
 
Audio Transcription Week 13: Kitchen Utensils! 
 
Hello everyone! Do you remember Lucy and Lauren? This week, they will cook together 
at Lucy’s house. But Lauren doesn’t know how to find the kitchen utensils in Lucy’s 
house, so Lucy finds it for her friend. Pay attention to the kitchen utensils that they use 
and which recipe they make. (Olá pessoal! Você lembra da Lucy e Lauren? Esta semana, elas irão 
cozinhar juntas na casa da Lucy. Mas a Lauren não sabe onde ficam os utensílios de cozinha na casa da 
Lucy, então a Lucy encontra os utensílios para sua amiga. Preste atenção nos utensílios de cozinha que 
elas irão usar e qual receita elas irão fazer.) 
 
Lauren: Hey Lucy, I would love to make a dessert today. Maybe a cake! (Hey Lucy, eu adoraria 
fazer uma sobremesa hoje. Talvez um bolo!) 
 
Lucy: Hm, that would be amazing! Do you want to bake it in my kitchen? I will tell you where I 
keep my kitchen utensils. (Hm, seria maravilhoso! Você quer assar o bolo na minha cozinha? 
Eu te falo onde eu guardo os meus utensílios de cozinha.) 
 
Lauren: Perfect. So, can we start? I already have a chocolate cake recipe here! (Perfeito! 
Então, podemos começar? Eu já tenho uma receita de bolo de chocolate aqui!) 
 
Lucy: Ok, what do you need to start? (Ok, o que você precisa para começar? 
 
Lauren: First of all, I need a mixing bowl, to mix the ingredients together. (Primeiro de tudo, eu 
preciso de um mixing bowl, para misturar os ingredientes.) 
 
Lucy: Ok, a mixing bowl… What else? (Ok, um mixing bowl… O que mais?) 
 
Lauren: I also need a spatula, to stir the batter. (Eu também preciso de uma espátula, para 
misturar a massa) 
 
Lucy: A spatula… Found it! Will you make a frosting for the cake? (Uma espátula… Achei! 
Você vai fazer uma cobertura para o bolo?) 
 
Lauren: Yes, I will. For the frosting, I need a pot and a wooden spoon. (Sim, eu vou! Para a 
cobertura, Eu preciso de uma pot e uma wooden spoon.) 
 
Lucy: A pot and a wooden spoon… Here you are! (Uma pot e uma wooden spoon… Aqui está!) 
 
Lauren: Oh, and I need a cutting board to cut the chocolate bar in small pieces. (Oh, e eu 
preciso de uma cutting board para cortar o chocolate em pequenos pedaços.) 
 



 
Lucy: The cutting board is right here! (A cutting board está bem aqui!) 
 
Lauren: Ok, I think that is all we need to make a delicious cake… (Ok, eu acho que isso é tudo 
o que precisamos para fazer um bolo delicioso…) 
 
Lucy: Aren’t you forgetting anything, Lauren? (Você não está esquecendo nada, Lauren?)  
 
Lauren: I don’t think so, Lucy! Do you think we forgot something? (Eu acho que não, Lucy! 
Você acha que nós esquecemos algo?) 
 
Lucy: How are you going to measure your ingredients? (Como você vai medir os ingredientes?) 
 
Lauren: Ooh!! The measuring cup! Do you have a measuring cup? (Ooh!! O measuring cup! 
Você tem um measuring cup?) 
 
Lucy: Of course! Otherwise, how could we make a good cake? (Claro! Caso contrário, como 
poderíamos fazer um bom bolo?) 
 
Lauren: That’s absolutely true! So, I think now we are ready to start! (Isso é verdade! Então, 
acho que agora nós estamos prontas para começar!) 
 
Lucy: I can’t wait! Let’s go Lauren! (Eu mal posso esperar! Vamos lá Lauren!) 
 
 
 
 


