Festas Juninas

Um caderno de curiosidades e atividades,
sobre essa festa danada de boa !

PESCARIA
Não existe Festa Junina sem pescaria, vamos
combinar! Com copos ou potinhos descartáveis dá
pra improvisar peixinhos bem maneiros. Neste
caso, melhor fazer um dia antes pra dar tempo de
pintar e a tinta secar, ou se preferir com copinhos
de plástico coloridos. Depois de ter escolholhido
como fazer, desenho olhos e boquinha para ficar
ainda mais fofo! O ganchinho pode ser feito com
papelão ou arame encapado com papel de
alumínio de cozinha, assim como o anzol.

TOMBA LATAS
Outra brincadeira tradicional dos arraiás
por aí é.. Escolha latinhas com o mesmo
tamanho e certifique-se de que estejam
limpas e sem partes cortantes. Para dar
uma graça, vale encapar ou pintar com
carinhas divertidas. Depois, é só pegar
uma bolinha de meia, de tênis, de papel
de alumínio, ou de borracha para mirar e
atirar!
…

Jogo das Argolas
As argolas funcionam de modo
semelhante. Nesse caso, o objetivo
é acertá-las em um quadro que
está disposto de maneira horizontal
com garrafas. As mais distantes
valem mais, as mais próximas e
fáceis, menos. Marque-as com
números
e
cobre
pelo
número/conjunto de argolas que o
interessado escolher para jogá-las.

E a comida?
Não é possível uma quermesse sem
os quitutes, óbvio! Como a ideia
é ter uma tarde gostosa de jogos
e brincadeiras, ninguém quer
passar o dia na cozinha. Uma ou
duas receitas temáticas já dão o
clima da data e matam a vontade
de ir a uma Festa Junina. Veja
estas duas sugestões que
separamos!...

Ingredientes:

Bolo de Fubá...

– 1 ovo
– 200 ml de leite
– 2 xícaras de chá de fubá
– 2 xícaras de chá de farinha de trigo
– 1 colher de chá de fermento em pó
– 1 xícara de chá de açúcar mascavo
– 100 ml de óleo de girassol
– 600 g de goiabada em pedaços
– Manteiga para untar a forma
Modo de preparo:
Misture no liquidificador ovo, farinha de trigo, leite, fermento, óleo,
açúcar e fubá. Bata bem. Despeje a massa em uma forma untada
com manteiga e farinha e acrescente uma camada de goiabada.
Repita este processo até preencher toda a forma.
Pré-aqueça o forno e leve ao fogo médio por aproximadamente 45
minutos.
Rendimento: 10 pedaços

E a comida?
Brigadeiro de paçoca
Ingredientes
1 lata de leite condensado
4 colheres de sopa de chocolate em pó
1 colher de sopa de margarina sem sal
8 unidades de paçoca
Modo de fazer
Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e
a margarina. Leve ao fogo baixo, sempre mexendo. Quando a
massa começar a soltar do fundo da panela, desligue o fogo.
Acrescente 3 paçocas trituradas e misture até ficar homogêneo.
Coloque a massa em um recipiente e deixe esfriar. Triture as
demais unidades de paçoca, enrole os brigadeiros e passe-os
nessa farofa para decorar.

Origem da Festa Junina
Existem duas explicações para a origem do termo “festa junina”. A primeira
explica que surgiu em função das festividades, principalmente religiosas, que ocorriam,
e ainda ocorrem, durante o mês de junho.
Estas festas eram, e ainda são, em homenagem a três santos católicos: São
João, São Pedro e Santo Antônio. Outra versão diz que o nome desta festa tem origem
em países católicos da Europa e, portanto, seriam em homenagem apenas a São
João. No princípio, a festa era chamada de Joanina.
De acordo com historiadores, esta festividade foi trazida para o Brasil pelos
portugueses, ainda durante o período colonial (época em que o Brasil foi colonizado e
governado por Portugal).

Nesta época, havia uma grande
influência de elementos culturais
portugueses, chineses, espanhóis e
franceses. Da França veio a dança
marcada, característica típica das
danças nobres e que, no Brasil,
influenciou muito as típicas quadrilhas.

Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da
China, região de onde teria surgido a manipulação da
pólvora para a fabricação de fogos. Da península Ibérica
teria vindo a dança de fitas, muito comum em Portugal e na
Espanha.
Todos estes elementos culturais foram, com o

passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos
brasileiros (indígenas, afro-brasileiros e imigrantes europeus)
nas diversas regiões do país, tomando características
particulares em cada uma delas.

E como indicação iremos deixar

pra vocês um vídeo de festa
junina encantadora.... Espero que

gostem e feliz festa Junina.... Viva
São João, Viva Santo Antônio! ...

Viva, Viva, Viva....

História de Festa Junina - Fogo no
Céu - Mundo Serelepe
https://youtu.be/fY7qwopDbkM
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