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Os Pratos Regionais Mais Famosos do Brasil e 
suas Panelas 
 
O Brasil pode ser considerado o país mais miscigenado do mundo. Desde a sua 
descoberta, milhões de imigrantes vieram para cá em busca de uma melhor qualidade de 
vida. Alguns vieram de forma legal, outros foram escravizados. 
 
A culinária afrodescendente é a que mais obteve sucesso no Brasil, com pratos deliciosos e 
bem temperados. 
 
Esses indivíduos foram migrando para as mais diferentes regiões, deixando seus traços 
culturais por onde passavam. 
 
Assim, cada região do Brasil têm sua própria identidade culinária e suas panelas preferidas 
para fazer cada receita. Por esse motivo, o artigo tem como objetivo falar sobre os pratos 
regionais mais famosos do Brasil e suas panelas. 
 
A seguir, falaremos sobre cada região e suas especificidades culinárias. 
 

1 - Região Sul 
 
Os sulistas têm como maior paixão o churrasco, e como principal bebida o chimarrão. 
 
Além disso, a produção de vinho é muito importante na economia, características adquiridas 
pelos italianos. 
 
Nessa região é comum o prato chamado “barreado”, que é preparado através de uma 
mistura de carnes, preparada na panela de barro com farinha de banana e mandioca. 
 
A truta também é uma das escolhas preferidas dos turistas, peixe muito encontrado no 
local. Um tipo de panela muito utilizado na região é o de panela de ferro esmaltada estilo 
campeiro. Este tipo de panela é bastante utilizada em fogões a lenha. 
 
LINK IMAGEM 

https://pixabay.com/pt/photos/panelas-cobre-cozinha-alimentos-2912191/
https://aspanelas.com.br/
https://aspanelas.com.br/panela-de-ferro-fundido-esmaltada/
https://pixabay.com/pt/photos/fog%C3%A3o-cozinhar-panelas-3831673/


 

2 - Região Sudeste 
 
Nessa região, o prato preferido dos moradores é a feijoada. Nesse prato,está incluso 
linguiça calabresa, paio, costela de porco e bacon. 
 
As versões mais tradicionais fazem esse alimento em panelas de barro, porém é mais 
comum em panelas de aço inox. 
 
A bebida mais popular se encontra no estado de Minas Gerais, local onde é produzido a 
melhor cachaça do Brasil. 
 
A produção de queijo também é intensa nessa região, disponibilizando os mais diversos 
sabores e tamanhos. 
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3 - Região Nordeste 
 
No nordeste a diversidade de pratos típicos é ainda maior, destacando-se: curau, queijo 
coalho e tapioca. 
 
Como se localiza próximo ao litoral, os nordestinos incluem muitos frutos do mar em sua 
alimentação. Nesta região os grandes tachos e panela tipo caldeirão são muito comuns. 
 
A água de côco também é bastante utilizada, além de seu óleo, que é essencial na maior 
parte das receitas tradicionais. 
 
E não pode faltar o azeite de dendê, que é responsável por deixar um sabor maravilhoso no 
acarajé. 
 
LINK IMAGEM 
 

4 - Região Norte 
 
O prato mais famoso dessa região é o tacacá, tradicional na culinária indígena. É servido 
rústica mente, com folha de mandioca, camarão seco e jambu. A folha de jambu é 
responsável também por uma sensação de dormência na boca, o que fascina muitos 
visitantes. 
 

https://pixabay.com/pt/photos/marrocos-tagine-marroquino-2290936/
https://newclaypottery.com/wp-content/uploads/Flameware/Flameware-1-2-gal-bean-pots.jpg


O vatapá também é muito consumido, uma mistura de alfavaca e caldo de camarão com 
bastante sal. A panela que cozinha a maioria das receitas na região é o caldeirão, também. 
 

5 - Centro-Oeste 
 
A galinha com pequi pode ser destacada como o prato mais famoso. Feito em grandes 
tachos, é ideal para reunir uma boa quantidade de pessoas para comer. 
 
Alguns sorvetes com sabores diferentes são feitos lá também, como por exemplo, o 
jenipapo. 
 
Por conta da diversidade de frutas, as receitas fazem uma mistura agridoce impressionante. 
Um exemplo disso, é o arroz com pequi. 
 
A culinária brasileira popular é maravilhosa, e poder experimentar os pratos de todas as 
regiões é um privilégio. 
 
Caso não tenha a possibilidade de ir até os locais, experimente um restaurante típico perto 
de sua casa. 
 
Tenho certeza que vão amar. 


