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Hi, I'm a Dani, it's a pleasure!
I am the creator and also the voice
behind the Brazilianing Podcast.

I hope you're enjoying the episodes.
Very nice to know that it is helping

you to learn and improve your
Portuguese.
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     Muitos consideram o povo brasileiro como um dos mais
criativos do mundo. E na culinária brasileira não é diferente,
somos mesmo muito criativos com comida! Há vários pratos
famosos no Brasil que não são brasileiros.

     São receitas modificadas à moda brasileira e a pizza é a
primeira delas. Esse prato é uma paixão nacional, mas a pizza
não é originalmente do Brasil, como provavelmente você já
sabe.

     O que talvez você não saiba é que a pizza que comemos
aqui não é necessariamente igual a pizza dos outros países.

    No Brasil a pizza tem sabores muito diferentes e
combinações típicas como frango com catupiry, queijo com
ketchup, carne seca, atum.. enfim, uma infinidade de opções.
Temos também bordas recheadas e as famosas pizzas doces
com frutas e chocolate, uma verdadeira iguaria!

     Um outro prato clássico que foi abrasileirado é o cachorro-
quente, ou hot dog, como provavelmente você conhece.

     O nosso cachorro-quente é muito mais completo que o
americano. No Brasil o cachorro-quente é praticamente uma
refeição completa com purê de batata, milho, calabresa,
salame, vinagrete, batata palha, catupiry, cheddar, queijo
ralado, molhos, entre outras coisas e muitas vezes é
necessário prensá-lo para conseguir comer.     
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(a) culinária: cooking, synonymous with gastronomy
(as) receitas: recipes
à moda brasileira: expression that means Brazilian style, can
be used in other contexts, for example “à moda francesa”,
French fashion
(a) paixão nacional: national passion
(o) frango com catupiry: chicken with catupiry
(o) queijo com ketchup: cheese with ketchup
(a) carne seca: dried meat
(as) bordas recheadas: stuffed edge 
(as) pizzas doces: sweet pizzas
(a) iguaria: delicacy
(masculine adjective) abrasileirado: when something is
transformed into something Brazilian, according to the country's
standards
(a) refeição completa: full meal
(o) purê de batata: mashed potatoes
(o) milho: corn
(a) calabresa: pepperoni
(o) salame: salami
(a) vinagrete: vinagrette
(o) queijo ralado: grated cheese
é necessário prensá-lo para conseguir comer:  it is
necessary to press it to be able to eat, when the hot dog is
pressed

vocabulário
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