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	 Eu	dedico	esse	livro	a	quatro	pessoas	que,	diretamente,	tiveram	influência	na	minha	
formação	como	mulher	e	profissional	que	me	tornei	hoje.	
 A lady Laura da minha vida (minha vó Laurinda), minha mãe, mulher afro-indígena, 
resistência,	não	existem	palavras	para	agradecer	tudo	que	você	foi	para	mim,	mãe,	vó,	
professora,	orientadora,	amiga,	tenho	internalizado	todos	os	conceitos	impostos	por	você	
e hoje estou aqui para te agradecer por todo afeto e todos os beliscões dados na menina 
levada e faladeira que eu era. 
 Tenho nas minhas memórias um fato que me marcou quando criança, em um al-
moço de dia das mães, em sua casa, após a feijoada do meu avô Louro, já no manjar de 
coco, ela reuniu os netos que estavam presentes, e, enquanto servia o doce, fez a seguinte 
pergunta:	“O	que	vocês	querem	ser	quando	crescerem?”	E	veio	uma	chuva	de	profissões:	
médico, policial, astronauta, professor, dentista, cientista. Quando chegou na  minha vez, 
respondi:	“Cozinheira”.	Ela	abriu	os	olhos	e	falou:	“Tome	vergonha!	Todos	querem	ser	algo	
na	vida	e	você	quer	ser	somente	cozinheira?”	Então,	minha	vó,	estou	aqui,	cumprindo	a	
minha missão sendo cozinheira, professora, consultora, pesquisadora e agora escritora e 
batendo no peito, com muito orgulho, suor, estudo e dedicação.
 Ao meu avó Louro, um tipo descendente de espanhol, imensamente obrigado por 
me	encaminhar	ao	gosto	pela	culinária,	me	dotando	de	técnicas,	me	influenciando	dia-
riamente nesse quesito, por me levar, periodicamente, às feiras livre aos sábados (contra 
a	minha	vontade),	me	ensinando	o	quanto	o	alimento	é	importante	para	a	sobrevivência	
humana,	e	todos	os	aprendizados	são	a	essência	que	eu	carrego	na	minha	caminhada,	
estou aqui fazendo jus ao que te prometi, ao senhor, no leito da sua morte, vou defender 
os	da	Hora	e	a	nossa	ancestralidade	até	o	dia	do	meu	fim.
	 A	minha	tia	e	madrinha	Vilma,	mulher	negra,	filha	de	oyá,	que	era	o	meu	laço	com	
a cidade de Feira de Santana, uma das primeiras pessoas que observou minha aptidão 
com as panelas. Nas minhas férias da escola, ela me levava à rua Marechal Deodoro para 
comprar	tudo	que	tinha	de	melhor	para	fazer	bolos,	para	agradar	o	seu	marido	“Lino”,	eu	
produzia	muitos	tipos	de	bolo,	era	todo	dia	pelo	menos	dois	a	três	diferentes,	e,	lógico,	eu	
não	podia	revelar	que	o	bolo	era	feito	por	mim	-	ficou	inevitável	bater	uma	massa	de	bolo	
e	não	lembrar	dela.	Outro	marco	importante	era	o	almoço	no	restaurante	“1ª	opção”,	na	
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rua Conselheiro. Vilma amava o caruru e o vatapá feitos pelo chef José Bispo, com quem, 
anos depois, trabalhei junto. Eu seria uma das pessoas de frente no estabelecimento. 
	 O	abrigo	predileto	era	um	“bat	local”	certo,	a	sobremesa	preferida	de	Vilma	era	o	
doce de leite com ambrosia. Comíamos o doce e em seguida ela acendia o seu cigarro e 
falava:	“Doce	igual	a	esse	em	Feira	não	há.”	Ela	me	ensinou	a	ter	relação	com	as	técnicas	
culinárias como o fusion food (fusão das cozinha). O carro chefe na sua casa era a famosa 
galinha com quiabo, prato típico da culinária mineira. A receita dela era regada a azeite 
de	dendê,	leite	de	coco	e	castanha	de	caju	-	e	dizia	que	a	minha	galinha	com	quiabo	era	
baiana.
 Ao meu chef José Bispo, homem negro, que carregava no seu sangue a cozinha 
e	o	azeite	de	dendê,	pessoa	de	sabedoria	e	paciência	únicas,	 logo	na	minha	primeira	
semana de trabalho, no restaurante, me deu uma lição que me serviu para toda a minha 
construção.	Ele	me	pediu	para	ficar	até	o	final	do	expediente	para	ajudar	numa	missão,	
que era nada mais nada menos do que limpar a caixa de gordura da casa e me disse 
assim:	“Monique,	se	você	não	souber	fazer,	nunca	vai	saber	mandar.”	E	assim	eu	sigo	com	
esses e muitos outros aprendizados e posso dizer, com certeza, como sou grata a Deus e 
ao	universo	por	ter	sido	sua	aprendiz	e	você	será	eternamente	meu	Chef.

Monia da Hora



Agradecimentos

	 A	 profissão	de	cozinheira	 na	minha	 vida	 é	algo	 sobrenatural,	 costumo	dizer	 que	
fui	escolhida	e	arrebata	pela	ofício,	tenho	a	essência	da	cozinha	entranhanda	no	meu	
sangue	e	nas	minhas	referências	familiares.	Na	minha	vida,	a	gastronomia	atua	como	um	
agente	de	transformação,	me	possibilitando	exercer	muitos	eixos	da		profissão	-	professora,	
consultora, pesquisadora, escritora, personal chef, organizadora de eventos gastronômi-
cos. Nomes e títulos não faltam, mas o que eu posso dizer é que sou cozinheira de corpo 
e	alma!	E	esse	sim,	de	fato,	é	o	meu	maior	talento,	o	da	”alquimia	entre	as	panelas”,	me	
permitindo	extrair	dos	alimentos	o	que	eles	têm	de	melhor,	ainda	reconhecendo	seu	valor	
cultural, agroecológico e nutricional.
	 Um	certo	colega	de	trabalho	me	disse	uma	coisa	que	ficou	registrada	para	mim:	
“Monia,	você	é	o	tipo	de	profissional	que	é	motivada	por	desafios,	quanto	maior	o	seu	
desafio	mais	você	se	entrega	para	fazer	o	trabalho	e	dar	resultados	de	excelência,	o	seu	
combustível	é	esse,	ser	desafiada.”	Ele	tinha	razão,	consigo	reconhecer	isso	em	mim	e	pos-
so	afirmar	que	esse	livro	foi	um	dos	meus	maiores	desafios	como	profissional,	pois	pesquisar	
e resgatar algo que nunca foi dito antes não é tarefa fácil, tem que ter muita paixão, e isso 
me	desafiou.	Quanto	mais	eu	desbravava,	mais	eu	queria	saber.	O	tema	e	a	construção		
do	 trabalho	 são	muito	excitantes,	 fiquei	muito	envolvida	e	 focada	a	 realizar	uma	obra	
para	a	cidade	de	Feira	de	Santana,	uma	construção	que	possibilitasse	a	nossa	“princesa”	
ser	reconhecida,	uma	referência	no	requisito	gastronomia	sertaneja	baiana,	para	a	forma-
ção e construção da nossa gastronomia brasileira. E digo: gostei tanto dessa adrenalina 
que	teremos	bis!	Quero	agradecer	a	todos	que	de,	alguma	forma,	participaram	da	produ-
ção desse livro.
 Primeiramente a Deus e Oyá, todas as forças do universo, pela minha caminhada 
até aqui ,tornando minha trajetória intensa, árdua e transparente. 
	 À	“Princesa	do	Sertão”,	gratidão,	pelo	acolhimento	e	oportunidade	de	construir	esse	
trabalho	lindo	e	pioneiro	para	a	cidade,	almejando	tê-la	como	referência	na	gastronomia	
brasileira, representando Feira de Santana como uma verdadeira cozinha sertaneja baia-
na, reconhecendo seu valor e potencial socioeconômico, agroecológico e cultural, atra-
vés da culinária, estimulando uma economia criativa, exaltando os alimentos regionais e 
nos apropriando da nossa cultura alimentar. À prefeitura e à secretaria de cultura, pelo 



financiamento	do	projeto,	através	da	lei	emergencial	Aldir	Blanc.
	 Ao	meu	filho	Lucas	da	Hora,	por	ser	meu	ponto	de	equilíbrio	e	minha	razão	de	viver.	
Costumo dizer que na minha vida eu tenho duas grandes paixões e missões: formar Lucas 
para o mundo e construir uma história no meu legado como cozinheira. 
 A Amaro Neto - Nick Amaro, como gosta de ser chamado -, tenho que agradecer 
pelos	investimentos	iniciais,	feitos	para	minha	atuação	como	profissional.	A	sua	insistência	
para eu me submeter ao edital Lei Aldir Blanc, ele me disse que eu tinha que lançar um 
livro,	eu	dei	tanta	risada	achando	que	estava	viajando	e	olha	aó	o	livro	saindo	do	forno!	
Independente dos caminhos que a vida podem nos levar, juntos temos uma grande mis-
são: formar o homem chamado Lucas da Hora.
 A minha mãe Lucy, e aos meus irmãos Verônica, Natali e Rodrigo. Não posso deixar 
de fora meus tios Val e Ivan, passando para falar, como diz Rita Lee, que toda família tem 
uma	“ovelha	negra”,	e	a	vida	é	isso	né?	Na	nossa	família,	sou	eu,	essa	pessoa	que	vos	fala,	
e	vocês	só	têm	duas	alternativas:	me	amar	ou	me	engolir.	Amo	todos	vocês	do	fundo	do	
meu peito e do meu jeito chato e explosivo de ser. 
	 Aos	meus	sobrinhos,	amo	vocês,	em	especial,	aos	dois	que	nasceram	há	menos	de	
um ano e eu não consigo mais viver sem eles. Toda vez que estou estressada, vou brincar 
com	eles	e	rir	com	a	inocência	das	crianças.	Que	paz!
	 Às	três	Marias:	Flor,	Judite	e	Mada,	obrigada	por	todos	os	ensinamentos	no	decorrer	
da	nossa	história,	trago	comigo	muito	dos	ensinamentos	de	vocês.
 Às netas de Laurinda, Gil Diniz, Tatiane Muniz e Cristiane Cerqueira, cada uma com 
a	sua	competência	-	antropológica,	marketing	e	a	espiritualidade.	Sempre	juntas	ao	meu	
lado, me dando todo suporte que eu precisei para esta condução. 
 A Sussuca e Sumaia, as tias que a vida me deu, como não levar na minha bagagem 
a	empanada	de	minha	tia	Suely?	Ou	a	comida	baiana	e	coxinha	de	minha	tia	Sumaia?	
Só	em	falar	tenho	vontade	de	comer.	Amo	vocês.	
 A Suzane Queirós que, há 4 anos, previu que eu iria lançar um livro de culinária em 
Feira	de	Santana,	te	desejo	muito	axé;	Amanda	Borges,	pela	parceria	e	confiança;	a	Belle	
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me lembrar o quanto é importante trilhar o caminho do bem.
 A toda equipe técnica envolvida para a produção desse livro: seu Getúlio de An-
drade, professor Clóvis Ramaiana, Tatiane Muniz, editora Segundo Selo, Belle Quintas, Ga-
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 À minha eterna patroa, Regina Maria Rocha Maia, gratidão e admiração são as 
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“1º	opção”,	um	beijo	no	coração	de	todos,	saibam	que	vocês	foram	a	minha	maior	facul-
dade	e	eu	levo	os	ensinamentos	adquiridos	com	vocês	para	toda	a	vida.
 Ao Senac Feira de Santana, local que me ensinou que o céu é o limite, que sou 
capaz e que a melhor forma de aprender é ensinando. E a todos os amigos que o SENAC 
me deu, tanto os colegas de trabalho quanto os alunos, que manifestam total respeito e 
admiração pelo trabalho desenvolvido.
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Apresentação

História é coisa de se comer

Uma	das	maiores	dificuldades	que	professores	de	história	se	defrontam	é	a	naturalização	
que	o	domínio	público	exercita	 sobre	as	 experiências	 históricas,	 uma	opressão	cultural	
que esvazia a ideia de que homens e mulheres fazem história - ainda que em tempos não 
escolhidos	por	eles	–	e	não	seguem	o	fluxo	das	próprias	naturezas.	É	um	equipamento	de	
pensamento redutor dos comportamentos humanos a instintos naturais, desconhecedor 
que gentes podem alterar suas próprias caminhadas. 
 Conhecimento de domínio público, invade os corações e almas das gentes muito 
antes de chegarem à escola, é socializado com as primeiras palavras, sobretudo com os 
primeiros	“nãos”	enunciados	por	familiares.	Também	reproduz	velhas	assimetrias	herdadas	
no	convívio	com	os	seus.	Algumas	delas,	como	as	hierarquias	de	gênero,	são	naturalizadas	
e	nunca	tematizadas	como	construções	temporalizadas,	ações	do	“homem	humano”	fi-
xadas na memória e reproduzidas em rituais cotidianos.
 Práticas destinadas à satisfação de necessidades físicas são as mais facilmente na-
turalizáveis, é quase impossível explicar a um menino que os banhos não eram como são 
agora;	ou	que	as	atitudes	à	mesa	mudaram	significativamente	no	chamado	tempo	mo-
derno. Pensando nos gestos diante de mesas chegamos àquilo que é consumido nelas: 
comidas.	Aqui	a	visão	de	domínio	público	diz	que	é	um	ato	exclusivamente	fisiológico,	
destinado a alimentar os corpos para a labuta diária.
	 Ao	olhar	público	deve	ser	acrescentado	o	fenômeno	da	massificação	da	cultura.	
Provavelmente a primeira onda desse acontecimento histórico tenha chegado com a 
Belle	Époque,	nos	começamentos	do	século	XX.	Rapidamente	adentrou	em	cozinhas	bra-
sileiras, provocou novos gostos, padronizou o consumo alimentar, estabeleceu o que era 
certo ou errado em termos de comida. Resultou na produção de uma hierarquia, a comi-
da	dos	finos	e	outra,	“devorada”	pelas	gentes	do	povo.	
	 As	comidas	originárias	das	memórias	do	povo	foram	trabalhadas	nessa	massifica-
ção como um Outro exótico, os alimentos folclorizados, que bem poderiam ser servidos 
em	messas	festivas,	destinadas	a	apresentar	“nossa	cultura	primitiva”	a	estrangeiros,	mas	
não	seriam	coisas	de	“gente	fina”	ou	de	mesas	 igualmente	finas.	Felizmente	sarapatéis,	
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meninicos, caçados e pescados moqueados sobreviveram, em botecos, em festas fami-
liares, nas mesas farturentas das gentes pobres. 
	 A	autora	do	livro	que	o	leitor	tem	em	mãos	partiu	da	resistência	das	comidas	“do	
povo”	para	demonstrar	sua	historicidade,	para	ela	comer	“(...)	é	um	ato	profundamente	
social.	Muito	mais	complexo	que	satisfazer	uma	necessidade	fisiológica	do	corpo”.	Como	
social,	elaborada	historicamente,	produzida	dentro	da	complicada	teia	de	conflitos	que	
marca	a	produção	do	“homem	humano”.	Por	trás	da	escolha	de	cada	comida	-	um	cus-
cuz com carne de bode, por exemplo -, está a temporalidade formadora de gentes. 
	 Temporalidade	que	não	existe	sem	uma	geografia,	sem	um	lugar	onde	as	gentes	
possam soltar o corpo, produzir culturas, ter fome. Fome que é matada a partir das coisas 
que surgem no horizonte, dos animais mais adaptáveis, das plantas experimentadas, de 
hábitos trazidos de outros cantos. Comer que produz histórias, consolida memórias, forma 
culturas no lugar morado. 
 O livro narra uma cozinha sertaneja, cozinha que veio de viagens diferentes e em-
preendidas por diferentes motivos: formada pelas gentes pretas sequestradas da África, 
ou índias espoliadas de suas terras aqui no Brasil; também das gentes chegadas da Euro-
pa, sequestradoras dos primeiros, espoliadoras dos segundos. Não é uma comida que sur-
ja	de	relações	democráticas	entre	raças,	nasce	do	conflito,	do	sequestro,	da	espoliação.	
No	nascimento	de	um	prosaico	peixe	moqueado	estão	presentes	memorias	de	conflitos,	
medos da fome, necessidades de comer em fuga.
 A narrativa a seguir convida o leitor a embarcar nessa viagem, a sentir o vento de 
viração sobre a água enquanto pesca uma traíra, ou o cheiro forte do fogão moquean-
do um mocó. Convida o saboreio de uma maniçoba de Dona Ana, com muita pimenta. 
Lembra que comer é um ato histórico e um importante ativador de memórias. Boa leitura.  

Clóvis Ramaiana Moraes Oliveira
Professor de teoria da história da Universidade Estadual de Feira de Santana 



CAPÍTULO 1
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Cara	leitora	e	caro	leitor,	convido	você	para	uma	deliciosa	leitura	a	fim	de	entender-
mos como tem se construído a identidade culinária de Feira de Santana. Primeiro, faremos 
um breve alerta para evitar leituras essencialistas e romantizadas acerca da relação entre 
os	três	principais	povos	que	influenciaram	nossa	culinária.
	 Na	 sequência,	embarcaremos	em	uma	viagem	no	 tempo	para	conhecer	os	pri-
meiros	habitantes	feirenses	e	suas	principais	 influências	sobre	nossos	hábitos	alimentares.	
Nesse	rápido	passeio	pela	história	da	“Princesa	do	Sertão”	e	de	sua	gastronomia,	vamos	
conhecer as participações indígena, portuguesa e africana no desenvolvimento de uma 
culinária a que, tipicamente, chamamos de sertaneja. 
 Veremos como surgiu a cidade de Feira de Santana, quais fatores contribuíram para 
o seu desenvolvimento culinário, como se formou a grande feira livre que deu origem ao 
nome da metrópole baiana e de que forma o comércio de gado foi indispensável para o 
desenvolvimento da identidade da culinária feirense. 
 Falaremos sucintamente sobre os tropeiros e as quitandeiras, personagens que sim-
bolizaram a nossa identidade cultural. Conheceremos as principais heranças culinárias 
deixadas por estes sujeitos na construção da gastronomia feirense e faremos uma visita 
ao centro de abastecimento, ressaltando a importância dos ingredientes comercializados 
por lá.
	 Seremos	apresentados	a	personagens	que	fizeram	parte	do	cenário	alimentar	da	
Princesa, como Noratinho da pamonha e sua delícia derivada do milho, o tabuleiro e os 
quitutes	de	Tonhão	do	Acarajé,	e	as	figuras	pintadas	por	Lênio	Braga	no	painel	da	rodo-
viária, que são associadas a utensílios e alimentos que narram a construção alimentar do 
sertão baiano. 
	 Enfim,	nesse	primeiro	capítulo,	de	modo	geral,	construiremos	as	bases	da	identidade	
culinária	feirense,	influenciada	pelos	indígenas,	europeus	e	africanos,	propalada	pelos	tro-
peiros e quitandeiras e reverberada por personalidades populares locais. 
 



14

Breve alerta

Para falar da culinária brasileira em geral e feirense em particular, é inevitável remeter aos 
processos históricos de constituição da sociedade brasileira. Quando se conversa sobre 
esse assunto, é extremamente comum alegarmos que o Brasil é um país miscigenado, fruto 
da	mistura	de	três	“raças”:	indígenas	nativos,	negros	africanos	e	brancos	portugueses.	De	
fato,	esses	três	grupos	étnicos	–	em	especial	as	pessoas	indígenas	e	negras	–	podem	ser	
considerados protagonistas da história social e política brasileira. Entretanto, devemos ter 
cuidado com algumas questões.
 Primeiro, é importante estar atento para não incorrer no equívoco de essencializar 
e/ou homogeneizar os povos originários e as populações pretas. Segundo, não romantizar 
ou idealizar as relações estabelecidas entre europeus, indígenas e africanos escravizados, 
pois o que vigorou após a invasão dos portugueses foi um violento processo de coloni-
zação e genocídio das populações originárias, assim como o sequestro, escravização e 
exploração das pessoas negras. Como assevera Maria Eunice Maciel,

Não há a menor dúvida de que diferentes povos foram importantes 
para	formar	o	que	hoje	é	o	Brasil.	Mas	esta	afirmação	é	um	ponto	de	
partida, e não de chegada. (...) O problema está na maneira como 
a diversidade é percebida e utilizada. Converter a participação dos 
povos	 fundadores	e	 fundantes	da	nacionalidade	em	“influências”	ou	
“contribuições”,	 em	 suma,	em	 “vestígios”,	 é	 uma	ação	 redutora	que	
ignora o processo histórico em que se deu essa participação, processo 
este	que	envolveu	desigualdades,	conflitos,	discriminações	e	hierarqui-
zações. (MACIEL, 2004, p. 28)

 
 Assim, vamos nos esforçar para traçar as raízes da gastronomia de Feira de Santana 
sem,	contudo,	reiterar	o	famoso	mito	da	“democracia	racial”,	que	romantiza	a	relação	
entre brancos e não brancos quando, na verdade, essa interação foi marcada pela vio-
lência	e	resistência	dos	grupos	subalternizados	–	resistência	essa,	aliás,	também	presente	
na culinária.

Os primeiros habitantes

Os primeiros habitantes que ocuparam os territórios da Itapororoca, Jacuípe e Água Fria 
foram os índios Payayás. Mais tarde essas regiões compuseram a cidade de Feira de San-
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tana. Os Payayás habitavam grandes áreas da Bahia por um longo período, se estenden-
do das margens do Rio Paraguaçu até as margens do Rio São Francisco (REIS; SILVA, 2018). 
Eram corajosos e habilidosos, e garantiam a defesa de seus territórios contra os ataques de 
outros grupos indígenas e dos colonizadores portugueses. 
 Esses povos originários, muito antes da colonização, já plantavam, pescavam e co-
zinhavam o seu próprio alimento, dominando técnicas culinárias e desenvolvendo tec-
nologias para produzir sua alimentação. Quando os colonizadores chegaram às terras 
brasileiras, os nativos já tinham domínio de técnicas de pesca e o manejo da mandioca. 
Produziam	farinha,	beiju	que	era	utilizado	como	o	pão	francês	nos	dias	atuais,	compondo	
o café da manhã indígena; com auxílio do tipiti – um tipo de cesto trançado em forma de 
cilindro – extraíam da mandioca um caldo letal que, quando fervido, dá origem ao tucupi, 
e fermentavam a mandioca para o consumo de uma bebida alcoólica conhecida como 
caxiri (CASCUDO, 2016).
 Além de dominar técnicas de caça e pesca, os indígenas conseguiam conservar os 
alimentos com o moquém, uma espécie de grelha feita artesanalmente com madeiras e 
usado para defumar carne ou peixe. Esse método evitava que os alimentos se deterioras-
sem. Para o pesquisador da alimentação brasileira, Luiz Câmara Cascudo (2016), todos os 
indígenas	brasileiros	conheciam	o	fogo,	sabendo	como	acendê-lo	e	utilizando-o	para	o	
preparo de alimentos, aquecimento e defesa nos âmbitos guerreiro e mágico. 
 Os indígenas habitantes das terras que deram origem a Feira de Santana tinham 
uma espetacular biodiversidade alimentar. Eles viviam às margens de um rio e cercados 
por uma vegetação que garantia o plantio, colheita e pesca, essenciais para a constru-
ção de uma trajetória alimentar. Conforme o arqueólogo Carlos Ott (1945), já se eviden-
ciava entre os Payayá o cultivo de alimentos como milho, mandioca, aipim, feijão, batata 
doce, amendoim e abóbora. Além disso, o autor destaca entre estes indígenas o costume 
da	caça	–	sobre	a	qual	se	registra	a	preferência	por	veados,	porcos	do	mato	e	cascavéis	
– e da coleta de alimentos como o umbu, mandacaru, xiquexique e mel (FEIRENSES, 2016).
 Os Payayás também acrescentavam o peixe à sua alimentação. Eles tinham o cos-
tume de ocupar a região do Recôncavo para a pesca da tainha, que, depois de salgada 
e triturada, gerava uma farinha de peixe, também chamada de farinha de guerra (FEIREN-
SES,	2016).	Esse	item,	somado	à	farinha	de	mandioca,	era	essencial	para	a	sua	subsistência	
no sertão, principalmente durante os períodos de secas prolongadas e de guerras, posto 
que este tipo de alimento se conserva durante vários meses.
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 Desse conjunto de hábitos alimentares deriva a culinária que hoje chamamos de 
sertaneja. Ela não tem a ver apenas com os ingredientes propriamente ditos, mas também 
com a sua territorialidade e disponibilidade (no que se refere às condições climáticas e 
ambientais), com técnicas de conservação e preparo que respondiam às necessidades 
culturais de um povo. Os indígenas são, sem qualquer margem de dúvida, o primeiro pilar 
para	a	construção	de	uma	culinária	brasileira	e,	por	consequência,	feirense.	Embora	fun-
damental, a contribuição dos povos originários não foi a única. A história gastronômica da 
cidade	baiana	também	contou	com	a	influência	portuguesa,	em	uma	troca	cultural	cujos	
traços podemos ver – e degustar – até os dias atuais.

A presença portuguesa
 
No	século	XVII,	chega	às	terras	da	Itapororoca	o	colonizador	português	João	Peixoto	Vie-
gas.	De	origem	fidalga,	ele	veio	à	Bahia	para	assumir	o	cargo	de	tesoureiro	real.	Casou	
com	Joana	de	Sá,	filha	de	dono	de	engenho,	também	de	origem	portuguesa,	com	quem	
teve	seis	filhos.	Viegas	tomou	posse	de	terras	na	região	de	Jacuípe	e	Itapororoca,	que	se	
transformou no distrito de Maria Quitéria, pertencente ao município de Feira de Santana. 
Nas imediações da paróquia de São José de Itapororoca, uma das terras que fazia parte 
das sesmarias da família de Viegas foi vendida um casal de portugueses, Ana Brandão e 
Domingos Barbosa de Araújo. Foi esse lote de terra que originou a fazenda “Santana dos 
Olhos	D’Água”	(GALVÃO,	1982).
 O nome do lugar foi escolhido pelos novos donos, o referido casal de portugueses, 
em homenagem a sua santa de devoção – Nossa Senhora Santana – que, posteriormente, 
se tornaria a padroeira da cidade. A fazenda se localizava entre o recôncavo e o sertão, 
com	uma	condição	geográfica	privilegiada,	devido	à	abundância	de	água,	solo	favorá-
vel para criação de gado e plantação de mandioca. Essa raiz, aliás, é fundamental para 
a economia e desenvolvimento local, compondo a base alimentar na fabricação de fari-
nha e outros derivados – herança deixada pelos indígenas que ali habitaram. 
 Em frente à fazenda, foi construída uma capela para rezar as missas. Assim, a fazen-
da se tornou um ponto de passagem obrigatório, atraindo muitos tropeiros e boiadeiros 
vindos do alto sertão baiano e de outros estados. Tratava-se de um local de descanso e 
reabastecimento para os tropeiros e os seus animais de carga, no caminho para a cidade 
de Cachoeira. Mais tarde, a fazenda se tornaria um povoado, onde os tropeiros passaram 
a negociar suas mercadorias e vender o gado. Nasceu, então, uma grande feira, que se 
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tornou a principal da região, e um próspero comércio de gado, elevando a vila à posição 
de mais importante cidade da Bahia (FEIRENSES, 2018).
 A despeito de todas as contradições inerentes ao processo de colonização bra-
sileira,	a	presença	portuguesa	participou	da	nossa	culinária.	Ainda	hoje	essa	 influência	
se faz presente: empregamos largamente no preparo dos nossos pratos as especiarias, o 
açúcar, as receitas de doces, guisados e pratos como o cozido. As técnicas da cozinha 
portuguesa, associadas àquelas empregadas pelas populações indígenas e africanas, em 
conjunto com a utilização dos ingredientes encontrados por aqui, caracterizam a culinária 
brasileira, em geral, e a sertaneja, em particular. Os indígenas não tinham o hábito de criar 
animais, e os portugueses introduziram a criação de bois, patos, galinhas, porcos, gansos.  
 O sal também foi um legado lusitano para a comida feita aqui: usado como tempe-
ro, também era indispensável para conservar as carnes (AMARAL, 2016, p. 37). 
 Podemos reconhecer as marcas portuguesas na formação da culinária com a uti-
lização das mais diversas técnicas, introdução de alimentos que até então eram desco-
nhecidos, surgindo novas adaptações e criações que dariam origem a nossa formação 
alimentar.
	 Outra	influência	culinária	trazida	pelos	os	povos	portugueses	foi	a	nossa	doceria.	As	
técnicas ibéricas foram ensinadas às mucamas e, com a introdução do açúcar e das fru-
tas típicas nativas, resultaram os mais diversos doces: goiabada, marmelada, bananada, 
atum (nego bom), compota das mais variadas frutas brasileiras, dentre outros, que passa-
ram a caracterizar a doceria brasileira.
	 Concluímos,	de	acordo	a	pesquisa	bibliográfica	aqui	referida,	que	os	portugueses	
que chegaram nas mediações de Feira de Santana foram os introdutores de determina-
dos hábitos alimentares presentes em nossa cozinha até os dias atuais. Guisados, cozidos 
e técnicas que se mesclaram a ingredientes regionais e temperos indígenas e africanos, 
constituindo	o	tripé	de	povos	que	influenciaram	a	gastronomia	feirense.
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Influências africanas

Antes	de	falarmos	especificamente	sobre	a	relação	entre	os	povos	africanos	e	a	culinária,	
é	importante	lembrar	que,	ao	longo	do	tráfico	atlântico,	foram	trazidas	de	África	para	o	
Brasil mais de 5 milhões de pessoas escravizadas (ALENCASTRO, 2000, apud SEPPIR, 2016), 
dos mais diversos segmentos étnicos, com ampla variedade cultural. Quando aqui chega-
ram,	esses	grupos	foram	classificados	em	“supostas	etnias	por	conveniência	do	tráfico	de	
escravos”	e	da	Igreja	Católica	(MATTOS,	2005,	p.	153).	Essa	classificação	“acabou	sendo	
reelaborada	e	internalizada	pelos	próprios	indivíduos”	escravizados	(MATTOS,	2005,	p.	154).
 Com o tempo, os africanos reorientaram “suas formas de organização, sobretudo 
por meio da associação em irmandades religiosas, ‘ajuntamentos’ em batuques, capo-
eiras,	danças.	Essa	identificação	a	determinados	grupos	levava	em	conta	características	
que	consideravam	em	comum	como	a	língua,	a	ascendência	e	a	visão	de	mundo.”	(MAT-
TOS, 2005, p. 154).
	 Nesse	ínterim,	podemos	destacar	três	grandes	grupos	étnicos	africanos	que	tiveram	
maior presença no território brasileiro: os Bantu (especialmente vindos de Angola, Congo 
e Moçambique), os Ewe-Fon (também de chamados de mina ou jeje, provenientes de 
Gana, Togo e Benim) e os Yorùbá (particularmente da Nigéria e do Reino de Queto, em 
Benim).	Juntos,	os	diversos	povos	dessas	três	macroetnias	tiveram	um	papel	fundamental	
na constituição da sociedade brasileira em inúmeros aspectos.
 No âmbito linguístico, Lélia Gonzalez (2018) destaca que os brasileiros falam “pretu-
guês”,	ou	seja,	houve	uma	“africanização”	da	língua	portuguesa,	com	a	introdução	de	
palavras como dengo, samba, molambo, marimbondo e cachaça, por exemplo (CASTRO, 
2007). As pessoas negras também deram expressivas contribuições na música, dança, culi-
nária e em manifestações culturais, políticas, econômicas e intelectuais, sem mencionar a 
criação e desenvolvimento das religiões afro-brasileiras (SEPPIR, 2016, p. 8).
	 Dentre	essas	vastas	referências	culturais	africanas,	nos	interessa	em	particular	a	gas-
tronomia.	“Você	curte	acarajé,	caruru,	vatapá?	Aprecia	cocada?	Gosta	de	quiabo,	inha-
me?	Dendê,	melancia,	 jiló,	gengibre?	Agradeça	aos	africanos	e	descendentes”,	afirma	
Amaral (2016, p. 43). De fato, podemos ver em praticamente toda a extensão de Feira de 
Santana	as	influências	dos	povos	de	matriz	africana,	inseridas	no	nosso	cotidiano	e	hábitos	
alimentares. Alguns exemplos são as baianas de acarajé, as rodas de capoeira, as comu-
nidades quilombolas e os terreiros de candomblé.
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 Aliás, nas religiões afro-brasileiras podemos observar uma interessante relação com 
a comida. Conforme Sousa Júnior, “nas comunidades de terreiro, a comida é a força que 
alimenta os ancestrais e, ao mesmo tempo, o meio por qual a comunidade alcança o 
mais	alto	grau	de	intimidade	com	o	sagrado,	através	da	consumação”	(SOUSA	JÚNIOR,	
2014,	p.	129).	Assim,	na	cosmopercepção	(OYĚWÙMÍ,	2002)	de	alguns	importantes	povos	
de matriz africana que foram trazidos ao Brasil – e a Feira de Santana – a alimentação é 
um fenômeno complexo que, além de suas camadas sociopolíticas, também possui com-
ponentes religiosos. Nesse contexto, há comidas permitidas e interditadas, dependendo 
de	quem,	o	quê,	como	e	quando	se	come	(SOUSA	JÚNIOR,	2014).
 No candomblé, por exemplo, em determinadas circunstâncias, alguns alimentos são 
considerados sagrados, sendo preparados de forma especial para serem oferecidos aos 
orixás.	São	as	chamadas	“Comidas	de	Santo”,	e	cada	orixá	tem	o	seu	alimento	sagrado.	A	
expressividade dessa culinária fez com que ela se difundisse por toda a Bahia, tornando-se 
parte da identidade cultural do estado e se fazendo presente como comida de rua. Uma 
gastronomia rica, cheia de sabores, cores e aromas.
 Em seu livro sobre a culinária baiana, Manoel Querino nos informa que os negros e 
as	negras	designadas	para	preparar	as	refeições	dos	brancos	modificavam	e	acrescenta-
vam aos preparos técnicas e ingredientes africanos (QUERINO, 1957). Desse modo, foram 
responsáveis	por	introduzir	o	azeite	de	dendê,	as	pimentas	malaguetas,	o	camarão	seco,	
o leite de coco (QUERINO, 1957) – tão característicos da cozinha baiana – assim como 
o quiabo, inhame, erva-doce, gengibre, açafrão, gergelim, que utilizavam nas farofas, 
amendoim africano, melancia e o largo uso da banana (GOMES; MORAES, 2014). Várias 
comidas	 portuguesas	 e	 indígenas	 foram	modificadas	 pela	 condimentação	ou	 técnica	
das pessoas negras em diáspora, e alguns dos pratos mais caracteristicamente brasileiros 
chegaram a nós pelas mãos africanas, como a farofa, o quibebe e o vatapá.
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As quitandeiras

As pessoas negras tiveram uma importância fundamental para a formação da Feira Livre 
que se formaria em Feira de Santana. Homens e mulheres atuavam na feira como comer-
ciantes de variados itens, incluindo frutas como caju, banana, jaca, manga, melancia e 
feijões, e produzindo alimentos para o consumo derivado da mandioca. Na venda dos 
itens citados, porém, destacava-se a força de trabalho feminina: eram as chamadas qui-
tandeiras.
	 As	quitandeiras	ou	“ganhadeiras”	eram	mulheres,	na	sua	maioria	negras	e	mestiças,	
que circulavam pelas ruas das cidades comercializando os seus quitutes e tabuleiros de 
doces. Vendiam de porta em porta itens como mingau, milho, beiju, carimã, tapioca, ver-
duras e frutas, em uma prática habitual até os dias de hoje. Sua relevância econômica 
pode ser percebida inclusive pelo nome dos logradouros feirenses: em 1903, “Rua das Ga-
nhadeiras”	era	o	nome	do	trecho	compreendido	“entre	a	Praça	dos	Remédios	até	a	Rua	
24	de	Maio”,	abrangendo	um	pedaço	da	atual	Rua	Desembargador	Felinto	Bastos.	(SILVA,	
2012, p. 78). Assim como no âmbito econômico, as quitandeiras tiveram uma representa-
tividade de extrema importância para nossa construção cultural alimentar. Mas elas não 
são	as	únicas	personagens	históricas	da	nossa	culinária:	os	tropeiros	também	foram	figuras	
que colaboraram para a construção da cozinha nordestina sertaneja. 
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Os tropeiros

No período colonial, o trabalho dos tropeiros foi fundamental para dinamizar o comércio 
e a comunicação, além de promover o povoamento de várias partes do território brasilei-
ro. Apesar de ser mais associado às regiões sul e sudeste, o tropeirismo foi um movimento 
importante também em outros lugares do Brasil, inclusive na Bahia, onde o uso de animais 
de carga, como a mula, constituía um dos principais meios de transporte até meados do 
século	XX	(JESUS,	2009).
 Os tropeiros trabalhavam no sertão baiano no manejo e no comércio de gado, pas-
sando por Feira de Santana a caminho do seu destino no recôncavo. A base principal da 
sua alimentação vinha da mandioca e carne seca, mas a essa dieta se agregavam outros 
alimentos como milho, abóbora, feijão e rapadura. Segundo Suassuna (2010), a rapadu-
ra, além de ser um insumo característico do sertão, também era fonte de energia para 
as	épocas	de	carência	alimentar.	O	largo	consumo	dessa	provisão	associada	à	ingestão	
de	bastante	água	chamava-se	“engana	bucho”,	e	supria	a	alimentação	em	épocas	de	
secas, junto com a farinha de mandioca. 
 A vida no sertão era muito sofrida e árdua, com escassez de alimentos e pouca 
água.	Porém,	mesmo	com	todas	as	dificuldades	enfrentadas	e	a	limitação	de	grupos	ali-
mentares, a cozinha sertaneja se destaca pela criatividade do uso dos ingredientes locais, 
transformando matéria-prima em produções gastronômicas. Cabe ressaltar, ainda, que 
os tropeiros desempenharam papel ímpar no comércio da cidade de Feira de Santana, 
contribuindo para o surgimento e consolidação da famosa Feira Livre. 
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A Feira Livre

Com o povoamento da província ao redor da fazenda Santana dos Olhos D’água desen-
volve-se uma feira livre. A mão de obra trabalhadora e os comerciantes que movimenta-
vam o local era a população mais pobre, constituída de negros e mestiços, muitos deles 
tropeiros. Os feirantes dinamizavam a economia comercializando os mais diversos tipos de 
produtos: cerâmicas, couro, alimentos, ervas medicinais; animais dos mais variados tipos, 
tais como bovinos, caprinos e aves; caça, fumo, roupas, sapatos, utensílios de cozinha de 
forma geral, facas, panelas, colheres de pau. 
 Dentre os fatores que favoreceram o surgimento da feira livre e a comercialização 
e criação de gado, elencamos as características do território: bons pastos, fonte de água 
e a localização privilegiada em um grande entroncamento rodoviário, que liga várias re-
giões do estado da Bahia e da região Nordeste. Nesse cruzamento, diversas etnias entra-
ram em contato, compartilhando tradições e costumes. Danças, religiões, arte e hábitos 
alimentares conferem à feira livre um caráter multicultural. 
	 Um	destaque	no	comércio	da	 feira	é	a	venda	de	ervas,	 tanto	para	fins	 religiosos	
quanto médicos – ou mesmo para ambos, simultaneamente. Segundo Carla Braga (2011), 
as ervas medicinais eram usadas pelos indígenas em rituais religiosos e de cura, principal-
mente	pela	figura	do	pajé.	Outro	uso	importante	das	ervas	está	na	culinária,	em	que	são	
usadas	para	 intensificar	 sabores,	aromatizar	as	preparações	e	agregar	aos	pratos	valor	
nutricional, melhorando o funcionamento do corpo.
 Outro ponto a sublinhar em relação à feira livre é o consumo de carne bovina, for-
temente	influenciado	pelo	comércio	de	gado.	O	preparo	da	carne	também	nos	conta	
histórias sobre as marcas dos povos indígenas, portugueses e africanos presentes nas técni-
cas de cozimento, na forma de temperar e no uso de pimentas e especiarias. Assim, fazem 
parte dos hábitos alimentares da população feirense pratos típicos como rabada, carne 
de panela, cozido, guisado e carne assada.
 A carne de boi dá origem a muitos pratos que são extremamente fundamentais 
para as nossas tradições alimentares. E praticamente todo as partes do animal bovino são 
aproveitadas. As vísceras, por exemplo, são utilizadas no mocofato e na fatada; do bucho 
faz-se a dobradinha e tripa frita; além disso há preparos com o fígado acebolado, rins e 
língua.
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 Segundo a obra Culinária Caprina (LODY, 2005, p. 24), a “riqueza cultural do agreste 
nordestino é incontável e o bode, a cabra e o cabrito são personagens recorrentes no 
repertório	da	cultura	sertaneja”.	O	bode	assado	com	farofa	d’água,	como	é	consumido	
na maioria das vezes, encanta o paladar e é introduzido na alimentação do povo feirense 
simbolizando não só a culinária, mas a própria cultura sertaneja. Todas essas atividades 
comerciais que ocorriam na feira livre e no campo do gado fortaleceram a identidade de 
Feira de Santana enquanto lugar comercial e de rica culinária.
 A feira livre, que também se caracterizava como espaço de interação social e tro-
cas culturais, passou por um processo de disciplinarização feita pelo governo municipal, 
através da construção do centro de abastecimento, na década de 1970. A feira vinha so-
frendo críticas da elite econômica devido à falta de infraestrutura adequada, por não ter 
os devidos cuidados sanitários, organização e limpeza – por não se adequar aos padrões 
de	uma	cidade	“civilizada”,	enfim.	É	nesse	contexto	que	surge	o	centro	de	abastecimento	
(FEIRENSES, 2018).
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O centro de abastecimento

O centro de abastecimento é um grande polo distribuidor de alimentos e similares. De 
acordo as pesquisas feitas para constituir a presente obra, 80% dos entrevistados compram 
insumos para as suas iguarias no centro de abastecimento e na feira livre da cidade, o 
que gera renda para sustento das famílias. No centro de abastecimento pode ser encon-
trada uma diversidade de produtos para a vida cotidiana. O local é dividido em galpões, 
conforme o tipo de item vendido: carnes, cereais, hortifruti, utensílios, atacadistas e box de 
artesanatos, tendo, ainda, espaço para o consumo de alimentos prontos.
 O centro de abastecimento é o principal polo de apoio alimentar para Feira de San-
tana e regiões, tendo um papel fundamental para o abastecimento da cidade e desen-
volvimento econômico local e social. Nele estão concentrados todos os itens da cadeia 
produtiva alimentar. Os alimentos saem do campo e são transportados para o centro. De 
lá, são distribuídos para as feiras livres que atuam na cidade e para os comércios locais, 
bares	e	restaurantes.	Ressaltamos	que	é	significativo	para	os	profissionais	de	gastronomia	
entender	como	o	alimento	chega	até	a	mesa	do	consumidor	final.	Isso	nos	faz	refletir	sobre	
a importância de toda essa cadeia produtiva para a produção e consumo de um alimen-
to limpo e justo.
 Nesse complexo logístico, mais uma vez salta aos olhos os atravessamentos religio-
sos. Uma comida tradicional que caracteriza o centro de abastecimento é o caruru de 
Santa Bárbara, considerada a padroeira do entreposto comercial. O evento religioso em 
torno	dessa	 santa	mobiliza	muitas	ações	entre	os	comerciantes.	É	uma	 festividade	que	
acontece sempre no dia 4 de dezembro, evidenciando uma relação muito intensa com 
as comidas de matriz africana.
 Segundo Amaral (2016), o caruru tem aspectos tanto indígenas quanto africanos. 
À versão feita pelos povos originários foram acrescentados quiabo, pimenta-malagueta, 
dendê	e,	mais	tarde,	camarões	secos	e	legumes,	itens	associados	aos	africanos	em	diás-
pora. Vatapá, galinha cozida e arroz são os alimentos que completam o tradicional caruru 
de Santa Bárbara do centro de abastecimento de Feira de Santana.
	 Além	das	influências	históricas	e	dos	lugares	onde	se	construíram	a	identidade	da	
culinária feirense, podemos também citar os sujeitos que, no cotidiano citadino, contribu-
íram para fortalecer a imagem da culinária local. Nesse sentido, Noratinho da pamonha, 
Tonhão	do	acarajé	e	Lênio	Braga	são	importantes	figuras	da	cidade	de	Feira	de	Santana.	
É	sobre	eles	que	falaremos	nos	tópicos	a	seguir.
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Noratinho da pamonha

Noratinho da Pamonha foi um vendedor ambulante que vendia pamonha pelo centro da 
cidade. Ele encontrou no milho uma forma de colocar em prática seus dotes culinários, 
e	ficou	muito	conhecido	pela	qualidade	dos	produtos	que	vendia.	Filho	de	ex-escravos,	
Norato começou a trabalhar muito cedo, inicialmente atuando como vaqueiro.
 Ele comprou de um pedaço de terra do fazendeiro para quem trabalhava, e utilizou 
essas terras para plantar milho (FEIRENSES, 2017). Com muita técnica e criatividade, Nora-
tinho criou um jingle que cantava enquanto vendia seus produtos pelas ruas da cidade.  
 A maioria de seus clientes eram crianças, as quais ele atiçava com sua propaganda 
musical: 

Coco, açúcar, canela, cravo, manteiga? Não!
Oh! Papai me dá dinheiro, Menino compra pamonha.
Papai tava dormindo
Mainha compra pamonha
Papai já levantou
Mainha compra pamoha
Papai já viajou
Mainha compra pamonha
Mainha, me dá dinheiro
Futuca, mainha, a costela de painho.
Pra painho acordar pra me dá dinheiro
Menino, compra pamonha.

	 Mesmo	sem	ter	conhecimentos	técnico-científicos	em	administração	e	marketing,	
Noratinho tinha todas as características de um grande empreendedor. Soube valorizar 
seu produto ao máximo, transformando suas pamonhas em uma iguaria muito cobiçada 
pelo povo feirense. A qualidade de seu produto era referenciada pelos seus clientes, que 
falavam do seu maravilhoso sabor. Usando o milho, Noratinho pôs em prática técnicas 
específicas	herdadas	de	seus	ancestrais,	garantindo	a	qualidade	e	o	sabor	da	pamonha.	
 Falecido em 2012, Noratinho da pamonha deu uma importante contribuição não só 
para culinária feirense, mas também para o marketing. Com carisma, estratégia e criati-
vidade, Norato deu destaque ao milho e evidenciou o alimento que simboliza a tradição 
e os festejos juninos no nordeste do Brasil. Desse modo, Noratinho da pamonha é, com 
certeza,	uma	grande	figura	popular	feirense.
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Tonhão do acarajé

Tonhão do acarajé foi um comerciante que vendia seus quitutes na década de 1960, na 
frente do colégio Santanópolis, na Avenida Getúlio Vargas. Seu ponto era parada obriga-
tória dos estudantes e trabalhadores que passavam por ali. Os seus quitutes eram dispu-
tadíssimos na época. As iguarias compunham um típico tabuleiro, repleto de simbolismos 
religiosos.
 De acordo com algumas religiões afro-brasileiras, o acarajé é um alimento sagrado 
que	tem	origem	africana	e	significa	“comer	bola	de	fogo”	(akará,	em	yorùbá,	quer	dizer	
“bola	de	fogo”,	e	jé	significa	“comer”).	O	nome	desse	prato	típico	surgiu	a	partir	de	uma	
lenda. Conta a história que Iansã, orixá dos ventos e das tempestades, preparou um ali-
mento	para	seu	esposo	Xangô,	orixá	dos	raios,	trovões,	fogo	e	justiça.	A	orientação	que	
o	Ifá	deu	à	Iansã	dizia	que,	após	comer,	Xangô	deveria	falar	para	o	seu	povo.	Ao	fazê-lo,	
saíram	labaredas	de	fogo	da	boca	de	Xangô	(CÂMARA,	2018).	Não	à	toa,	o	acarajé	é	
atualmente considerado patrimônio imaterial da Bahia e patrimônio cultural brasileiro (CÂ-
MARA, 2018).
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Lênio Braga e o painel da rodoviária

Mais um personagem que deixou um legado para o patrimônio cultural de Feira de Santa-
na	foi	o	desenhista,	pintor,	artista	gráfico	e	fotógrafo	Lênio	Braga.	Ele	construiu	um	painel	
que ainda hoje pode ser observado na rodoviária. Pintado em 1967, o painel possui 120 
metros quadrados e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 
(IPAC).
 A obra reúne um conjunto de ilustrações com elementos que remetem à ideia de 
sertão, representando feirantes, utensílios de cozinha, colheres, pilão, couro, viajantes, tro-
peiros,	boiadeiros	e	vendedores	de	couro,	dentre	outras	referências	que	estão	associadas	
à nossa tradição sertaneja. Tudo isso em traços de xilogravura, uma técnica igualmente 
característica do nordeste brasileiro.
	 O	painel	é	homenageado	e	eternizado	no	poema	“Pedaço	do	Nordeste”,	do	autor	
Eroltildes Miranda dos Santos.

O painel da Estação 
É uma obra sem par 
Feita por um grande artista
Que seu nome vou narrar
Lênio Braga, meu leitor 
Que na classe de pintor
Merece se destacar

Porque aquela pintura 
É uma obra febril 
Na estação rodoviária 
Tem os seus valores 
O Painel se reveste 
Dum pedaço do Nordeste
No coração do Brasil.

 
	 Em	seu	painel,	Lênio	Braga	traz	elementos	que,	mesmo	sem	representar	explicita-
mente	o	tema	da	culinária,	nos	faz	pensar	em	alimentos,	formas	de	preparo	e	figuras	que	
contribuíram	para	transformar	a	cozinha	sertaneja	em	algo	único.	Enfim,	no	painel	temos	
uma representatividade da grande riqueza cultural do sertão.



37

 O presente trabalho tematiza a formação e construção alimentar da cidade de 
Feira de Santana. Neste material, abordamos contextos históricos que abrangem desde 
a	nossa	colonização	até	os	dias	atuais,	traçando	caminhos	que	nos	levam	a	identificar	o	
tripé da culinária feirense. Enfatizamos o entrelaçamento existente entre o ato de se ali-
mentar e as condições socioculturais de um povo. 
 Nesse sentido, a gastronomia tem forte potencial para ser agente de transformação 
no desenvolvimento comercial de uma cidade. Ela movimenta a agricultura familiar e o 
comércio	 local,	além	de	ser	referência	histórica,	política	e	religiosa.	Assim,	é	 importante	
que haja articulações com os órgãos municipais e estaduais e as instituições privadas para 
alavancar a nossa Princesa do Sertão como uma autoridade na Bahia e nos demais esta-
dos, no quesito culinária sertaneja. A cultura local constitui um patrimônio imaterial e, por 
isso,	se	faz	necessário	conhecer,	divulgar	e	preservar	a	história,	as	figuras	populares	e	os	
saberes culinários da nossa Princesa do Sertão. 
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Caras leitoras e leitores, chegamos a um capítulo com sabor tipicamente sertanejo. 
Nesse	espaço,	vamos	conhecer	um	movimento	chamado	“nova	gastronomia”,	que	abre	
outras	possibilidades	de	pensar	e	praticar	as	culinárias	locais.	A	partir	dessas	reflexões,	per-
ceberemos o quanto o sentimento de pertença cultural se entrelaça com a alimentação, 
de modo dinâmico, recíproco e histórico. Tal base teórica nos permitirá falar sobre a iden-
tidade sertaneja da gastronomia presente em Feira de Santana.
 Ao longo do texto, entenderemos o que diferencia a culinária nordestina da culi-
nária	sertaneja	e,	nesse	 ínterim,	qual	a	especificidade	da	cozinha	sertaneja	baiana.	Em	
seguida, nos centraremos na descrição dos ingredientes que caracterizam a gastronomia 
de Feira de Santana, defendendo que sim, nossa Princesa do Sertão tem uma gastrono-
mia própria. Dialogaremos igualmente sobre os produtos alimentícios dos municípios que 
compõem a região metropolitana de Feira de Santana.
	 Enfim,	ao	final	da	leitura,	vamos	retomar	o	argumento	de	como	a	comida	é	funda-
mental para a construção da identidade cultural de um povo. Incentivaremos, portanto, 
a demarcação do território feirense a partir da apropriação consciente da gastronomia 
sertaneja	baiana	e	do	terroir,	esse	ambiente	geográfico	e	cultural	que	nos	propicia	a	ali-
mentação.	BOM	APETITE!	

A “nova gastronomia brasileira” e a tradicional culinária sertaneja

Comer é um ato profundamente social, muito mais complexo do que satisfazer a uma 
necessidade	fisiológica	do	corpo.	Um	olhar	mais	atento	à	alimentação	permite	visualizar	
não	apenas	carboidratos,	proteínas	e	fibras,	mas	também	conflitos	políticos,	sistemas	eco-
nômicos, formas de sociabilidade, religiões, contextos históricos e memórias afetivas, tanto 
individuais quanto coletivas.
 Em outras palavras, a comida é um elemento cultural de suma importância na cons-
tituição da identidade de um povo. De fato, alguns pratos são considerados símbolos na-
cionais ou regionais: é o caso da pizza para a Itália e o acarajé para a Bahia. Por mais que, 
frequentemente,	possam	nos	induzir	a	essencialismos	e	reducionismos,	os	“pratos	típicos”	
de determinada região nos contam muitas histórias sobre os territórios e culturas que pre-
tendem representar. Por isso, é comum que algumas comidas sejam consideradas patri-
mônio cultural ou imaterial (CORNER; ÂNGELO, 2008).
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 No entanto, é relevante mencionar que tais simbolismos culinários são fruto de pro-
cessos históricos e disputas de poder, assim como o campo da gastronomia em geral. 
Para	termos	uma	ideia	das	hierarquias	que	perpassam	essa	área,	vejamos	o	que	afirmam	
o famoso chef Alex Atala e o sociólogo Carlos Alberto Doria, no livro Com unhas, dentes e 
cuca:

os últimos 150 anos representaram o predomínio quase absoluto da 
cozinha francesa – o que fez seus produtos ganhassem destaque sem 
igual, obrigando mesmo os demais países a copiá-los ou substituí-los – 
desde a nouvelle cuisine, esse panorama passa por uma transformação 
importante (ATALA; DORIA, 2008, p. 232).

 Outro exemplo de como o âmbito gastronômico pode ser politicamente atravessa-
do	está	no	termo	“alta	gastronomia”,	que	é	uma	tradução	muito	difundida	da	locução	
francesa	“haute	cuisine”	(SCHIOCHET,	2018).	Comumente	associada	a	pratos	internacio-
nais	–	em	especial	europeus	–	a	expressão	“alta	gastronomia”	traz	implícita	uma	denota-
ção distintiva, hierarquizante (CASTRO; MACIEL; MACIEL, 2016), e abre espaço para a pres-
suposição	de	que	existiria	uma	gastronomia	“baixa”,	de	pouco	valor	cultural	ou	estético	
– o que não passa de uma perspectiva preconceituosa.
	 Como	vimos,	a	França	é	um	país	tido	como	uma	referência	gastronômica,	que	por	
muito	tempo	ditou	–	às	vezes	literalmente,	como	na	expressão	“haute	cuisine”	–	as	tendên-
cias	da	gastronomia	–	conceito,	aliás,	também	definido	por	um	francês	(Brillat-Savarin).	O	
modo	de	vida	francês,	especialmente	o	parisiense,	exerceu	grande	influência	sobre	a	elite	
política	e	intelectual	brasileira	durante	a	segunda	metade	do	século	XIX	e,	em	alguns	luga-
res,	até	o	início	do	século	XX.	Desde	as	roupas	até	a	arquitetura	das	cidades	eram	inspira-
das	no	estilo	dos	franceses,	considerados	então	cultos,	sofisticados,	ápices	da	civilização	e	
da modernidade.
	 Nesse	contexto,	a	metrópole	 feirense	não	 ficou	 imune	ao	 “afrancesamento”:	de	
acordo com Mayara Silva (2012, p. 20), no “contexto das quatro primeiras décadas da 
república brasileira, Feira de Santana, tal como a maioria das urbes nacionais, foi bombar-
deada	com	imagens	e	ideias	de	civilidade”.	Com	isso,	as	comidas	e	técnicas	culinárias	
de origem indígena, africana e de outros grupos étnicos não europeus ou eram desvalori-
zadas, consideradas pobres e sem requinte, ou eram idealizadas apenas como folclore e 
algo do passado. 
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	 Contudo,	o	cenário	gastronômico	vem	se	modificando.	Ao	contrário	do	que	alguns	
estudiosos temiam, o fenômeno da globalização não homogeneizou as diferenças cultu-
rais.	Na	verdade,	é	cada	vez	mais	comum	um	movimento	de	afirmação	das	identidades	
regionais, de valorização das tradições e culinárias locais, além de intensas trocas, adap-
tações e transformações entre as culturas (CASTRO; MACIEL; MACIEL, 2016). Uma nítida 
ilustração	desse	processo	é	o	movimento	denominado	“nova	gastronomia	brasileira”,	que	
busca valorizar os ingredientes e receitas locais, utilizando-os com técnicas inovadoras 
(PUCRS ONLINE, 2020). 
 O chef brasileiro Alex Atala é um dos grandes defensores e difusores da “nova gas-
tronomia”.	Para	Atala	e	Doria	 (2008,	p.	231),	muitos	especialistas	enxergam	no	Brasil	 “o	
futuro	da	gastronomia”,	na	medida	em	que	o	nosso	país	está	“bem	integrado	nos	fluxos	
mundiais	de	matéria	prima	especialmente	desde	a	época	das	navegações”.	Assim,	che-
fes de várias regiões do Brasil estão pesquisando novos insumos e técnicas para construir 
essa	“nova	gastronomia	brasileira”,	buscando	reconhecimento	e	valorização	da	cultura	
local, incentivo à agricultura familiar e dinamização de toda uma cadeia produtiva ali-
mentar, reverberando a sua arte através da comida.
	 É	nesse	panorama	que	o	presente	livro	se	encaixa.	Visamos	a	contribuir	com	o	res-
gate	das	tradições	culinárias	dos	nossos	ancestrais,	com	o	enaltecimento	das	figuras	po-
pulares que preservam e, simultaneamente, aprimoram as técnicas da cozinha feirense. 
Desse modo, objetivamos colocar a culinária de Feira de Santana na rota da gastronomia 
brasileira, sem descaracterizar os sentidos afetivo e cultural atrelados à Princesa do Sertão 
e a sua diversidade agroecológica. Nosso pressuposto é o de que Feira de Santana pode 
e	deve	ser	considerada	uma	referência	na	cozinha	sertaneja	baiana.	
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As culinárias nordestina, sertaneja e sertaneja baiana

Mas,	afinal,	qual	a	especificidade	da	gastronomia	sertaneja	em	relação	à	cozinha	nordes-
tina	em	geral?	E	o	que	diferencia	a	culinária	sertaneja	baiana?	Para	responder	a	essas	per-
guntas, devemos levar em consideração as características territoriais e culturais de cada 
uma dessas localidades.
 A região Nordeste possui nove estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Cada um desses estados possui uma 
culinária própria e diversa, mas todos eles são banhados pelo oceano atlântico – o que 
estimula	“o	consumo	de	peixes,	camarões,	lagostas,	lulas	e	mariscos	na	região	litorânea”	
(CAMPOS et al., 2007). Por sua vez, as “cidades próximas a mangues, rios e lagoas desfru-
tam	da	fartura	de	caranguejos,	pitus	e	sururus”	(CAMPOS	et	al.,	2007),	enquanto	nos	muni-
cípios	interioranos	se	destaca	uma	cultura	agrícola	–	com	frutas	extremamente	diversifica-
das, como “abacaxi, acerola, cajá, caju, carambola, seriguela, coco, goiaba, graviola, 
jaca,	manga,	mangaba,	maracujá,	pitanga,	sapoti”	(CAMPOS	et	al.,	2007)	–	e	a	criação	
de animais bovinos e caprinos.
	 Geograficamente,	o	Nordeste	é	subdividido	em	quatro	regiões:	Meio-Norte,	Agres-
te,	Zona	da	Mata	e	Sertão	(TRISTÃO,	2019).	Dentre	essas	áreas,	o	Sertão	é	a	que	possui	
maior extensão territorial, abrangendo boa parte de todos os estados nordestinos, exceto 
o Maranhão. Nesse cenário, a cozinha sertaneja é “composta basicamente pelo trinômio: 
rapadura, carne-de-sol e farinha de mandioca. Para completar, tem o milho e as carnes 
de	carneiro,	de	cabrito	e	de	bode”	(CAMPOS	et	al.,	2007).
 A cozinha sertaneja baiana, em particular, mescla elementos expressivos do sertão, 
como a farinha e a carne seca, com itens característicos da culinária baiana, como o 
dendê,	o	quiabo,	o	leite	de	coco	e	o	amendoim.	Também	“envolve	ingredientes	e	maté-
rias-primas que se relacionam com o bioma da caatinga, se destacando os diversos do-
ces”	feitos	com	frutas	nativas	ou	cultivadas	na	região,	como	o	umbu	e	o	licuri	(VENÂNCIO	
FILHO, 2019, p. 225). 
 Localizando-se territorialmente no sertão da Bahia, a cidade de Feira de Santana 
também apresenta uma rica culinária sertaneja baiana. A Princesa do Sertão é a segun-
da maior cidade da Bahia em termos populacionais (IBGE, 2019), e possui um farto terroir, 
além de uma diversidade de ingredientes e pratos locais.
 A lista de itens representativos da cozinha feirense é numerosa: carne do sol, char-
que, carne de fumeiro, galinha caipira, bode, carneiro, leite de gado, leite de cabra, quei-
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jo coalho, manteiga de garrafa, requeijão; verduras e frutas como caju, umbu, seriguela, 
jaca, coco, licuri, mamão, banana da terra; abóbora, quiabo, maxixe, batata doce; pei-
xes e crustáceos oriundo do rio Jacuípe... E não poderíamos deixar de fora a nossa rainha 
– a mandioca – e seus produtos derivados que dão origem a diversas iguarias: escondidi-
nho, caldo de aipim, aipim com carne do sol e o bobó de camarão. Todos esses pratos 
são facilmente achados e consumidos em todo território feirense.
 Mesmo diante dessa riqueza culinária, há quem faça declarações equivocadas. 
Durante minhas andanças como consultora gastronômica pelas cozinhas de Feira de San-
tana, ouvi diversas vezes que nossa cidade não tem uma gastronomia. Discordo totalmen-
te	dessa	afirmação,	por	alguns	motivos.
 Primeiro, pelo conceito de gastronomia implícito no enunciado, que remete à ideia 
de	restaurantes	“chiques”,	luxuosos,	localizados	em	bairros	“nobres”	e	acessíveis	apenas	
a pessoas com alto poder aquisitivo. Ora, segundo Brillat-Savarin (1995, p. 61), a gastrono-
mia “é o conhecimento fundamentado de tudo que se refere ao homem, na medida em 
que se alimenta. Seu objetivo é zelar pela conservação dos homens por meio da melhor 
alimentação	possível”.	Nesse	sentido,	tudo	o	que	diz	respeito	à	alimentação	humana	en-
quanto fenômeno cultural pode ser considerado gastronomia. Ela implica “a dimensão do 
gosto,	do	prazer	de	comer”	e	“a	comensalidade	que	envolve	sociabilidade”,	nos	reme-
tendo à ritualização do ato de se alimentar (CASTRO; MACIEL; MACIEL, 2016, p. 21).
 Ora, sob essa outra perspectiva, os bares, as barracas de alimentação, os boxes 
no centro de abastecimento, as quitandeiras e os vários vendedores ambulantes que co-
mercializam os quitutes e pratos populares são espaços gastronômicos. Tanto a “comida 
de	rua”	quanto	aquela	preparada	nas	casas	da	população	feirense	merecem	o	título	de	
gastronomia, uma vez que nos envolvem com seus sabores, promovem sociabilidade e 
nutrem o corpo – e a identidade – sertaneja baiana.
 Outro motivo pelo qual é equivocado dizer que “Feira de Santana não tem gastro-
nomia”	tem	a	ver	com	o	fato	de	que	o	campo	técnico	gastronômico	foi	construído	sobre	
bases colonialistas, centradas na Europa e promovidas por sujeitos privilegiados – em ge-
ral,	homens	brancos	e	ricos.	É	por	isso	que	parece	absurdo	pensar	em	mocofato,	fatada,	
sarapatel e mininico de carneiro, por exemplo, como pratos dignos de constarem em 
um cardápio representativo da gastronomia de um lugar. “Como assim, comidas feitas a 
partir das vísceras de animais, consumida pelas pessoas humildes em seu cotidiano, serem 
classificadas	como	gastronomia?”
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 Esse é um dos pensamentos por trás de declarações que deslegitimam a culinária 
feirense. Para desconstruir essa lógica é necessário descolonizar a gastronomia. Ou seja, 
compreender que as mãos que plantaram, colheram e cozinharam os alimentos que nu-
triram	e	nutrem	o	povo	brasileiro	 tem	cor,	 tem	 lugar	 social	e	potência	para	afirmar	sua	
identidade cultural culinária.
 Nas palavras de Brillat-Savarin, a gastronomia “move os lavradores, os vinhateiros, 
pescadores, os caçadores, e a numerosa família dos cozinheiros, seja qual for o título ou 
qualificação	sob	a	qual	disfarçam	suas	tarefas	de	preparar	alimentos”.	Ora,	a	teia	gastro-
nômica	feirense	engloba	diversos	ciclos	e	uma	cadeia	de	produtos,	profissionais	e	estabe-
lecimentos, movimentando a economia e a cultura da região. Logo, a culinária de Feira 
de Santana se destaca por sua ligação estreita com a veia comercial da cidade.
Olhando para o processo histórico de formação feirense, constatamos que a localização 
estratégica	da	Princesa	do	Sertão	propiciou	e	propicia	até	hoje	um	intenso	fluxo	de	pes-
soas do Brasil e do mundo inteiro. Há, portanto, um grande potencial turístico; e os turistas 
geralmente	acorrem	em	busca	dos	“pratos	típicos”	dos	locais	que	visitam.	Nesse	contexto,	
quais	comidas	representariam	de	melhor	forma	a	cidade	de	Feira	de	Santana?
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A cozinha da “Princesa do Sertão”

Para	fundamentar	o	presente	livro,	empreendemos	uma	pesquisa	etnográfica	exploratória	
que nos levou a circular pelas principais feiras da cidade e pelo centro de abastecimento. 
Foi feito então um mapeamento dos principais ingredientes que simbolizam e demarcam 
nossa região.
 Dentre as carnes mais consumidas em Feira de Santana, sublinhamos a carne de sol, 
a carne de bode e o charque. A carne do sol é um ícone da nossa cultura sertaneja. Ela 
é “o resultado do cozimento incompleto da carne de boi, da carne de carneiro, da carne 
de bode ou da carne de porco pela exposição ao sol, depois de convenientemente tem-
perada”	(RADEL	apud	BRANCO,	2019).	No	processo,	a	peça	é	salgada	e	colocada	em	um	
local coberto e bem ventilado. Inicialmente esse procedimento constituía uma alternativa 
de conservação empregada pelos tropeiros, devido à impossibilidade de refrigeração. 
Porém,	atualmente	a	carne	de	sol	poderia	se	chamar	“carne	de	sombra”	ou	“carne	de	
sereno”	(BRANCO,	2019),	pois	seu	processo	de	produção	foi	alterado,	tanto	por	questões	
sanitárias quanto para aumentar a durabilidade e melhorar seu gosto e textura.
 Outras iguarias sertanejas bastante notórias são o bode e a cabra, representativas 
da	identidade	da	cultural	nordestina.	O	sertanejo	costuma	afirmar	que	do	bode	se	apro-
veita	até	o	berro	–	afinal,	ele	é	a	buzina	e	o	despertador	no	agreste	nordestino	(BOSÍSIO	
JÚNIOR,	2005).	No	que	tange	especificamente	à	alimentação,	o	bom	e	velho	bode	na	
brasa, acompanhado com farofa d’água, é característico da nossa Princesa do Sertão. 
 Prosseguindo com o relato de nossa caminhada pela feira, outros alimentos encon-
trados	com	recorrência	foram	carne	fresca,	vísceras,	frango,	peixe,	mariscos	e	crustáceos,	
a partir dos quais são preparados pratos como mininico, sarapatel, mariscada e a famosa 
galinha cozida de domingo, presente em diversas casas brasileiras. Com as carnes frescas 
podemos fazer inúmeras receitas, incluindo guisados, ensopados, cozidos e churrascos.
 Ainda falando sobre produtos animais, os leites e seus derivados também estão mui-
to presentes na culinária local. Dentre os queijos típicos da nossa região se destacam o 
requeijão e o queijo coalho, um cru e outro cozido a base de manteiga. Ambos são muito 
consumidos no café da manhã e em composição com pratos como mandioca e cuscuz. 
Também são apreciados na confeitaria em doces tradicionais como romeu e julieta e car-
tola (banana da terra com queijo coalho), além de bolos em suas diversas formas. 
 A região de Santa Bárbara é uma grande produtora queijeira da Bahia. Sua princi-
pal produção é a de requeijão artesanal, também conhecido como queijo de manteiga 
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ou queijo do sertão. Essa iguaria tem como principais características uma textura sólida; é 
levemente macio e suculento, de coloração amarelada e sabor o amanteigado, extre-
mante aromático. O queijo de manteiga cozido varia nas suas composições de acordo 
com as receitas, que podem ser alteradas variando o uso do leite – de gado ou caprino 
(LODY, 2010). A maior parte dos queijos consumidos em Feira de Santana são provenientes 
de Santa Bárbara e de Candeal. 
	 O	queijo	coalho	ou	“queijo	de	coalho”	é	um	produto	lácteo	original	do	Nordeste	do	
Brasil	desde	o	século	XVI,	elaborado	a	partir	do	leite	de	vaca	cru.	Conforme	Cavalcante,	
Bastos e Fontenele, 

O	nome	“queijo	Coalho”	deve-se	ao	 fato	de	que	ele	era	elaborado	
originalmente, segundo uma tradição secular, com coalho natural (en-
zima) extraída do estômago do mocó (Kerodon rupestres), um pequeno 
roedor silvestre existente nos sertões do Nordeste. Depois empregou-se o 
estômago de preá, cabritos, bezerros, entre outros (CAVALCANTE; BAS-
TOS; FONTENELE, 2017, p. 50).

 Assim, esse item é bastante representativo da cultura, história e gastronomia nordes-
tina, fazendo parte dos hábitos alimentares de nossa população sertaneja.
 De modo análogo, a manteiga de garrafa, manteiga da terra ou manteiga do ser-
tão	é	outra	iguaria	típica	da	Nordeste.	É	uma	manteiga	líquida,	produzida	de	forma	arte-
sanal e engarrafada, muito utilizada em diversas receitas e preparações tradicionais ou 
como	acompanhamento	em	alguns	tipos	específicos	de	comida.	
	 É	muito	fácil	encontrar	os	produtos	lácteos	em	Feira	de	Santana,	seja	na	rua	Mare-
chal Deodoro, nos boxes do centro de abastecimento ou nas feiras livres, sempre encon-
tramos uma banca que vende os laticínios produzidos artesanalmente. 
 Em todo o centro de Feira de Santana também é muito comum presenciarmos os 
ambulantes em suas bancas ou com seu carrinho de mão, comercializando frutas, ver-
duras e hortaliças das mais diversas espécies, em sua maioria de origem regional. Umbu, 
cajá, seriguela, caju, jaca, banana, abóbora, quiabo, maxixe, licuri, coco seco e fresco, 
dentre	tantas	outras	frutas	de	nosso	território,	consideradas	“exóticas”	para	os	estrangeiros,	
constituem nossa riqueza agrícola.
 Mais um ingrediente que merece nossa atenção é a mandioca, chamada acerta-
damente	por	Luís	da	Câmara	Cascudo	de	“Rainha	do	Brasil”	(CASCUDO,	2016).	A	mandio-
ca é um alimento nativo brasileiro, já utilizada pelos nossos primeiros habitantes, os povos 
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originários, antes da invasão dos portugueses. Consumida em suas mais diversas formas, 
a mandioca dá origem a diversas receitas doces e salgadas que estão presentes no dia 
a dia da mesa brasileira. Existem dois tipos de mandioca, a brava e a mansa. A diferença 
entre elas é a quantidade de ácido cianídrico presente nas raízes (ZAGO et al., 2016). A 
mandioca brava tem em sua composição uma concentração muito mais elevada desse 
ácido, sendo extremamente tóxica. 
	 A	fécula	(amido)	é	o	componente	mais	importante	da	“Rainha	do	Brasil”.	A	massa	
in natura da mandioca passa por um tratamento para extrair o amido, que pode ganhar 
a formar de polvilho (doce ou azedo), goma, tapioca etc. Com a folha da mandioca po-
demos fazer um clássico da gastronomia brasileira, a maniçoba. Também é possível obter 
desse tubérculo a farinha seca e a farinha d’água, conhecida como carimã ou puba. Já 
o tucupi é o líquido extraído da mandioca após ser espremido e fermentado; ele é muito 
utilizado no estado do Pará, compondo pratos como pato no tucupi e o tradicional taca-
cá.
 Diante do exposto ao longo desse tópico, podemos exaltar os ingredientes locais e 
identificá-los	como	símbolos	característicos	do	sertão	baiano.	Não	é	arbitrário,	então,	afir-
mar que os cozinheiros da urbe feirense possuem sim uma identidade regional, movimen-
tando o comércio local e a agricultura familiar. A culinária feirense faz circular a economia 
entre os distritos e municípios que compõem a metrópole de Feira de Santana, tornado 
acessível pratos com os insumos locais. Estes, quando associados a técnicas clássicas e 
contemporâneas e um toque de criatividade, fazem cair por terra a ideia equivocada de 
que a culinária sertaneja é pobre e sem requinte.
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A região metropolitana de Feira de Santana

A relação da agricultura familiar com os municípios que compõem a Região Metropolita-
na de Feira de Santana é muito presente. De acordo com dados do Censo Agropecuário 
de	2017,	realizado	pelo	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE),	pode-se	men-
surar	o	quão	rica	e	diversificada	são	as	produções	dos	insumos	alimentícios	dessa	região.	
Feira de Santana, como sede da região metropolitana da qual faz parte, se destaca na 
produção de frutas como a acerola, o coco e a laranja; de raízes, a exemplo da mandio-
ca e seus derivados, como a farinha; além da produção de milho e galináceos. No muni-
cípio de Amélia Rodrigues é observada a produção de banana e bovinos. Já Conceição 
da Feira se destaca pela produção do limão e da mandioca em grande quantidade. Em 
Conceição do Jacuípe observa-se a produção de abóboras/morangas/jerimuns no grupo 
dos legumes, além da presença do maracujá e do milho em grãos. Tanquinho traz o umbu 
na categoria de frutas, além do destaque na pecuária com a criação de ovinos (IBGE, 
2017). 
 Os municípios de Candeal e Santa Bárbara produzem o leite da vaca e seus deriva-
dos, além do feijão. Já o município de Riachão do Jacuípe possui uma grande produção 
de bovinos e, consequentemente de leite da vaca e seus derivados. Em São Gonçalo dos 
Campos, a laranja é um dos principais cultivos, juntamente com a mandioca e os ovos. 
Em Anguera nota-se a presença da carne de porco e de caprinos. No município de Antô-
nio Cardoso, a produção de feijão é o carro chefe do local, apresentando variados tipos 
como o feijão de cor, o fradinho e o verde. O abacaxi e a melancia estão presentes no 
município de Coração de Maria, além do coco e do maracujá (IBGE, 2017).
 Em Ipecaetá, observa-se a batata inglesa, o feijão, a abóbora e o milho em grãos e, 
ainda,	a	produção	de	carne	bovina.	Já	em	Irará,	o	destaque	fica	por	conta	da	mandio-
ca, a melancia e o milho em grãos. No município de Santanópolis, o amendoim em casca 
está presente, juntamente com o feijão, a mandioca e o milho em grãos. Em Serra Preta, 
nota-se o feijão, o milho e a produção de leite de vaca e seus derivados (IBGE, 2017).
 Todos os insumos agropecuários produzidos na região metropolitana de Feira de 
Santana, contribuem para movimentar a economia da região e, simultaneamente, driblar 
as	dificuldades	existentes	quanto	à	renda	para	essa	população,	sobretudo	das	zonas	ru-
rais. Importante salientar a presença de alguns rios que banham esses locais, a exemplo 
do Rio Jacuípe e o Rio Subaé, que são de suma importância para o cultivo agrícola, além 
da pesca de peixes e camarões.
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	 Em	relação	especificamente	a	Feira	de	Santana,	dados	sobre	as	principais	produ-
ções	dos	distritos	feirenses	não	foram	encontrados	publicamente,	sob	a	justificativa	de	que	
os dados são aglutinados por município. De modo geral, Feira de Santana é composta 
pelo Rio Jacuípe, legítimo rio baiano, que compõe a bacia do Paraguaçu. O rio é uma 
importante fonte de alimentação de muitas cidades por ele banhadas, e apresenta uma 
biodiversidade	de	peixes	e	crustáceos	que	garantem	alimentação	e	meio	de	sobrevivên-
cia	para	muitas	 famílias	de	pescadores	e	 ribeirinhos	 (SANTANA,	 [2020?])	Os	peixes	mais	
consumidos são traíra, tilápia, bagre e tucunaré, preparados das mais diversas formas: 
frito, cozido, assado ou moqueado. 
 Os camarões que são de água doce na sua maioria são defumados, para em segui-
da serem utilizados em pratos como o acarajé. Aqui na região banhada pelo rio, os peixes 
são comercializados nas feiras livre e no centro de abastecimento na sua forma in natura. 
São encontrados em diversos pontos como bares e restaurantes as preparações típicas 
com os peixes. Também são comercializados outros tipos de pratos típicos da culinária ser-
taneja,	como	a	galinha	caipira	de	dona	Maria,	que	se	tornou	uma	referência	da	culinária	
típica do local. 





54

Notas para uma cozinha mais consciente

Diante de todo o panorama alimentar apresentado acima, fundamentado também nas 
pesquisas	realizadas	para	essa	obra,	podemos	afirmar	que	a	cozinha	de	Feira	de	Santana	
é, de fato, uma Culinária Sertaneja Baiana. Sua formação histórica, que reverbera até os 
dias	atuais	nos	permite	identificar	e	reconhecer	os	elementos	que	consolidam	a	Princesa	
do Sertão no âmbito gastronômico.
 Igualmente, não poderíamos deixar de comentar sobre o terroir feirense. Segundo 
Monique Badaró, a palavra terroir, 

do latim terratorium ou territorium, é utilizada na língua francesa para 
expressar	o	conjunto	de	características	especiais	que	a	geografia,	a	ge-
ologia e o clima conferem a um determinado lugar e que, em interação 
com a genética das plantas, permite o cultivo de produtos agrícolas 
com gosto, textura, aroma, sabor próprios (BADARÓ, 2019).

	 Somado	à	dimensão	geográfica	–	que,	em	Feira	de	Santana,	tem	na	caatinga	seu	
principal bioma – o terroir abrange elementos sociais e culturais. Assim, possibilita aos cozi-
nheiros brincarem com a criatividade e explorarem toda essa diversidade alimentar.
 Uma cozinheira ou cozinheiro consciente precisa ter internalizado que cozinhar é 
um	trabalho	coletivo,	que	engloba	toda	uma	cadeia	produtiva	alimentar.	É	 importante	
estar atenta e atento a todas as etapas que envolvem o processo, saber de onde vem 
o alimento, como é plantado ou criado; como é processado, distribuído e transportado; 
enfim,	que	impactos	sociais	e	ambientais	os	produtos	geram	em	cada	uma	das	etapas.
 Desse modo, desejamos incentivar uma gastronomia limpa, livre de agrotóxicos e 
de	alimentos	ultraprocessados,	visando	o	equilíbrio	entre	a	culinária	e	a	nutrição.	É	funda-
mental ter como parâmetro a segurança alimentar, para garantir ao consumidor um ali-
mento seguro, livre de contaminantes, e pensar também no descarte correto dos resíduos. 
A	preservação	do	meio	ambiente	passa	por	dar	preferência	aos	insumos	locais	e	aos	agri-
cultores familiares. Assim, quando associamos os conceitos de sustentabilidade, seguran-
ça alimentar, técnicas dietéticas e gastronômicas, nos apropriamos conscientemente das 
nossas culturas – agrícolas e sociais – como o verdadeiro patrimônio que são. Construímos 
então nossa identidade culinária e colocamos a Princesa na rota da gastronomia brasilei-
ra, na condição de legítima representante do Sertão Baiano. 
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 Falando a partir do meu lugar como cozinheira em Feira de Santana, entendo que a 
evolução	da	gastronomia	depende	de	nós,	cozinheiras,	cozinheiros	e	profissionais	da	área,	
termos em mente que a nossa maior riqueza, tanto em matéria-prima quanto em termos 
humanos, está aqui na cidade e nas regiões adjacentes, incluindo as nossas bacias hidro-
gráficas.	Devemos	saber	explorar	com	criatividade	e	respeito	toda	a	biodiversidade	agro-
ecológica local, valorizando a cultura sertaneja, os ingredientes nativos, nossa culinária 
típica e, principalmente, as pessoas que dão vida a Feira de Santana. Por isso, no próximo 
capítulo	você	irá	conhecer	algumas	figuras	reais,	que	estão	na	cena	da	culinária	feirense,	
colocando em prática todo o seu talento ao explorar a diversidade cultural alimentar da 
Princesa do Sertão.
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Neste capítulo, convidamos as leitoras e leitores a embarcarem em uma breve viagem 
por alguns dos principais pontos tradicionais da gastronomia de Feira de Santana, conhe-
cendo um pouco da história de seus personagens e dos seus modos de fazer. Elegemos 
para este passeio nove pontos de parada obrigatórios para aqueles que desejam sabo-
rear a cultura sertaneja em forma de comida. São eles: o peixe moqueado da comunida-
de	Mergulho,	o	Mocofato	da	praça	do	Tomba,	o	acarajé	de	Dona	Bel	(Xixa’s	Bar),	o	feijão	
tropeiro do seu Roque da cebola, a maniçoba de dona Ana, o doce de leite com sorvete 
do Abrigo Predileto, a carne do sol do Paraiso, o Bode do Feira VI, o Pastel do Árabe.
 Os critérios para escolha destes estabelecimentos foram tanto afetivos quanto pela 
representatividade dos pratos na identidade sertaneja baiana, bem como a sua populari-
dade. Para tanto, contamos com a disponibilidade dos personagens, que dão vida aos in-
gredientes,	de	contar	suas	histórias.	O	trabalho	que	apresentamos	para	vocês	é,	portanto,	
resultado	dos	percursos	que	fizemos	saboreando	saberes	e	sabores,	com	muito	trabalho	
e afeto na reunião de narrativas que nos ajudassem a reconstituir um pouco da memória 
gastronômica da Princesa do Sertão. 
	 Um	dos	principais	desafios	enfrentados	foi	escolher	os	cardápios	que	melhor	repre-
sentassem uma cultura alimentar tão diversa, considerando que Feira de Santana é uma 
cidade	que	recebe	múltiplas	influências	culturais	pelo	trânsito	quase	obrigatório	de	todos	
que percorrem o estado da Bahia ou estão de passagem, vindo de todo o Brasil. Há quem 
diga, por esta razão, que a cidade não possui uma culinária típica. Entretanto, todo povo 
manifesta suas tradições culturais por meio da sua relação com os alimentos e, explorando 
com mais cuidado os hábitos alimentares e os locais que tradicionalmente seus moradores 
buscam	frequentar,	verificamos	que	persistem	algumas	preferências	na	eleição	dos	car-
dápios que caracterizam a gastronomia da cidade como tipicamente sertaneja, embora 
também	constatemos	forte	presença	da	influência	indígena,	por	exemplo.		
 Assim, antes de embarcarmos nesta expedição exploratória dos sabores da tradi-
ção	gastronômica	de	Feira,	convidamos	os	tripulantes	a	reunir	algumas	reflexões	que	sir-
vam	de	bagagens	para	uma	experiência	mais	rica	na	nossa	caminhada.
 Comida é mais que alimento. Alimento é aquilo que nutre, mas sabemos que o ato 
de	comer	envolve	uma	teia	de	relações	que	extrapolam	a	nossa	fisiologia.	Isto	é,	não	co-
memos	apenas	para	fornecer	ao	nosso	organismo	os	nutrientes	necessários	para	mantê-lo	
vivo e saudável, sequer escolhemos os alimentos mais saudáveis na maioria das vezes 
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em que comemos. Seja porque nem sempre dispomos dos recursos econômicos para fa-
zermos as melhores escolhas, seja por que muitas vezes nossas escolhas respondem aos 
apelos gustativos da indústria de alimentos. De qualquer forma, o gosto é moldado pela 
nossa cultura, por aquilo que aprendemos que é comestível, saboroso, que nos é ofereci-
do	como	opção	no	nosso	processo	socialização	ao	longo	da	infância,	é	influenciado	pela	
novidade, pelo contato com outras culturas, pelo afeto, pelas memórias etc. O ato de 
comer nos lembra como a natureza, a cultura e a nossa identidade estão entrelaçados, 
isto	porque	além	da	máxima	de	que	“somos	o	que	comemos”,	o	que	comemos	também	
indica o que somos. Se tivermos a possibilidade de escolha, decidimos com o que quere-
mos saciar a nossa fome, de modo que não é qualquer alimento que serve para resolver 
a fome de determinadas horas do dia. Assim dividimos as refeições em café da manhã, 
almoço	e	jantar	em	horários	específicos	e	lanches	intermediários,	bem	como	definimos	o	
que deve compor cada uma destas refeições, seja pelo aspecto nutricional dos alimentos, 
seja pela sustança ou pelo sabor. Dependendo da hora do dia preferimos pratos quentes 
ou frios, salgados ou doces, uma refeição considerada mais leve ou mais pesada. Essas 
definições	são	dadas	pela	cultura	de	tal	modo	que	quando	se	aproxima	o	horário	que	
definimos	como	correto	para	cada	refeição	começamos	a	sentir	fome,	mesmo	se	tivermos	
comido há pouco tempo. Por exemplo, se está próximo do meio-dia, a hora do almoço, 
somos inebriados pelos aromas do preparo das refeições da vizinhança e de algum modo 
isso também estimula nosso apetite. A organização do horário das refeições também está 
relacionada à adequação ao horário de trabalho e intervalo para descanso, sendo a 
hora do almoço, também o horário do intervalo comercial. Essa relação entre hora da 
refeição e intervalo das atividades laborais é levado tão a sério em algumas culturas, 
que as portas dos estabelecimentos se fecham e estes só voltam a funcionar depois de 
quase	três	horas,	como	é	o	caso	de	la	siesta	em	algumas	cidades	da	Espanha.	Na	defi-
nição do que comer também seguimos prescrições culturais, não apenas obedecendo 
às	hierarquias	da	cadeia	alimentar,	mas	aquilo	que	definimos	como	adequado;	assim,	
por	exemplo,	no	que	se	refere	ao	consumo	de	carne	classificamos	alguns	animais	como	
comestíveis, enquanto outros decidimos que são sagrados ou de estimação, interditan-
do-os do nosso cardápio. Entre os comestíveis elegemos os cortes que são mais ou menos 
nobres, sendo o seu consumo indicativo de distinção social. Associamos o consumo de 
determinadas carnes a determinadas ocasiões comemorativas como as ceias de natal 
e ano novo e atrelamos a estas escolhas alguns preceitos que remetem a superstições 
populares – como o consumo do Peru no Natal e a interdição do consumo de  aves que 
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cisquem para trás no ano novo, sob o risco de trazer má sorte – ou aos cultos religiosos, 
como	o	evitamento	da	carne	vermelha	e	a	preferência	por	frutos	do	mar,	na	Semana	San-
ta,	assim	como	definimos	determinados	alimentos	como	sagrados	nas	religiões	de	matriz	
africana, ou que assimilamos determinadas características de determinados animais ao 
consumi-los, conforme a cosmologia indígena. Desse modo os indivíduos pertencentes a 
determinadas	culturas	possuem	hábitos	alimentares	que	os	identificam	com	a	sua	comuni-
dade	e	nesse	sentido	que	você	é	não	só	o	que	você	come,	como	você	come	o	que	você	
é.	Como	percebemos,	embora	tenhamos	preferências	pessoais,	nossos	gostos	e	escolhas	
são	partilhados	com	a	coletividade	na	qual	estamos	inseridos,	então,	embora	eu	prefira	
determinados temperos a outros, nossa matriz de opções é dada pelos alimentos regio-
nais disponíveis e pelas tradições de preparo que transmitimos de geração em geração, 
quando aprendemos uma de nossas receitas preferidas que nossos avós faziam e levamos 
conosco para o resto da vida, podendo ser aprendidas por nossos descendentes. Assim, 
ao	aprender	modos	específicos	de	preparo	de	determinados	pratos	que	vêm	dos	nossos	
antepassados, aprendemos como tirar o veneno (ácido cianídrico) da folha da maniva 
para o preparo da maniçoba, conforme uma técnica de cocção que herdamos dos indí-
genas, ou ainda a tradicional técnica de defumar o peixe, por meio do moquém, também 
herdado desses povos, ou ainda como extrair as glândulas do bode com corte no local 
adequado para não perder toda a carne, ou as técnicas de conservação que apesar de 
consideradas	rudimentares	e	pouco	higiênicas	conforme	os	nossos	parâmetros	atuais	de	
segurança alimentar, inspiram até hoje nossos modos de fazer. Nesse sentido, a comida 
carrega tecnologias ancestrais. No processo de ensino e aprendizagem também carrega-
mos memórias e afetos, lembranças dos gestos, da forma de comer – do bolinho de feijão 
carinhosamente partilhado do prato da avó que sempre parecia mais gostoso do que a 
porção do nosso próprio prato – das refeições em família ou das festas e rituais religiosos 
nos quais sempre se ofereciam uma iguaria. Tudo isso constitui o que somos, são processos 
de	sociabilidade	por	meio	da	comensalidade,	o	que	significa	dizer	que	nós,	enquanto	se-
res sociais que se constituem, por esses tipos de relações, somos porque comemos juntos. 
Assim, o ato de comer alimenta também os afetos, a memória e a tradição.
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 O peixe moqueado da comunidade Mergulho 

Chegamos à comunidade Mergulho, nas margens do rio Jacuípe, e vamos adentrar a 
casa do pescador nascido na comunidade João Dias que também exerce o cargo de 
ambientalista, lutando em defesa do ecossistema e dos direitos dos povos pescadores e 
ribeirinhos que ali vivem. João é professor e pesquisador e dedicou-se pela causa cha-
mada Rio Jacuípe. Defender e conservar o rio é função de todos, mas infelizmente não é 
o que acontece na prática. Com mais de trezentos anos de histórico familiar na comuni-
dade, seus ancestrais eram descendentes de indígenas que habitavam na região e essa 
cultura despertou uma paixão pela comunidade, que é inserida lutando para preservar a 
cultura e garantir os diretos dos seus povos.
 Na comunidade, alguns costumes estão sendo esquecidos, por conta de todos os 
processos que envolvem a globalização. Entretanto, João mantém algumas tradições e 
hábitos alimentares presentes no cotidiano, além de resgatar técnicas culinárias utiliza-
das pelos indígenas que habitaram na região. O Moquém, como já vimos no I capitulo, 
é uma grelha de madeira que os indígenas usavam para colocar a carne ou peixe para 
moquear, utilizando como método de conservação. Do moquém se originou a “moque-
ca”,	prato	típico	da	culinária	brasileira	que	na	Bahia	ganha	o	sabor	especial	dos	temperos	
africanos,	com	dendê	e	leite	de	coco,	dando	à	moqueca,	na	Bahia,	sabor	único	e	incon-
testável. Para João não existe a possibilidade de fazer moqueca sem moquear o peixe 
com	antecedência,	pois	a	técnica	dá	origem	ao	prato	e	quando	feita	sem	o	processo	é	
somente	peixe	cozido	com	dendê.	Sabemos	que	no	processo	de	evolução	da	sociedade	
sofremos	muitas	influências	que	acabam	descaracterizando	as	receitas	da	nossa	culinária	
pela incansável busca da praticidade.
 A Moqueca Nativa é feita com qualquer peixe do rio como tilapia, traíra, tucunaré, 
temperados sempre com sal, ervas nativas do quintal e pimenta do reino envolto em pa-
lha de bananeira ou em papel alumínio, o peixe é moqueado, processo que dá perfume 
e o sabor de alimento defumado. Logo após, em uma panela de barro, se faz uma cama 
de	temperos,	utilizando	azeite	de	dendê,	cebolas,	alho,	tomate,	pimentão,	cheiro	verde,	
limão, leite de coco e castanha de caju, cozinhando em fogo lento e servido com pirão, 
arroz branco e molho lambão. Existe uma disputa sobre o pertencimento da origem da 
moqueca entre a Bahia e o Espírito santo. Para mim, é uma questão lógica, quando Ca-
bral chegou ao Brasil, encontrou os índios, ele estava em território baiano. Os portugueses 
trouxeram a técnica de cozimento, os índios tinham o peixe e a técnica de moquear; e 
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africanos batizaram com os temperos e deram origem à moqueca, que, como legítima 
baiana,	nem	imagino	a	moqueca	sem	o	dendê	-	todo	o	resto	é	caldeirada,	peixada,	o	
que	quiserem	classificar.	A	moqueca	é	da	Bahia.
 Os peixes e os pescadores são inseparáveis e de extrema importância para a sobre-
vivência	e	soberania	alimentar	dos	povos	ribeirinhos	e	de	suas	comunidades.	O	rio	Jacuípe	
tem uma representatividade que está muito além dos aspectos comerciais. Para esses po-
vos manter sua identidade e tradições é uma forma de manter vivo o rio, pois é das águas 
que os ribeirinhos tiram a sua alimentação e sustento da sua família. Precisamos entender 
e reconhecer qual a contrição culinária que esses povos exercem nos hábitos alimentares 
de Feira de Santana e saber que nem só de feijão tropeiro e carne seca vivem os feiren-
ses.	A	cidade	tem	comunidades	com	influência	muito	forte	indígena	que	contribui	para	
hábitos alimentares e para o “Terroir’’, que contribui para enriquecer a culinária de Feira 
de Santana.
 A palavra pescador é masculina, porém, existem muitas mulheres que assumem o 
papel de pescadoras e jogam suas redes no rio, mostrando como a mulher é forte e lu-
tadora e pode estar literalmente onde ela quiser. Na sua maioria afro-indígena, assumem 
o papel fundamental no dia a dia à beira do rio, conduzindo sua pescaria e na linha de 
frente administrativa, liderando a associação que defende os direitos dos povos da co-
munidade ribeirinha, garantindo os direitos dos pescadores e pescadoras da comunidade 
Mergulho.
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O Mocofato da praça do Tomba

Mocofato	é	uma	comida	típica	nordestina	com	influência	portuguesa	e	africana	que	re-
presenta as feiras livres se espalhando por todas as regiões do estado. Feita com mocotó, 
bucho, bofe e coração bovino, acrescido de carne seca, calabresa em algumas receitas, 
carne fresca acompanhado com pirão, arroz branco e molho lambão, o prato é comida 
forte	que	dá	“sustância	e	enche	o	bucho”,	como	disse	o	cliente	do	bar	de	seu	Waldir.
 O point da praça é um bar e restaurante que está localizado em um box na Feirinha 
do Romba. Há 20 anos vendendo comida na região, o bar de seu Waldir tem uma clien-
tela bem versátil. Dona Celina é quem toma conta das panelas; cozinheira há mais de 15 
anos, dona Cel não abre mão de aplicar técnicas que aprendeu com suas ancestrais, e 
com o seu Waldir que sempre treinou a cozinheira de acordo com seu menu. O segredo 
é bastante tempero, carne seca, a limpeza correta das vísceras e a forma de cozimento 
também.	Segundo	ela,	“tem	uma	ciência”,	 já	que	cada	ingrediente	demanda	um	tipo	
específico	de	cozimento.
 O mocotó e o bucho são os primeiros a entrar na panela, passando por um cozi-
mento inicial de aproximadamente 20 minutos, em seguida, os demais ingredientes são 
inseridos	e	novamente	vão	ao	fogo,	fiando	por	volta	de	mais	20	a	25	minutos	em	panela	
de pressão a calabresa e outro tempero, e deixando o prato com toque defumado e um 
sabor e aroma extraordinário. 
 Todos os ingredientes que compõem o cardápio, seu Waldir compra no Tomba, ge-
rando um círculo comercial que potencializa o comércio local. Em média, são vendidos 
em	torno	de	5	kg	de	fato	por	dia,	em	média,	25	a	30	por	semana	e	aos	domingos	o	fluxo	
aumenta pelo fato de ser dia de feira e muitas pessoas vão mais cedo para comer o mo-
cofato, tomar uma cerveja gelada e fazer sua feira semanal.
	 O	Mocofato	é	sem	dúvidas	uma	daquelas	comidas	que	têm	na	sua	composição	
cultural	a	essência	de	comida	de	feira	livre,	dando	ao	prato	uma	identidade	territorial.	E	
aqui em nossa região como já sabemos é uma cidade que nasce a partir de uma feira e 
se desenvolve um forte comércio de gado que deu ao prato uma potencialidade e iden-
tidade que entrou com tudo no hábito alimentar dos feirenses. 
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Acarajé de Dona Bel (Xixa’s Bar)

O acarajé de dona Isabel (ou Bel, como é carinhosamente chamada), localizado há mais 
de	30	anos	no	Xixa’s	bar,	é	um	exemplo	de	empreendimento	gastronômico	que	deu	cer-
to, sendo o grande chamariz para os clientes que frequentam o local. Não há quem não 
tenha	uma	história	para	contar	relacionada	ao	acarajé	do	Xixa’s	como	é	mais	conhecido.	
Do cliente que, na juventude, a cada dia levava uma namorada diferente, do pai que 
leva	o	filho	adolescente	para	comer	o	acarajé	que	comia	desde	o	ventre	da	mãe,	basta	
passar alguns minutos apreciando a chegada dos clientes e puxar uma boa conversa 
que as histórias são rememoradas com o testemunho de dona Bel, que se diverte com as 
anedotas.	Bel	não	faz	ideia	de	onde	vêm	seus	clientes,	só	sabe	dizer	que	“vem	de	todo	
canto”,	assim	como	também	vão	buscar	o	acarajé	para	levar	para	todo	lugar.	A	quitutei-
ra relata que já experimentaram do seu acarajé personalidades políticas da cidade, além 
de visitantes e celebridades de outros países. 
 Dona Isabel é uma mulher simples que diz ter aprendido a arte de fazer acarajé so-
zinha, após tentar a sorte trabalhando com outros tipos de comida. Conforme conta, já 
vendeu mocofato, maniçoba e amendoim em sua própria casa, mas foi no acarajé que 
encontrou a fonte de sustento da sua família que, hoje, vive exclusivamente desta renda. 
Ensinou	as	técnicas	de	elaboração	das	iguarias	do	tabuleiro	para	os	filhos	que	a	ajudam	
na	lida	diária	de	preparação:	“Eu	tenho	meu	filho,	lava	o	feijão,	minha	filha	faz	o	tempero	
do	vatapá,	mas	quem	mexe	tudo	sou	eu”.	Embora	o	que	apareça	para	os	clientes,	que	
chegam ao tabuleiro, seja o perfume que exala do acarajé enquanto observam o bai-
lado das mãos de dona Isabel ao moldar os bolinhos e banhá-los no azeite, tem muito 
trabalho diário envolvido no preparo do tradicional quitute baiano. Isto porque, prezando 
pela qualidade do alimento, Dona Bel nunca reaproveita os ingredientes utilizados no dia 
anterior e, por isso, todos os dias, por volta das 8h a manhã, o trabalho recomeça com a 
lavagem do feijão, preparo da massa do acarajé e dos demais acompanhamentos. O tra-
balho	em	casa,	com	a	ajuda	de	dois	filhos,	se	encerra	por	volta	das	16:30,	quando	come-
ça a organização das panelas e demais utensílios para serem levados ao tabuleiro entre 
18h	e	18:30.	O	filho	carrega	o	material	até	o	Xixa´s,	com	o	auxílio	de	um	carrinho	de	mão,	
e	mais	tarde	a	filha	acompanha	dona	Isabel,	auxiliando	no	atendimento	aos	clientes.	Mas	
fritar	o	acarajé	é	tarefa	que	dona	Bel	não	delega	a	ninguém,	conforme	relatou	sua	filha,	
sorrindo:	“Ela	não	deixa!”.
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O feijão tropeiro do seu Roque da cebola

O feijão tropeiro é uma comida típica da gastronomia mineira e paulistana, tendo sua 
construção feita pelos tropeiros que guiavam suas tropas comerciando suas mercadorias 
por vários estados brasileiros. O feijão tropeiro se popularizou em todo o território brasileiro 
e ganhou receitas e características peculiares, de modo que cada região e cidade tem 
uma forma de produção do prato.
	 Feira	de	Santana,	como	 já	 sabemos,	 teve	uma	forte	 influência	dos	 tropeiros,	que	
ajudaram na construção da cidade e se tornando uma identidade cultural. Nos meados 
dos	anos	1990,	seu	Roque	da	cebola,	como	ficou	conhecido	por	fazer	cebolas	na	brasa	
no	“Bar	do	Roque”	que	administra	com	sua	mulher,	dona	Gloria,	e	onde	vendia	diversas	
iguarias como rabada, feijoada, sarapatel, maniçoba e carne assada. Até então nem 
imaginava que o feijão tropeiro se tornaria sua especialidade e carro chef do bar.
 Quando iniciou o bar, as atividades eram distribuídas entre o casal. Seu Roque cui-
dava das funções administrativas entre outras funções e dona Gloria era responsável pela 
cozinha, desenvolvendo as receitas e conduzindo a sua produção. Inicialmente era servi-
da uma farofa que acompanhava as carnes assadas; o movimento foi crescendo, novos 
clientes foram surgindo e dona Gloria sentiu a necessidade de ampliar o seu cardápio. 
Então, a cozinheira, que também era professora, passou a pesquisar quais receitas eram 
mais adequadas para completar o seu menu. O feijão tropeiro surgiu como a grata surpre-
sa pela qual o estabelecimento ganhou popularidade. 
 Na primeira versão da receita, o feijão tropeiro era preparado com muitos temperos, 
dentre os quais: tomate, cebolas, pimentão e cheiro verde. Entretanto, percebendo que 
a grande quantidade de temperos diminuía o tempo de validade do prato, dona Gloria 
passou a testar receitas que trouxessem maior durabilidade por meio de novas tecnologias 
de conservação. Muitos testes foram realizados até que a cozinheira conseguiu chegar a 
uma receita padrão que, além da durabilidade, garantiu uma qualidade extraordinária e 
sabor inigualável ao prato.
 A receita é composta por elementos-base da culinária sertaneja: feijão, farinha e 
carne seca, incrementada com torresmos - o que conferiu um sabor marcante à prepara-
ção	e	fidedignidade	à	receita	dos	tropeiros.	Todos	os	produtos	para	a	produção	do	prato	
vêm	do	centro	de	abastecimento	e	atualmente	são	produzidos,	em	média,	dez	a	doze	
quilos de feijão diariamente. Dona Gloria faz questão de que todos os seus funcionários 
façam parte da feitura, aprendizado que julga fundamental para o caso de, na sua falta, 
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qualquer pessoa seja capaz de produzir o feijão e servir seus clientes com qualidade, ga-
rantindo sua satisfação.
 Hoje, trinta anos após o desenvolvimento e padronização da receita, o feijão con-
tinua sendo um sucesso, atraindo diversos públicos, como políticos, jornalistas, grupos de 
troller, distintas classes sociais. Atualmente, a comercialização só acontece via delivery por 
conta	da	pandemia	e	o	feijão	lidera	a	preferência	dos	clientes,	que	mesmo	comprando	
outras preparações como rabada, maniçoba, sarapatel, querem como acampamento o 
feijão do Roque.
 Hoje em dia, seu Roque, por problemas de saúde, não exerce mais as atividades 
administrativas,	entretanto,	passou	o	legado	para	a	filha	do	casal,	Fernanda,	que	faz	os	
trabalhos	que	eram	da	competência	do	seu	pai.	Dona	Gloria	continua	liderando	a	produ-
ção,	garantido	o	sabor	e	qualidade	do	famoso	Feijão	Tropeiro	de	“Roque	do	Feijão”.
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A maniçoba de dona Ana

Ana	Maria	Beirão	Jorge,	ou	 simplesmente	“Ana	da	Maniçoba’’	como	ficou	conhecida	
comercializando a iguaria derivada da MANIVA (folha de mandioca), que acrescida com 
carnes defumadas, linguiça e temperos dá origem à “Maniçoba’’, prato muito consumido 
no	recôncavo	baiano	e	região.	Filha	de	Bomfim	de	Feira,	mas	criada	em	uma	pensão	pró-
xima à praça Fróes da Mota, dona Ana desde muito cedo demostrou aptidão pela arte 
de cozinhar. Estando sempre entre as panelas, trabalhou em um restaurante em Salvador 
na função de gerente, mas logo retornou para Feira de Santana, onde passou a comer-
cializar,	em	sua	residência,	diversos	tipos	de	pratos	da	culinária	brasileira:	feijoada,	raba-
da, ensopado, dobradinha, sarapatel etc. Mas foi a maniçoba que ganhou destaque, lhe 
rendendo	até	um	apelido:	“ANA	DA	MANIÇOBA”.	Segundo	ela,	o	pessoal	dizia:	“Tu	vai	pra	
onde?”	Aí	respondia:	“Vou	pra	Ana,	comer	a	maniçoba!”.	Então	começou...	dia	após	dia	
a movimentação na casa só aumentava e a fama corria no boca a boca, levando dona 
Ana e sua maniçoba a ser reconhecida por toda a cidade.
 Em 1965, Ana da Maniçoba abriu o seu primeiro restaurante - “Cantinho da paz’’ 
–  onde cozinhou para pessoas ilustres como políticos e artistas como Elizabete Savala, An-
gela Leal, Emília Borba, Wlysses Guimarães, Waldir Pires, dentre tantas personalidades. Em 
1981,	o	mercado	de	arte	popular	é	inaugurado	e	ganha	uma	filial	do	restaurante	de	dona	
Ana.
 Aos 82 anos de idade, dona Ana relata ser uma mulher muito feliz e privilegiada por 
ter	encontrado	na	maniçoba	uma	formar	de	sustentar	seus	filhos	Geovani	e	Guilherme,	
que hoje são responsáveis pela administração dos restaurantes. Ana aprendeu a fazer 
maniçoba com a pessoa que a criou e mantém o método de preparo original até os dias 
atuais. Lavando as folhas, trocando a água por sete vezes, refogando as cebolas e todos 
os temperos e levando para cozinhar até as folhas estarem bem macias. Só a partir desse 
momento são colocadas as carnes, intercalando com as folhas e os temperos e deixando 
cozinhar em fogo brando.
 A maniçoba de dona Ana é uma tradição para muitas famílias, que há 60 anos vão 
degustar a tão famosa maniçoba. Durante todo o tempo que trabalha com este prato, 
dona Ana ainda faz questão de preparar a maniçoba, aplicando técnicas de lavagem 
que	são	indispensáveis	para	o	preparo	da	maniçoba;	Esse	é	o	grande	segredo	do	prato”,	
diz dona Ana, com os olhos cheios de brilho.
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 O doce de leite com sorvete do Abrigo Predileto 

O Abrigo Predileto é um dos empreendimentos mais antigos da cidade de Feira de Santa-
na. Fundado em 1926, está situado no cruzamento da rua Dr. Olímpio Vital com a rua Ma-
rechal Deodoro, no começo da avenida Getúlio Vargas, na praça da Bandeira. Trata-se 
de	uma	lanchonete	tradicional	da	cidade,	ponto	de	parada	para	tomar	aquela	“média”	
com bolo de leite no intervalo da manhã, ou pastel com caldo de cana no lanche da 
tarde.	Mas	o	carro	chefe	do	local	é	o	tradicional	“Doce	de	Leite	com	Sorvete”,	consumido	
qualquer hora do dia.
 A produção do doce de leite é de feitura própria, sendo uma receita familiar que 
vem	sendo	 reproduzida	por	 três	gerações;	 já	o	sorvete	é	da	sorveteria	princesinha	que	
é o fornecedor local. A maioria dos insumos para produção do doce vem do centro de 
abastecimento. Para confeccionar a ambrosia é necessário açúcar, ovos, cravo e cane-
la. Primeiramente, é feita uma calda de açúcar, em seguida, a talha do leite por meio de 
um ácido (nesse caso, o limão), sendo a mistura aromatizada com especiarias. Daí inicia 
o processo de cocção (cozimento), o doce é confeccionado em uma cozinha paralela, 
onde são produzidos em torno de 40 quilos de doce por semana.
 O Abrido Predileto é um patrimônio tombado, projeto iniciado pela Secretaria de 
Cultura Esporte e Lazer de Feira de Santana; um modelo de comércio que faz parte da his-
tória da cidade e de muitas pessoas que circulam pelo centro de Feira de Santana, fazen-
do do local parada obrigatória para tomar seu cafezinho ou caldo de cana, ou se deliciar 
ao sabor maravilhoso doce de leite com sorvete. Atualmente, o local é administrado pelo 
senhor Aélcio, e o horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 6h às 23h.
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A carne do sol do Paraiso 

O Paraíso da carne do sol é um tradicional restaurante de Feira de Santana, localizado 
na Praça da Kalilândia, sendo um dos principais locais que vendem a carne. Fundado por 
seu Geraldo Cordeiro, em 1989, o restaurante é o local onde colocou em prática todos os 
ensinamentos adquiridos como garçom em outros estabelecimentos da cidade. O carro-
chefe do restaurante é a carne do sol, entretanto, existem outros pratos que compõem o 
cardápio.	A	carne	é	servida	com	purê	de	aipim,	paçoca,	feijão	tropeiro,	salada	vinagrete,	
molho lambão e mandioca frita, regada com uma deliciosa manteiga de garrafa que 
deixa o prato com aquele gostinho do sertão. 
	 São	comercializados	em	média	400	kg	de	carne	por	mês,	somente	na	unidade	de	
Feira de Santana. A carne é comprada pronta dos fornecedores locais, de modo que no 
restaurante são feitos somente o corte e a cocção (cozimento), na brasa. Tem para todos 
os gostos: magra, gorda, mal passada, bem passada, sendo um verdadeiro sucesso, refe-
rência	de	carne	do	sol	na	cidade.	A	carne	do	sol,	conhecida	como	“carne	do	sertão”	ou	
“carne	de	vento”,	é	um	símbolo	de	identidade	do	nordeste	brasileiro	e	recebe	o	nome	de	
carne do sol, pois era feita a técnica de salgar e exposta ao sol para desidratar a peça; 
este método era utilizado como forma de conservação. No restaurante, a carne é prepa-
rada na hora de servir e os acompanhamentos como feijão, arroz e temperos são feitos 
diariamente. O restaurante é um modelo de empreendimento que tem como principal 
prioridade a valorização da cultura regional, possui diversos tipos de clientes, de vários es-
tados, dentre eles políticos e empresários. O horário de funcionamento é das 11:0 às 23:00.
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Cantinho do bode do Feira VI

Antônio Carlos Souza Moreira, mais conhecido como Neném do Bode, é famoso por pre-
parar o melhor bode de Feira de Santana. Atuando no ramo há pouco mais de 20 anos, 
seu Antônio nasceu em Santanápolis e veio trabalhar com seu cunhado que já trabalha-
va com bode na cidade. Conforme relata o empreendedor, “depois cada um tocou seu 
negócio”,	de	modo	que	alguns	pontos	que	comercializam	a	 iguaria	pertencem	a	uma	
pequena rede familiar. O trabalho com caprino movimenta a economia de algumas ci-
dades da região já que Neném do Bode costuma negociar com fornecedores de Ipirá, 
Queimadas	e	Pintadas.	Normalmente	trabalha	com	dois	ou	três,	sendo	alguns	destes	cria-
dores e outros atravessadores. Destaca ainda a expressividade da feira da cidade de San-
ta Bárbara para a negociação deste tipo de carne: “Santa Bárbara tem um feira boa de 
bode!”.		Os	demais	produtos	empregados	no	preparo	do	cardápio	seu	Neném	adquire	no	
centro de abastecimento; neste caso, diferente do bode, o empresário não tem parceria 
ou	loja	fixa:	“Eu	vou	olhando,	pesquisando	e	escolhendo	os	melhores	produtos,	com	bom	
preço”.
 Seu Neném conta algumas particularidades do trabalho com o bode, como, por 
exemplo, compra a carne, como se dá o abate, algumas técnicas e segredos de preparo 
de	modo	a	assegurar	a	qualidade	dos	pratos	que	são	vendidos	ao	cliente	final	e	garantir	
o reconhecimento dos clientes como o melhor bode da cidade. “Hoje meu ponto é muito 
conhecido.	O	pessoal	pergunta:	‘Onde	é	o	cantinho	do	bode	do	Feira	VI?’,	sabe?	Todo	
mundo conhece. Aí muita gente vem...tenho cliente até de Salvador, que vem aqui em 
Feira	almoçar	e	depois	retorna”.
 Segundo Seu Neném, seus clientes diários são os estudantes da Universidade Esta-
dual de Feira de Santana, cujo campus está localizado bem próximo ao seu estabeleci-
mento. Mas sua carteira de clientes abarca inclusive algumas celebridades que quando 
em passagem pela cidade encomendam sua iguaria e referenciam para que outros o 
procurem.
 Além do cuidado com o preparo do bode, que envolve a cuidadosa retirada das 
glândulas do animal para que o odor não impregne a carne e a utilização de um tempero 
à base de sal, vinho e manteiga que ajudam a apurar o sabor do prato, quando lhe per-
guntam qual a receita da sua carne de bode, Seu Neném responde: “A receita é acordar 
cedo,	rezar	e	vim	trabalhar!	(risos).	Hoje	mesmo	eu	acordei	5	da	manhã	e	fiz	200	quilos	de	
carne.	Quando	você	compra	o	bode	ele	vem	inteiro,	sabe?	Não	existe	essa	ideia	de	você	
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só	comprar	o	filé...	Aqui	sou	eu	que	apronto	o	bode	todinho.	Eu	mesmo	faço	isso!”,	afirma.
 A média semanal de venda de carne de bode no seu restaurante é de, aproxima-
damente, 300 quilos. Apesar dessa vultuosa quantidade da carne de bode, Seu Neném 
chama a atenção de que nem todos os clientes gostam da iguaria e, por isso, é necessário 
diversificar	o	cardápio.	Desse	modo,	além	do	bode	e	derivados	–	como	a	calabresa	de	
bode – que são o carro-chefe do seu negócio, seu Antônio serve outros pratos, à base de 
diferentes	tipos	de	carne,	como	o	cupim	e	o	contrafilé,	além	oferecer	churrasco	todos	os	
dias. Horário de huncionamento é das  12h às 17h.
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Pastel do Árabe

Localizado	na	feirinha	da	Estação	Nova,	o	“Pastel	do	Árabe”	é	ponto	de	parada	obriga-
tório para quem passa pela cidade. O Árabe, cujo nome de registro é Domingos Ferreira, 
nasceu	em	Várzea	do	Poço,	cidadezinha	que	fica	a	aproximadamente	220km	de	Feira	de	
Santana. O personagem Árabe foi criação, quando de forma divertida, resolveu colocar 
um saco de farinha na cabeça. Desde então nunca mais tirou a indumentária que faz a 
diversão das crianças e confunde os clientes. Seu Domingos conta com humor que certa 
vez já recebeu a visita de árabes de verdade que tentaram conversar com ele no idioma 
e ele não entendia uma só palavra.
  Segundo seu Domingos, o local que escolheu para sediar o seu negócio tem uma 
importância histórica porque ali funcionava uma estação de trem, com linhas que leva-
vam	“para	todo	lugar	do	mundo”.	Disse	que	não	alcançou	mais	a	época	da	estação,	mas	
que quando chegou ali para trabalhar, há 40 anos, os mais velhos lhe contavam sobre 
suas memórias da cidade.  Seu Domingos chegou para trabalhar em Feira de Santana 
apenas vendendo caldo de cana, depois “o trabalho foi crescendo direitinho, a família 
também	foi	crescendo	e	ajudando	na	atividade:	filho,	genro,	filho	de	genro”.	Referindo-se	
ao	neto,	que	se	aproxima	enquanto	conta	sua	história,	o	árabe	se	orgulha	“esse	daqui	têm	
seis	anos,	já	sabe	fazer	de	tudo”.		O	empreendimento	familiar	que	hoje	reúne	o	pastel	e	
o caldo de cana, começou com uma tradição que teve em seu Domingos a sua origem. 
Hoje	três	dos	seus	filhos	tocam	majoritariamente	o	negócio,	no	ponto	de	venda,	já	que	ele	
mesmo só costuma vir aos sábados e domingos, dias de maior movimento. Seu Domingos 
relata	que	durante	 todos	esses	anos	que	 trabalha	por	ali	 só	 faltou	 três	 fins	de	 semana,	
quando foi pescar ou passear.  Mais recentemente, por conta do isolamento social devido 
a pandemia, seu Domingos se ausentou mais da feirinha, deixando os clientes e amigos 
com saudades: “Depois dessa epidemia, eu passei uns 3 meses sem vir. Aí os meninos per-
guntavam:	‘Cadê	meu	árabe,	cadê	meu	árabe?’.	Aí	quando	eu	retornei...Ave	Maria...	É	
criança...eu	adoro	criança.	Eu	dou	um	cheiro	nos	filhos	dos	clientes	aqui”.
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(Paraíso da carne do sol)

Neném do Bode
(Cantinho do Bode)



RECEITAS DA CHEF
BÔNUS

A receita do Ceviche de Coco é uma receita própria da chef Monia e as demais são receitas sugestionadas por ela e não corres-
pondem às receitas utilizadas pelas personalidades indicadas no livro.
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Ceviche de coco com camarão 
e leite de tigre 

Ingredientes

 200g de camarão limpo e sem vísceras
 200g de cebola roxa                                      
 100g de coentro                                             
 300g de polpa de coco verde 
 50ml de azeite de oliva                                    
 40ml de suco de limão                                 
 10g de pimenta dedo de moça                  
 10g de pimenta doce                                   
 3g de sal                                                        
 1g de pimenta do reino

Medida caseira

2 cebolas 
1 copo americano

4 colheres de sopa
2 limões  
1 colher de sopa 
1 colher de sopa
1 colher de chá

Modo de preparo

 Tempere os camarões com sal e pimenta e deixe marinar por 20 minutos, Sele em 
temperatura	160°,	com	um	fio	de	azeite.
	 Corte	as	cebolas	em	tiras	bem	finas	e	deixe	de	remolho	com	água	e	vinagre	por	10	
minutos para reduzir a acidez.
	 Corte	a	polpa	de	coco	em	tiras	finas	e	em	seguida	coloque	as	pimentas	e	o	cheiro	
verde. Adicione o suco de limão, o azeite, as cebolas e o camarão e deixe marinar por 1 
hora. Coe e reserve o líquido resultante da marinada (leite de tigre é um caldo extraído da 
marinada do preparo).

Montagem	e	finalização

 Em uma cumbuca coloque o Ceviche e decore com camarões, azeite, pimenta do 
reino e brotos. Coloque o leite e tigre em um ramekim e sirva à parte do Ceviche.
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Leite de tigre é o caldo da marinada do Ceviche, temperado com ervas, cebolas e pimenta, re-
sultando em uma iguaria extremamente aromática e saborosa, com característica leitosa dando 
origem	ao	nome	“leite	de	tigre”,	muito	comum	na	gastronomia	latino-americana,	especialmente	
no Peru. Ramekim pote em cerâmica que é utilizado para servir diversas preparações na cozinha 
doces ou salgadas. Remolho: submerso em água. 

Dica da Hora

Rendimento: 4 porções 
Tempo de Preparo: 30min 
Temperatura: Sob refrigeração (10 º)
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Pastel de carne

Ingredientes da massa

 400g de farinha de trigo
 50g de ovo
 100ml de água
 30ml de óleo
 40ml de cachaça
 5g de sal

Medida caseira

2 copos americanos
1 ovo inteiro
1/4 de copo americano
11/2 colher de sopa
21/2 colheres de sopa
1 colher de chá

Ingredientes do recheio

 300g de carne moída  
 100g de cebola ciseler                         
 19g de alho                                         
 100g de tomate concassé                 
 5g de páprica defumada                    
 5g de coentro                                      
 5g de hortelã                                        
 3g de sal                                              
 10g de extrato                                    
 1g de pimenta do reino

Medida caseira

1/4 de xícara de chá
1 colher de chá
1/4 de xícara de chá
1 colher de chá
2 colheres de sopa
2 colheres de sopa
1/4 de colher de chá
1 colher de sopa
A gosto

Modo de preparo da massa

 Numa tigela grande misture a farinha de trigo com o sal.
 No centro da farinha faça um buraco e junte o ovo, água, óleo e a cachaça. Vá 
misturando os ingredientes líquidos à farinha, movimentando do centro para fora, para a 
farinha absorver totalmente os líquidos. Misture a massa com as mãos, incorporando todos 
os ingredientes.
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	 Transfira	a	massa	para	a	bancada	levemente	enfarinhada,	sove	a	massa	levemen-	
te e com um rolo de macarrão abra a massa formando um retângulo de cerca de 40 cm 
x 20 cm e 2 mm de espessura. 
 Corte ao meio um saquinho próprio para alimentos e cubra a massa aberta. Enrole 
a massa sobre ela mesma, formando um rocambole. Embale esse rolinho com outro saco, 
feche e leve para a geladeira por no mínimo 2 horas, para relaxar o glúten.

Modo de preparo do recheio

 Em uma panela adicione o azeite, em seguida sele a carne e reserve. Aqueça na  
mesma panela azeite e caramelize as cebolas, em seguida o alho, tomates, páprica, colo-
que	a	carne	e	deixe	refogar.	Ajuste	o	sal,	a	pimenta	do	reino	e	finalize	com	o	cheiro	verde.

Montagem	e	finalização

 Corte os pedaços da massa, em seguida adicione o recheio e feche com auxílio de 
uma carretilha.
 Frite por imersão a 180º, (submerso à gordura), disponha em um papel toalha. Sirva 
com molho lambão e caldo de cana.

A	palavra	concassé	vem	do	verbo	em	francês	que	consiste	em	reduzir	em	pedaços.	Quando	as-
sociado	ao	tomate	(“tomate	concassé”),	refere-se	ao	alimento	sem	pele	e	sem	semente.	Cebola	
ciseler é uma técnica de corte aplicado para as cebolas, consiste em picar as cebolas em cubos 
pequenos. O descanso da massa é fundamental para que os pastéis não abram na hora de fritar. 
Caramelizar	consiste	em	refogar/as	cebolas,	até	que	elas	fiquem	transparentes.

Dica da Hora

Rendimento: 30 unidades 
Tempo de Preparo: 1h 
Temperatura: 180°
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Moqueca de peixe moquecado 
com banana da terra

Ingredientes

 1 peixe moqueado 
 300g de banana da terra                          
 10g de alho                                                     
 200g de cebola roxa                                      
 200g de tomate maduro                            
 100g de pimentão amarelo                          
 200ml de leite de coco                                 
	 100ml	de	azeite	de	dendê	
 30g de suco de limão                                    
 100g de coentro                                            
 10g de sal                                                        
 1g de pimenta do reino                                
 10g de pimenta doce                                    
 10ml de azeite de oliva                                

Medida caseira

4 bananas da terra
1 colher de chá
2 cebolas médias
2 tomates médios
1 pimentão médio
1 copo americano

1 limão
1 ramo pequeno
1 colher de sopa rasa
A gosto
1 colher de sopa
1 colher de sopa

Modo de preparo

	 Em	um	tacho	faça	uma	“cama”	com	uma	parte	do	azeite	de	oliva,	cebola,	alho,	
tomate, pimentão. Adicione o peixe, banana da terra e, em seguida, coloque a outra eta-
pa	dos	temperos:	o	azeite	de	dendê,	leite	de	coco,	limão,	pimenta	doce	e	coentro.	Leve	
para cozinhar, em fogo brando por em média 10 minutos.

Montagem	e	finalização

 Sirva com folhas de coentro frescas. Fatias da banana da terra grelhada e arroz 
branco.
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Peixe moqueado consiste em uma técnica indígena, baseada em um processo de defumação 
utilizando	um	“moquém”.	Este	utensílio	é	uma	espécie	de	grelha	de	madeira	na	qual	se	assa	o	pei-
xe,	antes	de	colocar	na	moqueca,	dando	ao	prato	sabor	e	aroma	defumados.	É	possível	substituir	
o moquém por uma churrasqueira e fazer uma pré-cocção ao peixe. Evite mexer o peixe utilizando 
colheres.	Caso	seja	necessário,	prefira	segurar	as	alças	da	panela	e	sacudir	levemente.

Dica da Hora

Rendimento: 5 porções 
Tempo de Preparo: 2h 
Temperatura: 150°
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Ambrosia aromatizada com umburana 
Ingredientes

 1 litro de leite de vaca
 1g de cravo                          
 1 litro de água                                                     
	 700g	de	açúcar	refinado																																						
 500g de ovo caipira                            
 3 pedaços de umburana                          
 40ml de suco de limão                                 
 Casca de limão a gosto 
 30g de suco de limão                                    
 3 unidades de pé-de-moleque                                            
	 Sorvete	da	sua	preferência																																																							
 Calda de caramelo (ou da sua  
	 preferência)																																																									

Medida caseira

3 cravos

21/2 xícaras de chá
10 ovos
1g de umburana 
2 limões

Modo de preparo

 Numa panela média, de lateral alta, misture a água com o açúcar. Junte a umbu-
rana e os cravos, a casca do limão e leve ao fogo médio a 100 °, Deixe cozinhar por cerca 
de	15	minutos,	sem	mexer,	até	a	calda	atingir	o	ponto	de	fio.
 Quebre um ovo de cada vez em uma tigela pequena e bata com um garfo apenas 
para misturar as claras com as gemas. Junte o leite, o caldo do limão e misture bem.
	 Na	calda	já	em	ponto	de	fio,	e	adicione	a	mistura	de	ovos	com	leite.	Deixe	cozinhar	
por cerca de 30 minutos em fogo brando sem mexer, até que os ovos comecem a coagu-
lar.
 Misture delicadamente com uma espátula, partindo o doce em pedaços menores. 
Com	a	escumadeira	delicadamente	transfira	o	doce	para	um	porte	hermético	e	coloque	
coado sobre o doce, Deixe esfriar e leve para refrigeração.
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Montagem	e	finalização

 Em uma taça para sobremesa, coloque a ambrosia e em cima adicione o sorvete, 
regue	com	calda	da	sua	preferência	e	decore	com	pé	de	moleque	triturado.

Retire	as	películas	das	gemas	e	utilize	aromatizantes	da	sua	preferência	baunilha,	casca	de	laran-
ja, anis estrelados.

Dica da Hora

Rendimento: 25 porções 
Tempo de Preparo: 1h 
Temperatura: 120°



109

Maniçoba
Ingredientes

 1kg de folha de maniçoba                                                 
 3 litros de caldo de legumes 
 1kg de carne seca 
 500g de carne sal presa 
 500g de calabresa defumada 
 500g de paio 
 200g de costela defumada 
 200g de pé defumado 
 300g de cebola                                                                  
 300g de tomate bem maduro                                        
 20g de alho                                                                         
 1g de folha louro                                                              
 100g de cheiro verde                                                        
 50g de banha de porco                                                    

Medida caseira

2 a 3 pacotes
 

3 cebolas grandes
3 tomates maduros
4 dentes
3 unidades
1 maço
2 colheres de sopa

Modo de preparo

 Corte as carnes salgadas e a leve em um bowl (vasilhame) com água por 36 horas, 
mantendo na refrigeração. A água deve ser trocada a cada seis horas.
 Lave a folha da maniçoba trocando a água por sete vezes, em seguida faça um 
refogado com uma parte da cebola, em seguida o alho, tomate e adicione a folha e cal-
do de legumes e leve para cozinhar por aproximadamente 2 horas, caso seja necessário 
adicione mais caldo.
 Na panela que vai cozinhar, coloque a banha de porco e sele as carnes já dessal-
gadas e as calabresas e defumados. 
 Em seguida na mesma panela, adicione a cebola em seguida o alho e caramelize, 
junte os tomates e as carnes e inicie o cozimento das carnes por 30 minutos, passando o 
tempo adicione as folhas lavadas e cozidas, deixe cozinhar em fogo brando entre duas e 
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Montagem	e	finalização

 Disponha a maniçoba em uma cumbuca e Sirva com farinha e molho lambão.

É	fundamental	que	siga	os	protocolos	de	lavagem	e	cozimento	da	folha,	o	processo	garante	que	
elimine	o	ácido	cianídrico	presente	na	folha.	ROUX:	FARINHA	DE	TRIGO	E	MANTEIGA	são	a	base	
da técnica francesa que serve como espessante (ENGROSSAR) para caldos e molhos, guisados e 
cozidos.

Dica da Hora

Rendimento: 10 porções 
Tempo de Preparo: 36h 
Temperatura: 150°

três	horas,	verifique	a	textura	da	carne	e	da	folha,	caso	necessário	adicione	caldo.
 Em uma outra panela refogue cebola, alho, jogue na maniçoba cozida, o sal e a 
pimenta do reino. Caso seja necessário pode utilizar também de métodos para espessar, 
como	o	ROUX.
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Mocofato

Ingredientes

 1 mocotó cerrado 
 1,5 de caldo de legumes 
 5g de corante                                      
 1 kg de bucho 
 500g de charque 
 500g de calabresa 
 100g de cebola ciseler                         
 100g de tomate concassé
 100g de pimentão em cubos               
 10g de banha de porco                         
 5g de extrato de tomate                       
 10g de sal                                                
 Pimenta do reino
 20g de cheiro verde

Medida caseira

1 colher de Chá 

 
1 cebola grande 
2 tomates médios 
1 unidade 
1 colher de sopa 
1 colher de sopa 
1 colher de sopa rasa 
A gosto
1 maço

Modo de preparo

 Tire o sal da carne de charque, em refrigeração por 24 horas, trocando a agua a 
cada 6 horas.
 Tempere o mocotó e o bucho com extrato, sal, pimenta do reino e deixe marinar 
por 1 hora.
 Em uma panela de pressão coloque para refolgar a cebola, em seguida o alho e 
deixe caramelizar, logo em seguida adicione pimentão e tomate e o corante e deixe ca-
ramelizar, acrescente o mocotó, o bucho, o charque e o caldo de legumes.Deixe cozinhar 
por 30 minutos em fogo brando. Passado este tempo, abra a panela adicione a calabresa 
e	deixe	finalizar.	Caso	seja	necessário	adicione	mais	caldo,	engrosse	com	slurry e sirva com 
pirão e molho lambão.
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SLURRY:	Engrossa	rápido	não	alterando	a	cor.	É	feito	à	base	de	amido	dissolvido	em	água.	O	slurry 
é	muito	conhecido	pelas	donas	de	casa,	é	feito	com	amido	de	milho	e	água,	utiliza-se	no	final	da	
preparação para acertar o ponto, engrossar a preparação. Na hora de colocar o caldo de legu-
mes	não	encha	a	panela;	deixe	os	alimentos	ficaram	submersos,	mais	com	o	liquido	controlado,	
isso garante a qualidade no sabor e na textura do prato.

Dica da Hora

Rendimento: 10 porções 
Tempo de Preparo: 2h 
Temperatura: 150°
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Feijão tropeiro
Ingredientes

 500g feijão carioca 
 100g cebola ciseler 
 10g de alho ciseler 
 2g de folha de louro         
 100g de pimentão vermelho 
 200g de bacon cubos 
 300g de toucinho em cubos 
 30g de cheiro verde          
 5g de sal                                                      
 200g de farinha de mandioca

Medida caseira

 
1 cebola média 
1 colher de chá 
1 folha de louro  
1 pimentão médio 
 
 
meio copo americano 
1 colher de chá
1 copo americano 

Modo de preparo

 Escolha o feijão e deixe de remolho por 6 horas, lave e reserve.
 Em uma panela de pressão adicione o feijão sal e a folha de louro, deixe cozinhar 
por 20 minutos até que esteja macio e escorra em um escorredor de macarrão.
 Em uma panela adicione o toucinho cortado em cubos pequenos e deixe fritar até 
que	fique	o	torresmo,	reserve.
 Na mesma gordura do toucinho adicione o bacon e frite até virar crisps, em seguida 
adicione	a	cebola	em	seguida	o	alho	e	o	cheiro	verde.	Por	fim,	adicione	o	feijão	cozido	e	
frio e mexa devagar para misturar aos temperos e, depois, a farinha e o torresmo.

Montagem	e	finalização

 Em uma panela de ferro coloque o feijão e decore com torresmo e cheiro verde.
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Crisps:	bem	crocante.	Caso	goste	adicione	folhas	de	couve	cortadas	em	chifonade	(tiras	finas),	
junto Escolha o feijão e deixe de remolho por 6 horas, lave e reserve. Em uma panela de pressão 
adicione o feijão sal e a folha de louro, deixe cozinhar por 20 minutos até que esteja macio e es-
corra em um escorredor de macarrão. Em uma panela adicione o toucinho cortado em cubos 
pequenos	e	deixe	fritar	até	que	fique	o	torresmo,	reserve.	Na	mesma	gordura	do	toucinho	adicione	
o bacon e frite até virar crisps, em seguida adicione a cebola em seguida o alho e o cheiro verde. 
Por	fim,	adicione	o	feijão	cozido	e	frio	e	mexa	devagar	para	misturar	aos	temperos	e,	depois,	a	
farinha e o torresmo ao refogado. Só adicione o feijão quando estiver frio para evitar que este se 
desmanche.

Dica da Hora

Rendimento: 10 porções 
Tempo de Preparo: 36h 
Temperatura: 150°
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Picanha de bode curada

Ingredientes

 1 kg de picanha de bode
 10g de sal moído 
 5g de sal grosso 
 10g alho inteiro                                        
 1g pimenta do reino
 30ml de cachaça destilada                      
 100g de manteiga de garrafa

Medida caseira

 
1 colher de sopa 
1 colher de sopa rasa  
3 dentes
1 pitada 
2 colheres de sopa
1 copo americano 

Modo de preparo

 Faça a limpeza necessária na peça da carne 
 Cubra a peça de carne com sal e leve a refrigeração por 24 horas.
 No dia seguinte, em uma travessa adicione a carne o sal grosso, pimenta do reino 
em grão, cachaça e alho cortado em lâminas e deixe marinar por 4 horas na geladeira.
	 Retire	a	peça	da	marinada	e	envolva	no	plástico	filme.	Enrole	de	forma	que	a	deixe	
mais compacta e leve a refrigeração por 24 horas.

Montagem	e	finalização

	 Em	uma	saltese	adicione	um	fio	de	manteiga	de	garrafa	e	deixe	aquecer	a	150°,	
adicione a peça de bode curada e sele até atingir uma crosta dourada, vire o lado e 
caramelize o outro lado da peça. Deixe descansar por 3 a 4 minutos para que os sucos se 
reabsorvam	novamente	na	carne.	Corte	as	fatias	e	sirva	com	farofa	d´água,	ou	pirão	de	
leite e molho lambão.
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Reação de Maillard é uma alteração química que ocorre quando as proteínas desnaturadas da 
superfície da carne recombinam-se com os açúcares presentes. A combinação cria o sabor incon-
fundível	da	carne	e	modifica	a	cor,	e,	por	esta	razão,	também	é	chamada	de	reação	de	escure-
cimento, resultado é justamente essa crosta dourada mencionada na receita acima. Saltese: uma 
frigideira com as laterais mais arredondadas, indicada para saltear alimentos.

Dica da Hora

Rendimento: 10 porções 
Tempo de Preparo: 2h 
Temperatura: 150°
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Montagem	e	finalização

 Corte a tira de carne da diagonal e sirva em cima de um pirão de leite, decore com 
molho e coloque brotos por cima da preparação.

Modo de preparo

 Dessalgue a carne em um bowl, cobrindo com água e mantendo na refrigeração 
por 24 horas. Corte a carne em tiras e retire o excesso de água com um papel toalha.
 Em uma panela adicione manteiga, cebola e alho e derreta a rapadura, coloque 
o fundo de legumes e deixe reduzir pela metade, após a redução adicione o roux e deixe 
encorpar,	finalize	com	a	manteiga	ajuste	o	sal	e	a	pimenta	do	reino,	coe	e	reserve	para	
servir com a carne.
 Em uma saltese aqueça a manteiga de garrafa e coloque a carne do sol. Vá dou-
rando	cada	lado	até	que	todas	as	partes	fiquem	uniforme,	deixe	descansar	3	minutos	para	
estabilizar.

Carne de sol com molho de rapadura

Ingredientes

 500g de carne de sol 
 50g de manteiga de garrafa 
 100g de rapadura 
 200g fundo de legumes
 30g de roux (espessante) 
 50g de cebolas 
 30g de manteiga 
 Brotos para decoração 
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Deixar	a	carne	descansar	é	fundamental	para	manter	a	suculência	da	peça,	no	período	de	re-
pouso, a temperatura interna da carne se iguala a temperatura externa fazendo com que todo 
líquido	se	espalhe	pelo	corte,	garantindo	assim	sua	suculência	e	sabor	extraordinários.	Reduzir	ou	
uma	redução	consiste	em	ferver	um	molho	utilizando	aromáticos	e	espessante	até	o	líquido	fique	
espesso e perfumando.

Dica da Hora

Rendimento: 10 porções 
Tempo de Preparo: 2h 
Temperatura: 150°
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Acarajé

Ingredientes

 1 kg de cebola               
 1 kg de feijão fradinho 
 1 cebola com casca para fritura
 20g de sal                   
	 2	litros	de	azeite	de	dendê	para	fritar

Medida caseira

8 cebolas média

 
2 colheres de chá

Modo de preparo

	 Bata	no	liquidificador	ou	multiprocessador	o	feijão	cru,	para	quebrar	os	grãos.	Co-
loque em um bowl grande e cubra de água. Deixe de molho na refrigeração até o dia 
seguinte ou no mínimo por 3 horas. Troque a agua do feijão e cubra novamente com água 
e, com as mãos limpas, vá retirando a casca do feijão. Repita o procedimento mais duas 
vezes até quando o feijão estiver limpo. Escorra e reserve.
	 Corte	as	cebolas	em	cubos	médios	e	bata	no	liquidificador	ou	processador	a	meta-
de do feijão hidratado com a metade da cebola, até formar uma massa bem leve, colo-
que em uma tigela e repita o processo com todo o restante de cebola e feijão, adicione 
sal	e	bata	a	massa	com	uma	colher,	até	ficar	uma	massa	leve.	
	 Em	um	tacho	aqueça	o	azeite	de	dendê	e	coloque	uma	cebola	inteira,	aquecendo	
junto ao azeite.
 Modele um bolinho com duas colheres de arroz, passando de uma para outra for-
mando os quenelles (bolinhos).
	 Frite	os	bolinhos	e	vá	virando	para	que	a	fritura	fique	uniforme.	Retire	com	uma	escu-
madeira	e	transfira	para	um	refratário	forrado	com	papel-toalha.	

Montagem	e	finalização

 Sirva o acarajé com vatapá e camarão.
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Quenelle é uma técnica de origem francesa que consiste na modelagem de uma massa, por meio 
da movimentação de duas colheres, formandos bolinhos com formato oval. A cebola no tacho do 
azeite tem a função de equilibrar a temperatura e perfumar o azeite.

Dica da Hora

Rendimento: 10 porções 
Tempo de Preparo: 24h 
Temperatura: 180°
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Fundo de Legumes 

Ingredientes

 100g de cebola                                                  
 50g de cenoura                                                 
 50g de salsão                                                     

Medida caseira

1 cebola 
1/5 cenoura
1 talo médio

Modo de preparo

 Coloque tudo em uma panela com água abundante e deixe cozinhar em fogo 
brando até ferver. Use como substituição da água nas receitas.

Esse	caldo	de	legumes	é	uma	técnica	clássica	francesa,	que	tem	a	finalidade	de	aromatizar	e	dar	
sabor às preparações ainda sendo muito utilizada como via de sustentabilidade em grandes pro-
duções, reaproveitando cascas e talos que irão para o lixo.

Dica da Hora

Rendimento: 10 porções 
Tempo de Preparo: 2h 
Temperatura: 150°



Quem é Monia da Hora?

	 A	minha	trajetória	na	gastronomia	iniciou	desde	muito	cedo,	com	a	infl	uência	fortís-
sima do meu avô materno, comecei a dar os meus primeiros passos na minha caminhada 
profi	ssional.	
 Durante décadas, aos domingos, na minha casa era tradição o feijão gordo, promo-
vido pelo meu avô (Lôro), um amante da culinária baiana e sertaneja, que me possibilitou 
experiências	incríveis,	permitindo-lhe	auxiliar	em	todas	as	etapas	da	preparação	para	esse	
evento domingueiro tradicional familiar. 
 Alguns anos depois fui buscar o que eu sentia dentro do meu coração que era o 
meu verdadeiro talento: a minha a primeira formação em um curso técnico em nutrição e 
dietética.	Logo	em	seguida	tive	minha	primeira	experiência	profi	ssional,	já	como	técnica,	
no cargo de supervisora de produção de alimentos no restaurante Primeira Opção. A sede 
por conhecimento só aumentava e logo fui fazer uma graduação em gastronomia, que 
possibilitou atuação na empresa SENAC-BA, como instrutora em hotelaria, permitindo uma 
experiência	inigualável	como	professora	de	gastronomia	da	instituição,	na	cidade	de	Feira	
de	Santana.	 Logo	mais,	 fi	z	uma	especialização	em	Gestão	de	Negócios	Gastronômicos	
e	MBA	em	Gastronomia,	cursos	e	formações	especifi	cas	para	atuar	como	CONSULTORA	
GASTRONÔMICA, e tenho estudado e trabalhado para me tornar uma autoridade neste 
último quesito. As formações e os estudos dentro da gastronomia nunca vão acabar, pois 
quanto	mais	você	estuda,	mais	descobre	que	não	sabe	o	sufi	ciente.	Atualmente,	faço	uma	
pós-graduação em gastronomia brasileira e sou Docente do curso de gastronomia em 
uma faculdade da cidade, sei que ainda estou no caminho de uma longa estrada.
 Essa história continua...

@moniadahora

facebook/chefemoniadahora



Realização

O	projeto	tem	apoio	fi	nanceiro	da	Prefeitura	de	Feira	de	Santana	através	da	Secretaria	Municipal	de	
Cultura, Esporte e Lazer, via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministé-
rio do Turismo, Governo Federal.


