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HOUSES
• The modernist approach is still

the basic architectural style of
Brazil. This style is
characterised by minimalism
and the absence of excess frill
or decoration. It is simple, with
clean lines and a functional
form. This particular type of
architecture was adopted after
the World War Two, when
function took precedence over
form. Oscar Niemeyer remains
one of the world’s best known
modern architects, and he
certainly left a very clear imprint
on the architecture of Brazil.

• O μοντερνισμός εξακολουθεί να
είναι το κυρίαρχο αρχιτεκτονικό
ύφος της Βραζιλίας. Αυτό το ύφος
χαρακτηρίζεται από μινιμαλισμό
και την απουσία πολλών
διακοσμητικών στοιχείων. Είναι
απλό στυλ , με καθαρές γραμμές
και λειτουργική μορφή . Αυτό το
ιδιαίτερο είδος της αρχιτεκτονικής
υιοθετήθηκε μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η
χρηστικότητα πήρε προβάδισμα
έναντι της μορφής .Ο Oscar
Niemeyer παραμένει ένας από
τους πιο γνωστούς αρχιτέκτονες
του μοντερνισμού στον κόσμο ,
και σίγουρα άφησε ένα πολύ
σαφές αποτύπωμα στην
αρχιτεκτονική της Βραζιλίας .
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FOOD
• Pizza is very popular. It is

usually done in a wood- fire
oven with a thin, flexible crust,
very little sauce, and various
interesting covers, traditional
pizza toppings - like guava jam
and cheese, banana and
cinnamon, catupiry, chicken
and chocolate. In the rest of the
coastal plains there is less
African influence in the food,
but the seafood, shellfish and
tropical fruits are the basic
options. In the Interior, in the
dry, whipped bovine - growth
drought and agricultural lands,
foods include typical
ingredients like dried meat
(mainly goat meat ), rice, beans,
tapioca and corn meal.

• Η Πίτσα είναι πολύ δημοφιλής .
Συνήθως γίνεται σε φούρνο με ξύλα -
με μια  λεπτή, εύκαμπτη κρούστα ,
πολύ λίγη σάλτσα , και διάφορα
ενδιαφέροντα καλύμματα με
παραδοσιακά toppings πίτσας – όπως
η γκουάβα μαρμελάδα και τυρί ,
μπανάνα, κανέλα , catupiry,
κοτόπουλο και σοκολάτα .Στις
υπόλοιπες παραλιακές πεδιάδες, η
αφρικανική επιρροή είναι λιγότερη στα
τρόφιμα, στα θαλασσινά , στα
οστρακοειδή και στα τροπικά φρούτα
τα οποία είναι οι κυριότερες επιλογές
.Στο εσωτερικό της χώρας, όπου
υπάρχει αύξηση της ξηρασίας και των
γεωργικών εκτάσεων , τα τρόφιμα
περιλαμβάνουν τυπικά συστατικά
όπως αποξηραμένο κρέας(κυρίως
κατσίκας) ,  ρύζι ,  φασόλια , ταπιόκα
και καλαμπόκι.
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CLOTHES
• Brazil is internationally

known for its stylish and
sophisticated attire.
Brazilian clothes are
comfortable, vivid,
beautifully crafted and
decorated with attractive
laces. Brazilian clothing is
very distinctive and there
is no particular costume
in Brazil.

• Η Βραζιλία είναι διεθνώς
γνωστή για την κομψή και
σοφιστικέ ενδυμασία της .
Τα ρούχα της Βραζιλίας
είναι άνετα , ζωντανά ,
καλοφτιαγμένα και έχουν
διακοσμηθεί με
ελκυστικές  δαντέλες . Το
στυλ της Βραζιλιάνικης
ένδυσης είναι πολύ
διακριτικό και δεν
υπάρχει καμία ιδιαίτερη
φορεσιά στη Βραζιλία.
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