
O estado do Acre no Brasil 
assemelha-se a uma mariposa



A preparação do Piyaretsi, uma bebida fermentada feita da mandioca (macaxeira)

Texto e imagens da Professora Maria Alexandrina S. Pinhanta Shãtsi

“O Piyaretsi é uma bebida muito apreciada pelo meu povo Ashaninka. É uma bebida feita da mandioca, do milho, da

pupunha e da banana e é preparada por mulheres. É tomada quando doce e fermentada e tem todo um processo

para seguir e preparar estas bebidas. Ela está presente em todos os momentos, nas festas e no dia a dia das famílias.

Serve de alimento, toma-se doce e fermentada, doce é mais para momentos de trabalhos e em casa, fermentada

mais em momentos de festas nos fins de semana.

A festa do Piyaretsi é muito importante para nos Ashaninka, porque nesses momentos é onde as famílias se reúnem

para conversar, contar histórias, conversar com seus filhos, as mulheres ensinam as filhas a cantar, os homens a tocar

tambor, flauta, sõkari e cantar. As músicas que são cantadas durante a festa, elas trazem momentos de tristeza,

emoções e alegria que pedem forças aos pássaros, aos espíritos e plantas relacionadas à festa do Piyaretsi para nos

dar força e seguir em frente.
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Como preparar o Piyaretsi feito da mandioca:

Esta bebida no nosso povo Ashaninka, só as mulheres que preparam e serve esta bebida. As mães de famílias que são

responsáveis pelo repasse desses conhecimentos para suas filhas. As mães chamam suas filhas e vão até o roçado, local onde

plantamos a macaxeira e demais plantas, cortam os pés de macaxeira e arrancam as batatas da terra, colocam nos paneros,

cestos grandes feitos de cipó próprios para carregar frutas e legumes de roçado como, por exemplo, a mandioca que é

carregada no panero para casa.

Chegando em casa descascam a macaxeira, lavam, colocam em papelão e levam ao fogo até que fique bem cozida. Após ela

estar cozida derramam em uma gamela grande feita da madeira própria para o feitio do Piyaretsi. Socam a mandioca com

uma pá até que fique uma massa. Aí as mulheres pegam uma espécie de batata doce que é usada no preparo da bebida,

colocam a batata na boca, mastigam junto com um pouco de massa ou só a batata, fica a critério de quem está mascando e

após uns 15 minutos de estar na boca devolve na gamela e vai socando o tempo todo. Este processo se repete por muitas

vezes, até que a massa fique macia e doce.

Após isto feito deixam a massa por uns 2 a 3 dias na gamela tampada com palha de banana ou esteira e deixam em um

ambiente que não seja de muito sol. Depois dos 3 dias colocam água e desmancham a massa até que fique um líquido bom

de se tomar e deixa lá por mais umas 4 a 5 horas e já está pronta para tomar. Quanto mais tempo ela fica guardada mais forte

fica, isto no caso de querer tomar ela fermentada e em momento de festa.

Ver foto anexo”.



























Professora Shãtsi


