
Mais do que fornecer nutrientes e manter a boa saúde,
alimentos específicos e preparações culinárias
constituem parte importante da cultura de uma
sociedade, além de propiciar o prazer da alimentação
e um estado de bem-estar. Um exemplo disso são as
saborosas comidas típicas presentes nas festas
juninas, que em muitos lugares do Brasil se estendem
no tempo e se tornam festas julinas também. 
 
Desde a Idade Média, as festas se fazem presentes no
cotidiano das pessoas como forma de representação
da cultura popular. São esses sentimentos criados nos
eventos tradicionais que dão destaque aos arraiais
juninos, festas populares religiosas nas quais são
comemorados os santos do mês de junho em todo
país. Mas é no Nordeste que a festividade ganha
maior expressão, pela maior quantidade de cidades
que celebram as festas juninas, pelas vestimentas
usadas, pela dança tradicional, pelos festivais de
quadrilhas e culinária típica que caracterizam sua
identidade territorial.
 
A festa junina está bastante relacionada à influência
francesa e veio para o Brasil na época da colonização,
trazida pelos portugueses. Assim como a  nossa
quadrilha tem origem nos bailes franceses -
"Quadrille", houve uma adaptação brasileira das
expressões do idioma francês, como por exemplo:
Anarriê - "En Arrière" (para trás) e Alavantú - "En
avant tous" (todos para frente). Nos arraiais juninos
podemos encontrar vários elementos da cultura
popular que traduzem a crendice da população de
cada região. Cada um desses símbolos tem um
significado para a festividade. As comidas
típicas também são símbolos juninos, pois significam
uma forma de agradecimento pela fartura nas
colheitas, principalmente do milho. 

A festa se tornou farta em seus deliciosos quitutes, como:
curau, canjica, pamonha, bolo de milho, milho cozido, pé de
moleque, paçoquinha, mané pelado, dentre outras. Como o
mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte
dos doces, bolos e salgados relacionados às festividades são
feitos com esse alimento. Pamonha, curau, milho cozido,
canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho são apenas alguns
exemplos. O milho verde serve de base para quase todos os
alimentos consumidos nas festas juninas.

Há pratos feitos de milho que variam conforme a região,
como a pamonha, mais comum nos estados de Goiás e
Minas Gerais, e a polenta, tradicional entre os gaúchos. Já
os nordestinos costumam usar o milho para fazer cuscuz,
que pode ser consumido com carne-seca ou ovo cozido. 

O                é um dos alimentos mais nutritivos que
existem. Puro ou como ingrediente de outros produtos, é
uma importante fonte energética para o homem. Ao
contrário do trigo e do arroz, que são refinados durante
seus processos de industrialização, o milho conserva sua
casca, que é rica em fibras. Além das fibras, o milho é
fonte de celulose (presentes na casca), carboidratos,
proteínas, gorduras, amido, vitaminas A, do complexo B e
E, aminoácidos e sais minerais como ferro, fósforo,
potássio, cálcio e zinco. Cada 100 gramas do alimento
contêm cerca de 360 calorias, razão pela qual ele é capaz
de suprir boa parte das necessidades energéticas e
nutricionais de um indivíduo adulto.

Outro queridinho das festas juninas, o                   XXX
torrado é apreciado por muita gente nos festejos, mas não
é só isso! A iguaria também é base para a paçoca doce,
feita com farinha de mandioca e açúcar. O pé de
moleque é outra amostra do que pode ser feito com o
amendoim. Nesse caso, mergulhado em melado de
rapadura. Além disso, outros pratos, como a canjica, levam
o amendoim para incrementar o sabor.
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Ingredientes: 
01 xícara de amendoim natural

01 colher (chá) de canela em pó 

02 colheres de sopa de linhaça 

01 xícara de açúcar mascavo ou demerara 

½ xícara de farinha de linhaça dourada

½ xícara de aveia em flocos.

Modo de preparo: Torre o amendoim, em

seguida descasque-o e passe no triturador. Em

outra panela torre a linhaça, triture e adicione o

amendoim, açúcar mascavo ou demerara, a

farinha de linhaça, a canela e a aveia em flocos.

Triture tudo até umedecer a massa. Em

seguida, despeje numa forma pra descansar

por 15 minutos, depois é só cortar e servir como

desejar.

Ingredientes:
03 espigas de milho grandes

03 ovos

01 xícara de chá de leite ou leite de coco

½ xícara de chá de açúcar (de preferência

mascavo ou demerara)

03 colheres de sopa de fubá 

¼ xícara de chá de óleo 

01 colher de sopa de fermento em pó

01 xícara de chá de coco ralado

 Modo de preparo: 
Pré aquecer o forno em fogo médio (180ºC).

Retirar os grãos das espigas de milho com o

auxílio de uma faca. 

Colocá-los junto com os outros ingredientes,

com exceção do fermento e do coco ralado,

no liquidificador e bater durante cinco

minutos. Adicionar o fermento ao conteúdo e

mexer. Despejar em uma forma redonda de

15 cm de diâmetro untada e polvilhada e

levar ao forno por 30 minutos. Fazer o teste

do garfo ou palito para ter certeza que

chegou a hora de desligar. Depois que

desligar, esperar o bolo esfriar, desenformar,

enfeitar com o coco ralado e servir-se.

BOLO DE MILHO CREMOSO 
COM COCO

Ingredientes: 
 -  250g de milho  branco para canjica 

-  01 litro de água quente para o molho 

- 1,5 litro de água para cozinhar o milho

- 200ml de leite

- 200ml de leite de coco

- 1/2 xícara de coco ralado (25g)

- 01 xícara de açúcar (120g)

- 01 pitada de sal

 - 01 colher (chá) de canela em pó.

 Receita de Carol Mussi (Mussinha)

Apesar de deliciosos e nutritivos, alguns pratos típicos das festas juninas levam uma grande

quantidade de açúcar. Para que você possa preparar essas delícias sem exagerar, seguem

algumas sugestões de preparo para você festejar com saúde! 

Modo de preparo: Deixe o milho de molho

em água quente por 1 hora. Descarte a água

e coloque o milho na panela de pressão com

1,5 litro de água. Feche a panela e mantenha

em fogo médio. Quando pegar pressão

aguarde 40 minutos. Depois desligue o fogo

e, quando sair a pressão, abra a panela.

Acrescente o leite, o leite de coco, o  açúcar, o

sal e o coco ralado. Leve ao fogo médio e

mexa até engrossar e reduzir ligeiramente.

Retire do fogo e, ao servir, polvilhe canela.

CANJICA ESPECIAL

PAÇOQUINHA
NUTRITIVA
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HORA DE PREPARAR A FESTA
REÚNAM A FAMÍLIA, COLOQUEM SEUS TRAJES TÍPICOS,

PREPAREM ESSAS DELÍCIAS E FAÇAM A SUA FESTA JUNINA
DENTRO DE CASA.

" A comida representa o afeto. Crescemos com um repertório de conhecimentos sociais que vão, aos
poucos, construindo nossas visões de mundo, com saberes, sabores, cheiros, gestos, sons, vozes e
canções apreendidos da nossa tradição alimentar. Esses conhecimentos formam, desde à infância, a
base de nosso material cultural. "                                                            
                                                                                    Antropólogo Sidney Mintz

Vamos dançar
e cantar?
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