
ACARÁ-JÉ: O TERROR DOS FURICOS.

Bianca Tech

Era uma noite de dezembro, na barraquinha baiana da Feira de Natal da Praça Osório, foi onde
senti e comi pela primeira vez um acarajé. Lembro de meu pai, pedindo aquele cheiroso bolinho
recheado e respondendo à moça que lhe atendia dizendo “queres quente ou frio?” e meu pai, “ah
sim, bem quente!”.

 A questão é que na cultura baiana do acarajé, a pergunta “quente ou frio?” não se remete à
temperatura, mas sim, ao nível de pimenta. Infeliz foi o Sérgio, que sofre de uma hemorróida f*dida,
comer aquele acarajé molhado de pimenta. Embora meu pai goste até hoje de se arriscar quando o
assunto é provocar sua inflamação anal, tal doença nunca foi impecilho pra comer algo “proibido”
para ele. Não seria diferente dessa vez.

 Anos mais tarde, na minha construção cultural do gosto (sim, cultural), após uma viagem de minha
mãe ao Acre, ela voltou toda reclamona sobre o exagero do coentro nos pratos típicos, e ignorante
que eu era, replicava suas impressões sobre coisas onde eu não tinha experiência alguma. Crianças
podem ser bobas e influenciáveis em preconceitos e gostos de seus pais, mas, por sorte ou outra
coisa, consegui me libertar. 

 Já adulta, tratei de conhecer tudo de mais farto e rico das culinárias do norte e nordeste, e dentre
eles, o precioso (energia de smiggle, ou smigou pros mais chegados), delicioso e primoroso: acarajé.
Da lista de coisas para eu fazer antes ou após a morte está lá, bem no alto, fazer acarajé à beira-
mar, como uma legítima baiana, na Bahia. Baita sonho grande, e pensar que nunca botei sequer um
pé nessa terrinha que me atrai demais.

Em uma palestra promovida pelo centro acadêmico de gastronomia, presidido por mim na época,
tivemos a honra de receber Ana Mendes, nossa ex-professora de história da alimentação,
apresentando um pouco de sua tese de mestrado, que versava sobre comida de terreiro. Nessa
ocasião, ela nos explicou que o nome acarajé deriva do Iorubá, onde “Akará”= bola de fogo e “Jé”=
comer. Nos contou ainda da importância religiosa desse prato, que era oferecido principalmente
para Iansã, importante orixá (divindade) dentro do credo do Candomblé. Para caracterizar a pureza
e esforço da oferenda, o feijão fradinho usado na massa deveria ser limpo e descascado, de
maneira que seu resultado fosse um bolinho completamente branco e sem resíduos de cascas no
seu interior. Pense no esforço em descascar cada grão, então o próprio cozinhar torna-se objeto de
relevância dentro do esforço dedicado à oferenda.



Durante o período da escravidão, as escravas de ganho, conhecidas como ganhadeiras vendiam
acarajé no meio urbano, no pós-abolição terreiros também passaram a comercializar acarajé,
tornando-o cada vez mais popular como comida de rua. E cá estamos nós, babando por um acarajé
bem preparado, sendo enfeitiçados pelo seu aroma assim que passamos em frente de onde se
possa adquirir.

Mas sobre o que falo, quando me refiro à um acarajé de respeito? Aquele bolinho volumoso, fofo
por dentro e envolto por casca crocante e bem alaranjada. Dentro dele, um vatapá muito bem
temperado, onde se sente o teor de seus ingredientes, feito com um camarão seco dos bons (só se
encontra lá). Junto de uma generosa colherada de caruru bem gosmento, com quiabos macios e de
sementinhas que estouram ao morder, completando todo esse paraíso com gorduchos camarões
grelhados. E, se possível, faz-se mais do que necessário um bom vinagrete, temperado com coentro
e limão, que fica melhor ainda quando preparado com antecedência. O conjunto da obra deve
possuir ardência o suficiente, para ser curada com o contato da massa do acará, que faz a base para
o todo. Um acarajé respeitoso te faz viajar sem sair do lugar nem precisar fazer corre. Ele te dá
energia e sacode seu paladar e olfato, com sabores vibrantes e completamente inesquecíveis. Te
aproxima do paraíso a cada mordida.

Agora, pense comigo, se um prato carrega em si, o poder de uma oferenda, e os atributos de Iansã -
que é geniosa e poderosa com seus ventos avassaladores- como resultado só poderia ser mesmo
uma deliciosa refeição. Olha, só de escrever, minha boca chega a salivar. Mas aqui por casa, nem
fradinho, nem camarão, só uma pretinha que sonha em um dia, ou em outra vida ser baiana de
acarajé, batendo massa do acará na beira-mar e perguntando “Sinhô, o seu vai bem quente?” (leia
esta parte com o sotaque mais baianês que se lembrar).

E quando me tornar baiana de acarajé, os portadores de hemorróidas que se cuidem.

Fonte: http://www.palmares.gov.br/?p=43698


