
 
Week 10 
Transcription 
Typical Food Around the World 
 
Hi everyone! This week we’ll talk about Typical Food Around the World! You know every               
country has many kinds of dishes. So, in this gallery, we’ll have a look at some of the                  
most famous typical foods that are known worldwide. (Oi pessoal! Nesta semana nós             
vamos falar sobre comidas típicas ao redor do mundo! Você sabe que todo país tem muitos                
tipos de pratos. Então, nesta galeria, nós vamos ver algumas das mais famosas comidas              
típicas conhecidas no mundo todo.) 
 
Now, go to the next picture. In this gallery, we’ll use tasteatlas.com, a site where you can                 
explore the world through the typical food of any country you wish. We chose ten               
countries and one typical dish for each one of them. Keep swiping to see the dishes                
while you follow this audio! (Agora, vá para a próxima figura. Nesta galeria, nós vamos usar o                 
tasteatlas.com, um site onde você pode explorar o mundo através das comidas típicas do país               
que você quiser. Nós escolhemos dez países e um prato típico para cada um deles. Continue                
passando pelas fotos enquanto você escuta esse audio!) 
 
Ok! First dish is Fish and Chips! It comes from England and it is a kind of street food. It is                     
made out of fried fish and sliced and fried potatoes. There is nothing more British than                
fish and chips! (Ok! O primeiro prato é Fish and Chips! Ele vem da Inglaterra e é um tipo de                    
comida de rua. É feito de peixe frito e batatas fatiadas e fritas. Não há nada mais britânico que                   
o Fish and chips!) 
 
Next! Tiramisu is a famous Italian dessert! It is made with ladyfingers dipped in coffee               
and covered with mascarpone cream. This dessert gives you all the energy from coffee!              
(Proxima! Tiramisu é uma famosa sobremesa italiana! É feita de bolachas champanhe            
mergulhadas no café e cobertas com creme de mascarpone. Essa sobremesa traz toda a              
energia do café!) 
 
Next! Now it’s time for Hummus! It is an appetizer that comes from Egypt! It is made with                  
mashed chickpeas, tahini sesame paste, lemon juice and garlic. And it’s vegan! (Proxima!             
Agora é a vez do Hummus! É um aperitivo que vem do Egito. É feito com grão de bico                   
amassado, uma pasta de gergelim, suco de limão e alho. E é vegano!) 
 
Now moving on to Germany, we have a famous bread called Pretzel! The pretzel is               
shaped in a knot and became a symbol of Germany! (Agora passando para a Alemanha,               
nós temos um pão famoso chamado Pretzel! O Pretzel tem o formato de um nó e virou o                  
símbolo da Alemanha!) 



 
Next! Here we have the most popular dish in Spain, called Paella. It is a dish made out of                   
rice and different ingredients like seafood, meat and vegetables. (Proxima! Aqui nós temos             
o prato mais popular da Espanha, chamado Paella. É um prato feito de arroz e diferentes                
ingredientes como frutos do mar, carne e vegetais.) 
 
Next country! In the United States, we can find a traditional dish called Mac And Cheese.                
It is basically pasta and melted cheese combined together. Sometimes the top is crispy!              
(Proximo país! Nos Estados Unidos, nós podemos encontrar um prato tradicional chamado Mac             
and Cheese. É basicamente macarrão misturado com queijo derretido. Às vezes a superficie é              
crocante!) 
 
Next is Sushi! It comes from Japan and it is a traditional dish made out of rice rolled in                   
seaweed. People add different ingredients to it, like fish and vegetables. (O próximo é              
Sushi! Vem do Japão e é um prato tradicional feito de arroz enrolado em algas. As pessoas                 
adicionam diferentes ingredientes como peixe e vegetais.) 
 
Next country is Canada! It is traditional to eat Pancakes with Maple Syrup. Maple is the                
leaf we can see in the Canadian flag and people make a syrup out of it. (O próximo país é o                     
Canadá! É tradicional comer panquecas com xarope de bordo. O ‘maple’, ou ‘bordo’ é a folha                
que aparece na bandeira do Canadá e as pessoas fazem um xarope desta folha.) 
 
Next dish is Tacos! Tacos are the national dish from Mexico and it is a street food.                 
People put a variety of ingredients in a tortilla, like meat and vegetables. Then, just enjoy                
it! (Próximo prato é Tacos! Tacos é o prato nacional do México e é uma comida de rua. As                   
pessoas colocam uma variedade de ingredientes em uma tortilla, como carne e vegetais.             
Depois é só aproveitar!) 
 
Finally, we have a Brazilian dish called farofa! It is a side dish, which means we always                 
eat it combined with other food. It goes very well with barbecue. (Finalmente, nós temos               
um prato brasileiro chamado farofa! É um acompanhamento, o que significa que comemos             
farofa sempre combinada com outra comida. Vai muito bem com churrasco.) 
 
That’s all for now guys! Go to tasteatlas.com and explore many other dishes all around               
the world. Bye bye! (Isso é tudo por hoje pessoal! Vá ao tasteatlas.com e explore muitos                
outros pratos ao redor do mundo. Tchau!) 


