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Entrevistadas: Astrit Rahn Schroeder e Ângela Schroeder (Rio da 

Luz) 
Data: 14/02/2019. 

Nome: Biscoitos Amanteigados  

  

O que é: Um biscoito a base de manteiga e farinha de trigo, tradicional da região. 

Onde está: Nas casas dos moradores e nos estabelecimentos comerciais tais como 

panificadores e afins na região, tanto no Rio da Luz como no Testo Alto. O registro foi 

realizado na Choupana Schroeder: R. Eurico Duwe - Rio da Luz, Jaraguá do Sul – SC. 684437 

E / 7063353 S. 

Momentos ou datas importantes: São produzidos tradicionalmente em datas especiais, 

como no Natal, Páscoa e Pentecostes. Nos estabelecimentos comerciais, são vendidos o ano 

inteiro.  

História: Contam que antigamente os biscoitos, ou docinhos, eram esperados ansiosamente 

nas comemorações religiosas. Isso porque não havia a fartura e trigo como hoje em dia. Hoje 

mesmo com as várias opções de doces, ainda os biscoitos são bastantes demandados pelas 

famílias.  

Significados: Para a comunidade, o saber fazer o biscoito amanteigado traz a nostalgia da 

infância e principalmente dos tempos passados quando o trigo era coisa rara. O saber 

repassado de geração em geração ajuda a manter viva parte importante da culinária típica 

do local.  

Descrição: São biscoitos amanteigados  

Etapas: Primeiro raspa-se o limão. Depois prepara-se a massa dos biscoitos: com ovos, 

quebrados um a um em uma xícara a parte, açúcar, manteiga, banha, raspa de limão, sal, 
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araruta, trigo e fermento químico. Molda-se os biscoitos com auxílio de uma máquina 

mecânica que fazer biscoitos e coloca-os nas formas untadas. Leva-se ao forno a lenha para 

assar. Quando assados, polvilha-se canela por cima e espera-se esfriar. 

Pessoas envolvidas: As pessoas da família estão envolvidas. 

Materiais, objetos, acessórios e/ou vestimentas associados: Forno a lenha feito com tijolos 

(para não passar o calor para a área externa), formas e máquina de cortar a massa. Podem 

ser usados aventais e toucas. 

Modos de Fazer ou Técnicas:  

Massa: O ovo é batido à mão. Coloca-se o açúcar, a banha, a manteiga, as raspas de limão, 

o sal e o fermento. Depois vai se acrescentando a farinha de trigo. As formas são untadas 

com banha. A massa é passada na máquina que a corta no formato dos biscoitos. Deixa-se 

a forma no forno por aproximadamente dez minutos. A canela é polvilhada por cima dos 

biscoitos prontos. 

Expressões corporais e orais: Inexistentes. 

Produtos e suas principais características: Os biscoitos se tornaram produtos artesanais 

consumidos e vendidos durante todo o ano. 

Estrutura e recursos necessários: Forno a lenha, máquina para cortar os biscoitos, formas 

e os ingredientes.  

Transmissão do saber: É um saber passado de geração em geração. Ângela, aprendeu 

com sua mãe, Astrit, que por sua vez, aprendeu com a mãe, Ema Krüger Rahn. A 

interlocutoras mantêm a mesma receita, escrita pela antepassada, em um livro de receitas, 

que expõem com orgulho. A demanda é ainda grande pelos biscoitos. Os filhos e netos 

adoram o biscoito amanteigado.  

Avaliação e Recomendações: Sugere-se o registro audiovisual ou fotográfico do saber.   


