-
to completo. Se faltar um componente, o índice
de refração se modifica imediatamente e assim sa-
beremos que algo andou mal". O Dr. Finke fala
por experiência: "O Abbemat 550 é um instru-
mento analítico rápido e confiável, extremamen-
te útil para isso. Proporciona resultados muito
precisos e estáveis". A Mast-Jägermeister tam-
bém decidiu usar um refratômetro Anton Paar
em razão do seu desenho robusto e fácil de ope-
rar, representando uma solução bem consolidada
na indústria açucareira. As instalações em Wol-
fenbüttel constituem um centro de competência
onde a qualidade e a confiabilidade dos processos
são prioridade máxima: "Nosso objetivo é pro-
mover constantemente a qualidade, melhorando
a qualidade das matérias-primas, ainda que o con-
sumidor não o note na primeira degustação".

Abbemat 550: "Pronto para qualquer trabal-
ho de hoje e em forma para o amanhã"
Os refratômetros Abbemat da linha Performance
Plus foram projetados para realizar tarefas de
pesquisa e desenvolvimento e também para apli-
cações de controle de qualidade em condições ri-
gorosas. Oferecem uma ampla variedade de op-
ções plug and play (conectar e usar), razão por
que o Abbemat 550 é rapidamente adaptado pa-
ra atender às necessidades futuras. Para permitir
trocas frequentes de métodos, o menu é intuiti-
vo, tornando fácil navegar através da tela sensível
ao toque. O Abbemat 550 mede índices de refra-
ção com precisão de ± 0,00002 nD.
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Figura 2: O refratômetro Abbemat 550 para me-
dição da concentração de açúcar líquido e o contro-
le de matérias-primas e de RTD (bebidas prontas
para beber).


