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RESUMO 
 
São Paulo é considerada a capital da gastronomia no país. É fácil encontrar bons 
estabelecimentos que servem desde comida típica de várias regiões do país até pratos 
provenientes de lugares longínquos. Existem aproximadamente 11.500 restaurantes na cidade, 
com cerca de 46 especialidades de cozinha. E quase tudo funciona durante 24 horas, ou pelo 
menos, até o último freguês. 
Uma das culinárias que mais se destaca é a italiana. E para provar as especialidades italianas, os 
locais ideais são as festas realizadas pela colônia, onde a mais famosa é a festa de Nossa 
Senhora de Achiropita, no bairro do Bexiga, em que há várias barracas vendendo comida típica, 
desde macarrão até pizza. 
Enfim, em São Paulo encontra-se qualquer tipo de comida, desde as mais simples até as mais 
sofisticadas, transformando a cidade em um pólo gastronômico não apenas do Brasil, mas do 
mundo. A especialidade é o que menos importa, pois em nenhum outro lugar existem tantas 
opções capazes de agradar a todos os bolsos e gostos. 
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ABSTRACT 
 

São Paulo is considered the capital of the gastronomy in the country.  It is easy to find good 
establishments that serve since typical food of some regions of the country until plates proceeding 
from distant places. There are 11,500 restaurants in the city exist approximately, with about 46 
specialties of kitchen. Almost everything functions during 24 hours, or at least, until the last 
customer.  One of the culinary that more are distinguished is the Italian. And to prove the Italian 
specialities, the ideal places are the parties carried through for the colony, where the most famous 
is: Nossa Senhora de Achiropeta, in the quarter of the Bexiga, where typical food has some tents 
commercializing, since pasta until pizza.  At last, in São Paulo any type of food meets, since 
simplest until most sophisticated, transforming the city into a gastronomic region not only of Brazil, 
but also of the world.  The specialty is what less it matters, therefore in none another place exists as 
many options capable to please to all the pockets and outlay.  
 
Key-wrods: Gastronomy, São Paulo and Typical foods. 

 
 


