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Apresentação 

 
O projeto intitulado “Gastronomia e Inovação” 

tem a pretensão de contribuir para a difusão da culinária 
regional da Costa do Dendê a partir da releitura dos pratos 
típicos pelos estudantes do Curso de Guia de Turismo do 
IFBA, Campus Valença. 

Baseado na memória afetiva despertada pela 
gastronomia, tal projeto busca fomentar a inovação e a 
apropriação de conceitos trabalhados na disciplina 
Alimentos e Bebidas, uma vez que a educação tem o 
propósito de possibilitar que os estudantes assumam esse 
protagonismo em visibilizar elementos da identidade das 
comunidades tradicionais do Baixo Sul da Bahia.  

As receitas de pratos e os sabores apresentados 
têm um valor singular, tanto por promover a identidade de 
um povo como por fomentar a integração das pessoas.  

Este livro é uma obra de arte, pois suas páginas, 
além de possuírem poesia e cultura autêntica que 
contribuem com o turismo local, têm sabor.  

Estou certa de que aqueles que ainda não 
tiveram a oportunidade de experimentar os sabores e os 
encantos da Costa do Dendê acrescentarão mais alguns 
motivos à sua lista para visitá-la. E, por isso, deixo aqui o 
convite de quem é uma desbravadora de saberes e sabores.  
A todos os envolvidos neste projeto, muito obrigada!  

 
 Adriana Melo 

Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 
Coordenadora do Curso de Turismo 

Instituto Federal da Bahia 



 
Prefácio 

 
Gastronomia é a história do próprio homem. Ela 

é a tradução perfeita das cores, dos cheiros, dos sabores, 
das lutas, dos territórios conquistados pelo ser humano ao 
longo de sua trajetória e foi assumindo significados cada 
vez mais complexos relacionados à igualdade social, ao 
comportamento e à tecnologia.   

A arte de cozinhar, portanto, vai além dos 
ingredientes: incorpora costumes e hábitos bem como a 
geografia, a política, as questões religiosas e morais... As 
experiências. Cozinhar liga o homem ao que ele foi, ao 
que ele é, ao que ele sonha e ao que ele compartilha. Não é 
à toa que da expressão “com pão” originou-se a palavra 
companheirismo. 

Diante do complexo que envolve a gastronomia, 
pode-se afirmar categoricamente que a tradição e a 
inovação caminham sempre juntas a ela, pois o saber 
popular e as peculiaridades da terra estão diretamente 
relacionados às invenções, aos experimentos e às 
inovações na vida das pessoas e consequentemente ao que 
elas comem.  

Na contramão do processo de globalização, a 
frase de Fialho de Almeida (1857-1911) – o qual afirmou 
que um povo que defende seus pratos defende seu 
território - nunca foi tão atual. Diante da tendenciosa 
padronização de alimentos e da forma de se alimentar, o 



 
diferente torna-se curioso e mais do que isso: a afirmação 
de uma identidade. No mundo onde as fronteiras espaciais 
são frágeis, especialmente quando se considera a 
tecnologia, a valorização da identidade de um povo se 
torna um bem apreciável, um produto. 

Nesse contexto, a gastronomia assume um papel 
de extrema relevância, uma vez que se constitui como um 
dos principais atrativos responsáveis pela visita de 
milhares de turistas aos mais variados destinos do planeta. 
Dentre eles, sublinha-se, no litoral baiano, a Costa do 
Dendê, mais precisamente o município de Valença, que se 
destaca pelo povo acolhedor e por uma culinária pautada 
no mar.   

Com a finalidade de evidenciar a identidade 
local da região da Costa do Dendê e, particularmente, do 
município de Valença, onde o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia tem a honra sediar um de 
seus campi, nasceu esta publicação, que contém nove 
receitas elaboradas pelos estudantes do Instituto Federal 
da Bahia, Campus Valença. 

A ideia do livro originou-se primordialmente na 
palavra “inovação”. Afinal, por que não trazer “inovação” 
para todas as esferas do conhecimento? Assim, criou-se o 
projeto intitulado Gastronomia e Inovação, no qual os 
estudantes foram provocados a refletir sobre a culinária 
regional e as possibilidades de criar novas receitas 
embasados nas discussões realizadas em sala de aula. Os 
estudantes também criaram uma arte relacionada à receita 



 
criada: uma poesia, um cordel ou uma paródia. Ademais, a 
chef Andrelina Coutinho nos presenteia, na parte final do 
livro, com uma das receitas vencedoras do festival 
gastronômico patrocinado pela prefeitura municipal de 
Valença.  

Com absoluta certeza, o leitor viverá um pouco 
da experiência local mediante uma cozinha repleta de 
cores, cheiros que sopram do mar e da vivência de seu 
povo. 

 
 
Bom apetite! 
 
 
 

Maria Cândida Mousinho 
Doutora em Ciência, Energia e Ambiente 
Professora do Instituto Federal da Bahia 
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Comida Regional: Baixo Sul da Bahia 
 
 
Maria Cristina S. Borges (nutricionista do IFBA, Campus Valença) 

Rita de Cássia P. Magalhães (nutricionista do IFBA, Campus Valença) 
 

 
 
A comida é capaz de despertar sentimentos, 

remetendo a lembranças de momentos em família ou de 
fatos da vida. A comida regional surge com a criatividade 
da população em utilizar ingredientes abundantes naquele 
local. Entretanto, os alimentos cultivados e produzidos em 
cada região sofrem influência do clima, do tipo de solo e 
da localização geográfica. Um dos exemplos mais 
clássicos e bem aceitos na região do Baixo Sul baiano é a 
moqueca, que combina mariscos ou peixes, azeite de 
dendê e leite de coco.  

Localizada no litoral da Bahia, a região do Baixo 
Sul tem vegetação de Mata Atlântica e clima tropical 
úmido com solo arenoso, mangues e barro vermelho. O 
coqueiro, o dendezeiro, a pupunha dentre outras palmeiras, 
se adaptam bem à Mata Atlântica, ao mar e ao mangue, o 
qual por sua vez é ambiente de peixes e mariscos; o clima 
tropical úmido favorece o cultivo de árvores perenes como 
fruta-pão, caju e jaca. A seguir serão citados alimentos os 
quais foram a base das receitas apresentadas de forma 
inédita neste livro com suas principais características 
nutricionais. 
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Caju 

 

 

 

 

O verdadeiro fruto é a parte conhecida como a 
castanha-do-caju, e o que é considerado popularmente 
como fruto é na verdade uma haste carnosa, o pseudofruto 
(pedúnculo). É classificado segundo a consistência da 
polpa, o formato, o paladar e a cor da fruta (amarela, 
vermelha ou roxo-amarelada). Seu nome é oriundo da 
palavra indígena “acaiu”, que em tupi quer dizer “noz que 
se produz”. 

A adstringência é decorrente da presença natural 
de taninos, que são compostos fenólicos polimerizados 
capazes de precipitar proteínas, especialmente as proteínas 
salivares. O pedúnculo é rico em vitamina C, cálcio, 
fósforo, ferro e em compostos fenólicos apresentando alta 
atividade antioxidante. A castanha possui proteínas ricas 
em aminoácidos essenciais e alto teor de gorduras, 
característico das sementes oleaginosas. 
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Coco 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
O coqueiro é uma das palmeiras mais úteis da 

natureza e representa importante fonte de renda nos países 
onde é cultivado. A raiz, o estipe, as folhas, o palmito e o 
próprio fruto geram diversos subprodutos e derivados de 
interesse econômico. A água é um excelente repositor 
natural de eletrólitos rico glicose e sais minerais, sendo o 
potássio o mais abundante. A polpa madura, de onde 
extrai-se o óleo, é muito rica em fibras e em gordura 
saturada e o óleo é rico em ácido láurico e ácido caprílico, 
ambos com potentes propriedades antimicrobianas e 
antifúngicas. É um alimento versátil com grande aplicação 
culinária, sendo utilizado ralado, na forma de leite, 
farinha, açúcar, dentre outros. 
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Dendê 

 
 
 
 
 
 

É uma palmeira de origem africana que tem o 
dendê como fruto. O dendê possui uma produtividade de 
óleo substancialmente maior do que as demais oleaginosas 
cultivadas em escala comercial. Seu rendimento é muito 
grande: produz 10 vezes mais óleo que a soja, 4 vezes 
mais que o amendoim e 2 vezes mais que o coco. O dendê 
produz dois tipos de óleo de uso comum: o óleo da polpa 
(óleo de dendê) e o da amêndoa (óleo de palmiste).  

O azeite de dendê contém proporções iguais de 
ácidos graxos saturados e não saturados, é excelente fonte 
de vitamina E, betacaroteno e vitamina A. O óleo de dendê 
possui diferentes utilidades, tais como na alimentação, na 
produção de sabões, de lubrificantes, de detergentes, de 
plásticos, de cosméticos, de borracha etc., na siderurgia, 
na indústria têxtil e em farmacologia. Também vem sendo 
utilizado como combustível em substituição ao óleo diesel, 
em resposta ao previsível esgotamento das reservas 
mundiais de petróleo. 
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Fruta-pão 
 

 

 

 

Planta originária de certas ilhas do sul do 
Pacífico, hoje espalhada por todas as regiões tropicais e 
subtropicais do mundo. No Brasil, é considerada nativa 
por se achar vulgarizada e aclimatada. A polpa, quando 
cozida ou assada, apresenta paladar bastante semelhante 
ao da batata-doce e macaxeira. Seu fruto pode conter ou 
não sementes, o consumo da fruta-pão sem sementes 
geralmente é utilizado quando não está completamente 
maduro, podendo sua polpa ser consumida cozida, assada, 
em forma de purê ou em fatias. Com relação à fruta-pão 
com semente, a polpa não tem valor alimentício, 
limitando-se a sua importância ao consumo de sementes 
assadas, fervidas em água e sal ou torradas. Em alguns 
estados, as sementes são utilizadas no preparo de guisados 
ou ensopados, em substituição ao feijão. A polpa da fruta-
pão é rica em carboidratos, água, vitamina B1, B2, C, 
cálcio, fósforo, ferro, tem baixo teor de gorduras, sua 
polpa pode ser aproveitada como fruta seca, farinha 
panificável e fonte para extração de amido. 
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Jaca 

 
 
 
 
 
 
 
A jaqueira é uma árvore nativa da Ásia, mas que 

se desenvolve bem em vários países tropicais. Da fruta 
aproveitam-se os bagos para consumo e no preparo de 
doces e geleias; os caroços podem ser consumidos 
assados, cozidos e na forma de farinha. Também é 
produzida uma espécie de cola atóxica artesanal de sua 
polpa e, quando verde, é utilizada como substituta da 
carne e do frango em dietas vegetarianas. 

É rica em carboidratos, fibras, carotenoides, 
vitamina C e minerais, de sabor agradável e muito 
aromática. 
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Pupunha 
 

 
 
 
 
 
 
A pupunha é um fruto de uma palmeira, nativa 

da Amazônia, que dá em forma de cachos e apresenta 
formato e coloração variados: redondas, ovoides ou 
cônicas de cores vermelha, amarela, alaranjada e até 
mesmo verde. Todas as partes da planta podem ser 
aproveitadas: a raiz, como vermicida; o tronco, como 
madeira; as folhas, na tecedura de cestas, coberturas para 
as habitações e outros objetos; o caule e o fruto, na 
alimentação, sendo o primeiro como palmito. 

Os frutos são pequenos, fibrosos, ricos em 
amido, gordura, proteína, vitamina A e betacaroteno. 
Devem ser consumidos cozidos e descascados, já que, 
quando crus, apresentam duas substâncias ativas: uma 
enzima que inibe a digestão de proteínas e um ácido que 
irrita a mucosa da boca. Os frutos cozidos também são 
usados na preparação de diversas comidas caseiras e 
moídos para produção de farinha, que pode ser usada em 
uma variedade de receitas em substituição ao milho e ao 
trigo. 
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Isca de Frango Empanada na 
Pupunha  
Com purê de jaca e salada de abacate ao molho de laranja 

 
 
 

Introdução 
 
 

O prato escolhido tem como objetivo principal 
destacar e valorizar frutas da região Costa do Dendê pouco 
conhecidas e consumidas. Toda a composição do prato é 
voltada para a percepção de novos sabores mesclando 
ingredientes cítricos, afrodisíacos e regionais. 

A criação dessa receita traz como inovação a 
mistura de frutas como a pupunha, o abacate e o caroço de 
jaca. A ousadia se deu em utilizar os caroços da jaca e a 
pupunha para a criação de um purê diferenciado assim 
como uma nova forma de empanar o frango, tornando o 
prato uma junção de sabores, aproveitando os ingredientes 
regionais existentes para criar novos pratos e degustar o 
maravilhoso resultado.  
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Receitas 
 

Isca de frango empanada na pupunha 
 

Ingredientes: 
1 peito de frango cortado em iscas 
6 unidades de pupunha  
100 ml de óleo para fritura 
Sal e temperos a gosto  
 

Modo de preparo:  
1. Cozinhar a pupunha na panela de pressão por cerca de 
20 minutos e em seguida ralar no ralador fino; 
2. Temperar as iscas de frango com sal e temperos a gosto; 
3. Empanar as iscas de frango na pupunha ralada e fritar. 
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Purê de jaca 
 

Ingredientes: 
250g de caroço de jaca  
1 xícara de leite  
1 colher de manteiga 
1 pitada de sal 
 

Modo de preparo: 
1. Cozinhar os caroços de jaca na panela de pressão por 10 
minutos; 
2. Retirar as cascas dos caroços e amassar com um garfo; 
3. Colocar a massa dos caroços em uma panela e levar ao 
fogo adicionando o leite, a manteiga e o sal e mexer até 
ficar consistente. 
 
Observação: Se desejar que o purê fique um pouco 
crocante, reservar alguns caroços cozidos e levar ao forno 
para torrar, logo após cortar em pedaços pequenos e 
misturar ao purê.  
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Salada de abacate com molho de laranja 

Ingredientes: 
1 abacate  
1/2 cebola  
1 tomate 
1 limão  
1 pitada de sal a gosto  
Coentro a gosto 
Suco de 3 laranjas  
2 colheres de açúcar  
2 colheres de amido de milho 

Modo de preparo: 
1. Retirar a casca do abacate cuidadosamente; 
2. Cortar a polpa em cubos; 
3. No mesmo recipiente adicionar a cebola, o tomate e o 
coentro picados; 
4. Adicionar o suco do limão, o sal a gosto e reservar; 
5. Adicionar o açúcar em uma panela e mexer bem até 
obter o caramelo; 
6. Dissolver o amido de milho no suco das laranjas e 
adicionar à mistura; 
7. Cozinhar mais um pouco até obter consistência de 
molho; 
8. Adicionar o molho de laranja à salada na hora de servir. 
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Poema 
 
A arte de comer, necessidade fisiológica que não fazemos 

só porque precisamos, mas porque sentimos prazer 
O alimento demonstra a cultura de um povo, pois nele está 

contido a sua história, o seu aroma e o seu gosto 
Pensando nisso, fizemos um prato muito bonito, que tem 

frutos importantíssimos. 
Tem pupunha, que pode ser verde, vermelha ou amarela, 

se você quer ficar mais novo, só saborear ela 
Da jaca tiramos o caroço, esse fruto que é tão saboroso, 
cor amarelo ouro, seja dura ou mole, a gente chupa até o 

caroço, pois o maior de todos os frutos já cultivado é 
muito gostoso. 

E, para dar aquela acidez que a gente gosta, escolhemos a 
laranja, essa fruta tão saborosa. Em vitamina C ela é rica, 
seu suco até gordura elimina, na nossa receita não poderia 

faltar essa fruta de tanta estima. 
A gente misturou fruta de diferentes estações, para formar 
um sabor inovador que vai chamar sua atenção, pois nem 

todo purê é de batata e, frango com pupunha pode dar uma  
combinação arretada. 

Não pense que só com tomate e alface que se faz uma 
salada, e tudo isso com molho agridoce, 

“Huuuum”, eta culinária ousada. 
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Tapioca Valenciana 
Com molho de camarão 

 
 
 

Introdução 
 
 

A gastronomia regional tem suas 
particularidades sempre observadas por quem tem o prazer 
de conhecê-la. A cidade de Valença é palco para o 
surgimento de sabores ímpares que, relacionados a fatores 
culturais, constroem juntamente com outros municípios, 
uma cultura única no estado da Bahia.  

O camarão é um ingrediente que abrilhanta mais 
ainda os pratos da cidade de Valença, com seu sabor forte 
e original, encantando os turistas que visitam o local e já 
conhecem a cidade pela denominação popular de "terra do 
camarão".  

Não esquecendo que o camarão também possui 
um papel importante na atividade econômica da cidade. 
Não é por acaso que a maior fazenda de criação de 
camarão da Bahia se encontra neste município. 

A tapioca, por outro lado, é consumida em quase 
todo o território nacional e, na região de Valença, é 
apreciada geralmente na forma de beiju, em que a massa 
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pode ser acompanhada por uma diversidade de recheios. 
Resolveu-se então não só dar à tapioca um molho especial, 
mas também temperá-la para realçar mais o seu sabor.  

Assim a receita foi escolhida, reunindo 
ingredientes presentes no dia a dia do povo valenciano e 
da região da Costa do Dendê, reinventando a maneira de 
manusear componentes tão importantes para a 
gastronomia local. 
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Receitas 
 

Discos de tapioca 
 

Ingredientes: 
¹/² xícara (chá) de massa de tapioca (farinha pronta para 
tapioca) 
¹/² xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino (cerca de 
50g) 
1 colher de sopa do pó de camarão (seco e triturado no 
liquidificador) 
 

Modo de preparo: 
1. Pré-aquecer o forno a 200 °C; 
2. Em uma assadeira grande, de preferência antiaderente, 
peneirar 4 porções de massa de tapioca junto com o pó do 
camarão, para formar círculos de cerca de 10 cm de 
diâmetro. Não se preocupe em fazer círculos perfeitos, o 
importante é fazer uma camada uniforme, para não 
quebrar depois de assada (siga a mesma lógica da tapioca 
de frigideira). 
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Molho de camarão 

Ingredientes: 
 ½ xícara de farinha de trigo 
1 xícara de camarão sem casca 
1 cebola picada 
 ½ pacote de queijo ralado 
2 xícaras de leite líquido 
1 tablete ou 1 sachê de caldo de camarão 
Azeite de oliva 
 

Modo de Preparo: 
1. Refogar o camarão no azeite de oliva, com metade da 
cebola e uma pitada de sal até ficar bem douradinho; 
2. Em outra panela, dourar a outra metade da cebola no 
azeite de oliva junto com o caldo de camarão; 
3. Misturar a farinha de trigo com o leite líquido, adicionar 
ao caldo de camarão com cebola, o queijo ralado e 
misturar no fogo até ficar cremoso, acrescentar os 
camarões que já foram dourados (escorra o azeite o 
máximo possível com uma colher), e estará pronto o seu 
molho; 
4. Quando estiver tudo pronto, sirva o molho em um 
recipiente acompanhado dos discos de tapioca e aproveite! 
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Poema 
 

A tapioca é saborosa, 
Que é difícil não aceitar 

Essa iguaria tão maravilhosa!  
Com ela, tudo se aproveita: 

Com queijo fica gostosa, 
E com coco fica perfeita! 

Com camarão então... 
Ai meu coração! 
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Anotações 
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Ester dos Santos Araújo 
Isabelle Palma Patrício Santos 
Matheus da Paixão Bonfim  
Victória Santos Simões Barreto  
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Moqueca de Repolho e Camarão Seco  
Com farofa de azeite e mousse de biribiri 

 
 

 
Introdução 

 
 

Tendo em vista o projeto desenvolvido no 
âmbito da disciplina “Alimentos e Bebidas” ministrada 
pela professora Maria Cândida Mousinho, o qual teve 
como finalidade principal criar receitas utilizando 
ingredientes regionais, foram escolhidos como base da 
nossa receita o repolho, o camarão seco e o biribiri.  

Essa escolha se deu sobretudo pelo interesse em 
combinar ingredientes que normalmente consumimos de 
maneira isolada (como o biribiri e o repolho) com outros 
alimentos popularizados no dia a dia do nordestino, como 
o azeite de dendê e o camarão seco.  

Além disso, são ingredientes de fácil aquisição, 
que existem em abundância na nossa região e que 
possuem sabores tradicionais.  Dessa forma, decidiu-se 
fazer, como prato principal, a moqueca de repolho com 
camarão seco, arroz e farofa de azeite de dendê, o qual é 
um ingrediente muito utilizado na gastronomia baiana.  
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Para sobremesa, criou-se um mousse de biribiri, 
fruta da mesma família da carambola, que possui a fama 
de ser um alimento "antidiabético" por se dizer 
popularmente que tem a capacidade de diminuir a taxa de 
glicose no sangue.  
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Receitas 

Moqueca de repolho e camarão seco 

Ingredientes:  
1/2 repolho 
40 gramas de camarão seco  
40 gramas de coco ralado 
2 tomates 
1 pimentão cortado em rodelas 
1 cebola roxa picada 
1 cebola branca picada 
2 dentes de alho picados 
Suco de 1 limão rosa 
100ml de azeite de dendê  
200ml de leite de coco 
Sal e coentro a gosto 

Modo de preparo:  
1. Bater no liquidificador o camarão seco e o coco ralado; 
2. Dourar o alho e a cebola, acrescentar o camarão batido 
e os tomates; 
3. Acrescentar o leite de coco, o azeite de dendê, o suco do 
limão e deixar cozinhar por alguns minutos;   
4. Adicionar o coentro, o sal e o pimentão; 
5. Colocar o repolho e esperar ferver.  
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Mousse de biribiri 

Ingredientes:  
1 lata de leite condensado  
1 caixinha de creme de leite  
100 ml de suco de biribiri 
1 sachê de gelatina sem sabor  

Modo de preparo: 
1. Preparar a gelatina sem sabor; 
2. Bater no liquidificador o creme de leite, o leite 
condensado e o suco de biribiri; 
3. Adicionar a gelatina sem sabor e colocar na geladeira 
por 6 horas. 

Farofa de azeite de dendê  

Ingredientes: 
500g de farinha de mandioca 
1 cebola branca cortada em cubos pequenos 
Sal a gosto 
50ml de azeite de dendê 

Modo de preparo: 
1. Fritar a cebola no azeite até dourar; 
2. Acrescentar o sal, a farinha e retirar do fogo. 
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Cordel 
Nativos de uma região 

Repleta de alegria 
Percebemos que o amor 

Nasce no sabor da Bahia. 
Pense em um povo criativo 

Da banana verde se faz uma biomassa 
Que pode usar pra dar aquela graça. 

No beiju com carne seca que tanto comemos na praça 
Ao buscarmos entender como melhor te dizer 

Que a maravilha de ser baiano é poder usar o azeite dendê 
Esse que usamos nas moquecas que tanto nos representa 

Enquanto povo porreta que ama uma pimenta. 
E tenho mais pra te dizer 

Aqui tem caju pra dar e vender 
Por isso vamos usar na moqueca 

O caju, a castanha e o dendê 
E o famoso biribiri que já fez muita gente sorrir 

É um azedinho que tem gosto de infância 
E nada melhor do que um mousse 

Para nos lembrar da maravilha que é ser criança 
Época em que o amor e o sabor 

São sinônimos. 
Como moqueca e pimenta 

Caju e Castanha 
Cozinha e sabedoria 
Gastronomia baiana. 
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Anotações 
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Aline Souza 
Érica Alves 
Israel Cruz 
Jaqueline Conceição  
Marianne Santana
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Frigideira de Repolho com Camarão 

 
 

 

Introdução 
 
 
 

A receita tem como principais ingredientes o 
repolho e o camarão. O camarão é um alimento típico da 
região de Valença, rico em proteínas e gorduras. Já o 
repolho, além de fazer parte da agricultura familiar local, 
também é uma excelente fonte de nutrientes, pois ajuda a 
combater processos inflamatórios, é rico em vitamina C, 
auxilia no funcionamento intestinal e ajuda a regular a 
pressão arterial.  

Esta preparação é rápida e rende várias porções, 
além de proporcionar uma experiência sensorial única ao 
provar a mistura de sabores regionais.  
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Receita 
Frigideira de repolho com camarão 
 
Ingredientes da Massa: 
6 ovos  
3 colheres de sopa de farinha de trigo 

Ingredientes do Recheio 
½ repolho cortado 
250g de camarão seco  
1 colher de sopa de óleo 
1 tomate cortado em rodelas ou picado 
1 cebola cortada em rodelas ou picada 
3 dentes de alho picado 
1 colher rasa de sal a gosto 
1 xícara de palmito ralado  
Coentro picado a gosto 

Modo de preparo: 
1. Misturar os ingredientes do recheio e levar ao fogo para 
refogar; 
2. Bater bem os ovos com a farinha de trigo no 
liquidificador por 3 minutos;  
3. Untar uma forma com óleo e colocar metade da massa, 
o recheio e o restante da massa; 
4. Levar ao forno em 180º por 15 a 20 minutos.  
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Poema 
 

Comer, ato de pura satisfação. 
Tem comida em todo lugar,  

mas o que importa é se é feita de coração 
Pense aí... 

Se comer já é bom 
 imagina ter na comida camarão, 
ingrediente esse da nossa região? 

Para ainda ficar melhor, adiciona um belo repolho 
fresquinho, diretamente do nosso quintalzinho 

dando cor e saúde a nossa refeição. 
Frigideira 
Frigideira 

para fazer, basta apenas 
6 ovos, repolho e camarão! 

Frigideira 
Frigideira 

Quando já feita, 
 é só saborear e curtir a emoção. 
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Edvânia Sousa 
Euder Santos 
Lailo Silva 
Patryck Rhamet 
William Sena 
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Peixe ao Molho de Maracujá  
Com farofa de caju e purê de pupunha 

 
 

 
 

Introdução 
 
 

Esta receita foi elaborada com ingredientes 
típicos da região do Baixo Sul baiano. Ela é composta por 
frutos locais e um tipo de peixe marinho.  

Um dos objetivos desta receita é enriquecer a 
culinária local criando um prato exótico, além de mostrar a 
diversificação de pratos que podem ser preparados com 
esses ingredientes. 
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Receitas 
 

Peixe ao molho de maracujá 
 

Ingredientes: 
1kg de peixe 
3 limões pequenos 
5 dentes de alho picado 
Sal a gosto 
Suco concentrado de 2 maracujás 
Cominho a gosto 
Coentro a gosto 
 

Modo de preparo: 
1. Temperar o peixe com limão, alho picado, sal, cominho 
e coentro a gosto; 
2. Grelhar o peixe até ficar dourado; 
3. Colocar o suco do maracujá no peixe no momento da 
degustação. 
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Farofa de caju 
 

Ingredientes: 
500g de farinha de mandioca 
4 cajus 
2 colheres de manteiga 
Sal a gosto 
 
 

Modo de preparo: 
1. Cortar o caju em cubos pequenos e refogar na manteiga. 
2. Acrescentar a farinha e sal a gosto. 
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Purê de pupunha 
 

Ingredientes: 
1kg de pupunha 
2 colheres de manteiga 
Sal a gosto 
 
 

Modo de preparo: 
1. Cozinhar a pupunha na panela de pressão por cerca de 
20 minutos; 
2. Escorrer a pupunha e amassar; 
3. Acrescentar o leite, a manteiga e mexer até ficar 
consistente. 
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Poema 
 

Essa receita é básica vou ensinar para tu  
Vamos usar principalmente pupunha, maracujá, peixe e 

caju. 
Nosso prato é o melhor, eu garanto para você 

Prove Valença nunca mais vai esquecer! 
Para começar tempere o peixe, para depois grelhar 

Dessa forma ele sai douradinho pronto para decorar. 
A decoração você vai ver no final 

Só estou comentando porque fica legal! 
A pupunha é uma fruta que você deve cozinhar 

Para depois escorrer e amassar. 
Melhor parte dá até gosto de ver: 

Amasse a pupunha até que se torne um purê 
Mas por favor não esqueça 

Adicione o leite e a manteiga. 
O Maracujá você vai tirar os caroços para serem 

peneirados, o caldo que sair, deve ser aproveitado. 
A decoração é a principal parte: 

Corte o caju em cubos fazendo assim uma obra de arte. 
Agora é só degustar, se 

comer uma vez não vai querer parar. 
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Daniel Silva 
Joana Santos 
Raquel Bulcão 
Rebeca Souza 
Vanessa Batista 
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Enroladinho da Bahia 

 
 

 
Introdução 

 
 

A criatividade é relevante para o avanço 
tecnológico, para o avanço da culinária bem como para as 
mais diversas áreas do conhecimento. Entende-se que a 
gastronomia é motivada pela inovação e criatividade, 
sempre buscando novas ideias a fim de trazer sabores 
distintos para a cozinha. Muitos lugares ao redor do 
mundo se arriscam em experiências gastronômicas 
diferentes, criando uma nova imagem para o destino turístico.  

Nessa perspectiva, nasce a receita “Enroladinho 
da Bahia”, pensada com o objetivo de apresentar uma 
utilização diferente do arroz – como um alimento que vai 
além da complementação do feijão, que é tradicional na 
gastronomia brasileira. A preparação traz os mariscos e os 
temperos que são ingredientes já familiarizados no paladar 
do baiano, preservando sabores tradicionais e, ao mesmo 
tempo, proporcionando novos sabores. 
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Receita 

Enroladinho da Bahia 

Ingredientes: 
100g de arroz  
200g de marisco catado e cozido (camarão, ostra, siri, 
mexilhão ou caranguejo) 
½ colher de sopa de margarina 
2 fatias de queijo 
2 fatias de presunto 
1 pimentão 
1 tomate 
1 cebola 
3 dentes de alho 
Coentro a gosto 
Sal a gosto 

Modo de Preparo: 
1. Picar a cebola, o pimentão, o tomate, o coentro e o alho;  
2. Refogar os temperos picados e o sal na margarina, 
adicionar o arroz e cozinhar; 
3. Montar os enroladinhos com o queijo sobre o presunto, 
rechear com arroz e marisco, fechar com palito de dente e 
levar ao forno a 100°C por 10 minutos. 
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Cordel 
 
Pessoal preste atenção no que aqui vamos falar, o tema é 

culinária, tenho certeza que vai te agradar.  
A receita é boa e o cheiro é de matar, o gosto é único e só 
tem em Taperoá, esse enroladinho é único e tu vai poder 

provar.  
Para sua criação, usamos o que comemos no dia a dia, 
arroz, mariscada e queijo e presunto para dar aquela 

arrumadinha.  
O tempero é bom, de ótima categoria, todos são orgânicos 

aí já diferencia.  
Gostoso, saudável e fácil de preparar, basta seguir a 

receita que agora vamos dar.  
Com a mariscada preparada, o arroz vamos acrescentar, 

misture tudo e um enroladinho ele se tornará. 
O queijo é primeiro para o presunto enrolar e depois só é ir 

para o forno e o queijo derretido estará.  
Agradecemos a atenção e pedimos para nossa receita 

experimentar. 
Um até logo e o enroladinho vão provar! 
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Ananda Santos 
Andressa Matos 
Pérola Oliveira 
Ravenna Freitas 
Vênus Bahiense 
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Moqueca de Fruta-Pão e Aipim  
Com farofa e banana refogada 

 
 

 
Introdução 

 
 

A receita que apresentamos é singular, pois 
congrega como principais ingredientes uma fruta e uma 
raiz em um prato salgado. A preparação tem como 
ingredientes principais a fruta-pão e o aipim para o 
preparo da moqueca, e a banana e o suco de caju, para o 
pirão que é o acompanhamento do prato principal.  

Utilizar as frutas como os principais ingredientes 
foi uma forma de inovar utilizando alimentos que estão 
presentes no dia a dia do povo da Costa do Dendê. 
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Receitas 

Moqueca de fruta-pão e aipim 

Ingredientes: 
300 gramas de fruta-pão picadas  
300 gramas de aipim pré-cozido 
Suco de 1 limão 
1 cebola grande cortada em rodelas 
1 pimentão vermelho cortado em rodelas 
2 tomates vermelhos cortados em rodelas 
2 colheres (sopa) de coentro picado 
200 ml de leite de coco 
1 colher (sopa) de azeite de dendê 

Modo de preparo: 
1. Lavar bem as frutas-pães picadas, regar com o suco de 
limão e deixar descansar por cerca de 1 hora; 
2. Colocar o aipim, a fruta-pão, a cebola, os pimentões e 
os tomates em uma panela grande, adicionar o leite de 
coco e levar ao fogo baixo por 20 minutos com a panela 
parcialmente tampada;  
3. Juntar o azeite de dendê e adicionar o sal e o coentro; 
4. Mexer algumas vezes até que esteja cozido. 
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Banana refogada 
 

Ingredientes: 
2 bananas da prata  
1 colher de sopa de azeite de oliva 
 

Modo de preparo: 
1. Cortar as bananas em rodelas e levar ao fogo baixo com 
o azeite. Refogar e servir com a moqueca. 
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Farofa  
 

Ingredientes: 
500g de farinha de mandioca 
Sal a gosto 
4 colheres de sopa de manteiga 
 

Modo de preparo: 
1. Aquecer a manteiga, acrescentar o sal, a farinha e retirar 
do fogo. 
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Paródia 
 

Tomate, cebola e pimentão  
Tomate, cebola e pimentão 

Azeite, pimenta e limão  
Azeite, pimenta e limão 

E esses são alguns dos ingredientes 
 do nosso moquecão. 

Tomate, cebola e pimentão  
Tomate, cebola e pimentão 

Azeite, pimenta e limão  
Azeite, pimenta e limão 

E pra acrescentar vêm os ingredientes mais preciosos 
o chamado aipim e fruta-pão.  

Que gostoso! 
Duvido você saber que o aipim foi descoberto pelos 

indígenas após mani morrer. 
E a fruta-pão do continente asiático veio pra te conhecer. 

Nossa receita tem história,  
muita história pra contar, 

 mas duvido você colocar um pouco no prato 
 e começar a experimentar. 
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Larissa Bomfim 
Jamile Almeida 
Gabriele Oliveira 
Luísa Matos 
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Bolinho de Fruta-Pão com Mantinha  
Com vinagrete de carambola e molho Barbecue 

 
 

 
Introdução 

 
 

Mostrar à população local as riquezas que 
possuímos na região da Costa do Dendê e a variedade dos 
pratos que é possível se elaborar com elas é fundamental. 
Assim, um dos objetivos principais deste trabalho foi 
colaborar para a conscientização da população acerca da 
importância de se valorizar os costumes locais 
adicionando os produtos da região nos preparos culinários.   

Além disso, julgou-se importante excluir a ideia 
de que os alimentos que vêm “de fora” são melhores e não 
podem ser substituídos por produtos da região. Pensou-se 
também de colaborar com a diversidade da culinária local, 
reconhecendo os ingredientes e inserindo-os em pratos dos 
restaurantes da região para fazer com que nossa 
gastronomia se torne ainda mais única, regional e 
centralizada, e despertar nos turistas a curiosidade e a 
vontade de experimentar novos sabores. 
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Receitas 

Bolinho de fruta-pão com mantinha 
 

Ingredientes da Massa: 
1 fruta-pão média  
1 colher de sopa de margarina 
150 gramas de queijo ralado 
3 ovos 
3 pães de sal (para fazer a farinha de rosca) ou 250g de 
farinha de rosca pronta 
1 litro de óleo para fritar  
Coentro a gosto 
Sal a gosto 
Farinha de trigo para empanar  
 

Modo de preparo da massa: 
1. Cozinhar a fruta-pão cortada em pedaços médios em 
uma panela com água em fogo alto; 
2. Amassar a fruta-pão com o auxílio de um garfo, 
adicionar o sal, a margarina, o queijo ralado, o coentro e 
manusear com as mãos até ficar uma massa homogênea.  
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Ingredientes do recheio 
500g de mantinha cozida e desfiada 
1 lata de milho verde  
1 cebola picada 
1 pimentão picado 
1 tomate picado 
1 colher de café de corante 
1 colher de sopa de óleo 
Sal e cominho a gosto  
Coentro a gosto 

Modo de preparo do recheio: 
1. Refogar a mantinha com o óleo e a cebola, adicionar o 
tomate, o pimentão, o corante, o sal e o cominho; 
2. Adicionar o milho e o coentro à gosto; 
3. Fazer bolinhas com a massa e colocar o recheio; 
4. Passar o bolinho na farinha de trigo, nos ovos batidos e 
na farinha de rosca e fritar em óleo bem quente. 

Vinagrete de carambola 

Ingredientes:  
1 carambola cortada em cubos 
1 cebola cortada em cubos pequenos 
1 pimentão verde cortado em cubos pequenos 
½ xícara de salsinha 
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Sal e pimenta a gosto 
¼ xícara de vinagre 

Modo de preparo: 
1. Juntar todos os ingredientes em um recipiente, adicionar 
o vinagre, o sal e a pimenta a gosto. 

Molho barbecue 

Ingredientes: 
2 colheres de sopa de azeite de oliva 
1 cebola ralada 
2 colheres de sopa de açúcar mascavo 
2 colheres de sopa de mostarda 
½ xícara de caldo de mantinha 
1 colher de sopa de vinagre 
1 xícara de chá de molho de tomate 
Sal a gosto 

Modo de preparo: 
1. Refogar a cebola no azeite de oliva e acrescentar o 
restante dos ingredientes; 
2. Deixar ferver até encorpar e retirar do fogo. 
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Poema 
Minha terra tem 

Minha terra tem nome, tem identidade 
Minha terra tem mistura, tem diversidade 

Minha terra tem gente que planta, tem gente que cria 
Minha terra tem gente que pesca 

Tem gente que trabalha noite e dia 
Minha terra tem sabor 

Tem gente que é o tempero da Bahia 
Minha terra tem muito calor 

Tem gente que esquenta a mão na cozinha 
Minha terra tem receptividade 

Tem paz e tranquilidade 
Tem gente que produz e come fruta-pão 

Minha terra tem tradicionalidade 
Tem gente que da mantinha, não abre mão 

Que faz da carne defumada sua melhor opção 
Originada no recôncavo baiano 

Recheamos o bolinho valenciano.  
Minha terra tem gente corajosa 

Tem gente que não come carambola 
Com medo da trajetória. 

Minha terra tem história, minha terra tem gente que tem 
medo de morrer apenas se uma carambola comer  
Tem gente que da terra retira tudo para sobreviver  
Tem gente que não sabe o orgulho de aqui nascer. 

Minha terra tem. 
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Anotações 
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Andrelina do Nascimento Coutinho
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Palavras da Chef 
Andrelina do Nascimento Coutinho 

 

Este livro ressalta a importância da gastronomia 
da região conhecida como Costa do Dendê, localizada no 
Estado da Bahia. Gostaria de parabenizar a professora 
Maria Cândida Mousinho e todos os organizadores deste 
livro que embarcaram neste projeto pelo grande 
desempenho em promover um trabalho como este com 
seus alunos, o que mostrou a importância da gastronomia 
para o desenvolvimento regional e turístico. 

Fiquei impressionada com o trabalho de cada 
equipe, que apresentou suas receitas muito bem elaboradas 
e com elementos inovadores. Tive a oportunidade de 
degustar de cada prato, os quais estavam muito saborosos. 
Acredito ser muito importante divulgar a gastronomia, por 
meio de festivais gastronômicos, onde podemos divulgar a 
culinária local. Durante o festival de gastronomia da Costa 
do Dendê, eu optei por apresentar um prato elaborado com 
uma raiz típica da região, chamada “Quiçare”, de origem 
indígena. Esse prato foi um dos ganhadores do festival, 
patrocinado pela Prefeitura Municipal de Valença. 
Deixarei para os leitores desse livro maravilhoso a receita 
vencedora, “Nhoque de Quiçare ao Molho de Camarão”. 
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Receita 
 
Nhoque de quiçare ao molho de camarão 
 

Ingredientes: 
2 kg de quiçare 
500g de farinha de trigo sem fermento 
100g de queijo parmesão 
1 colher de chá de noz-moscada em pó 
½ colher de chá de sal 
400 ml de água 
3 ovos inteiros 
 
Modo de preparo: 
1. Descascar o quiçare e colocar para cozinhar com um 
pouco de sal, deixar cozinhar por 30 minutos; 
2. Retirar do fogo e colocar em um pano para esfriar na 
geladeira por duas horas; 
3. Ralar o quiçare, depois colocar em uma panela e 
acrescentar a água; levar ao fogo com a margarina 
mexendo bastante e ir acrescentando os ovos um a um, 
continuando a mexer até formar um purê bem macio; 
4. Colocar na mesa e acrescentar o queijo ralado, a noz 
moscada, o sal e ir misturando e acrescentando a farinha 
de trigo até soltar das mãos. Enrolar e cortar em pequenos 
pedacinhos; 
5. Colocar em água fervendo até subir na superfície da 
água e depois retirá-los e os colocar em água com gelo. 
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Ingredientes do molho: 
200g de filé de camarão médio 
2 colheres de sopa de cenoura ralada 
2 colheres de sopa de cebola ralada 
2 dentes de alho picado 
2 colheres de sopa de creme de leite 
1 colher de sopa de amido de milho 
2 colheres de sopa de margarina 
1 colher de sopa de azeite de oliva 
Salsa picada 
Sal quantidade necessária 
1 limão, 100 ml de vinho branco. 

Modo de preparo: 
1. Temperar os camarões com limão, alho, sal e azeite de 
oliva; 
2. Colocar em uma panela a margarina, a cebola, refogar e 
depois acrescentar os camarões, continuar refogando, 
acrescentar a cenoura, depois o amido diluído em água e 
misturar tudo com os camarões;  
3. Adicionar o vinho, o creme de leite e a salsa; 
4. Acrescentar o nhoque e deixe ferver um pouco e servir 
com parmesão ralado. 
 
Bom Apetite! 
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Posfácio 
 
Regina Celeste de Almeida Souza 
Professora Doutora em Geografia 
 

Aceitei o convite de escrever o posfácio do livro 
Inovação, Regionalismo e Gastronomia, o que só me 
honra, pessoal e profissionalmente, por dois motivos que 
têm tudo a ver um com o outro. O primeiro é o fato de 
conhecer, já há alguns anos, a professora pesquisadora 
Maria Cândida Mousinho, com quem já trabalhei (ex-
aluna da graduação em Turismo e do mestrado em Análise 
Regional). O segundo, igualmente gratificante, é ter lido 
no original o que agora ela nos põe diante dos olhos: a 
proposta inovadora de recuperar a memória de hábitos 
culinários tradicionais do município de Valença e de 
associar esse bem cultural com outro, que é a literatura 
(poemas e cordel).  

Daí, à medida que eu ia lendo o trabalho, mais do 
que o prazer intelectual, tive a lembrança, tão vívida, de 
cheiros e sabores que em mim afloraram, como uma 
experiência semelhante à de Marcel Proust, o genial 
escritor francês, no seu romance Em busca do tempo 
perdido. Experiência em que o prazer da leitura dialoga 
com a culinária regional da Costa do Dendê, no município 
de Valença (BA). Foi lá que Maria Cândida Mousinho 
redescobriu o que ainda não foi suficientemente 
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explorado: a invenção de tantos gostos escondidos em 
receitas do que se pode fazer – e se faz, ainda hoje! – com 
produtos locais, como o quiçare, a banana, o azeite de 
dendê, o coco, os frutos do mar, as frutas como caju, jaca, 
abacate, dentre outras. 

Nessa redescoberta, a imaginação criativa de 
sucessivas gerações de culinaristas fez o que no curso do 
tempo é natural: adicionou novos ingredientes e novas 
aparências aos pratos e guloseimas, tendendo para a 
gastronomia. Ao pedido de “Prove, experiente, e diga se 
gosta”, a resposta é imediata: “Uma delícia! Quero mais!”. 

O que torna o livro uma experiência viva e 
compartilhada é o projeto que o originou. Nasceu ele na 
sala de aula, como uma atividade inspirada na disciplina 
Alimentos e Bebidas, do Curso de Guia de Turismo do 
Instituto Federal da Bahia (IFBA), Campus Valença. Para 
além do que é didático-pedagógico no que Maria Cândida 
ensina e orienta, sua sensibilidade e a dos alunos 
produziram uma pesquisa nova, tão interessante, em que 
um dado cultural sobressai para ser valorizado: a da rica 
identidade dos saberes, fazeres e sabores desta região da 
Bahia, que é naturalmente bela, com suas praias, baías, 
ilhas, manguezais, costões rochosos, lagoas, rios e 
cachoeiras. Duplo prazer, pois, é o que se oferece, o da 
culinária associada a literatura e o da paisagem, a quem ler 
o livro e for lá.  
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