
1. a bar of chocolate – 1 tábla csoki 

2. a box of margarine – 1 doboz margarin 

3.  a bunch of bananas – egy fürt banán 

4. a bunch of grapes – egy fürt szőlő 

5. a carton of milk – egy doboz tej 

6. a jar of honey – egy üveg méz 

7. a pinch of salt – egy csipet só 

8. apple pie – almás pite 

9. apricot – kajszibarack 

10. artificial sweeteners – mesterséges édesítő szerek  

11. bake a cake – süteményt süt 

12. baking powder- sütőpor 

13. baking tin – tepsi 

14. beat – felver 

15. blender/mixer – robotgép 

16. break – feltör 

17. brush – ecset 

18. butter – vaj 

19. caster sugar - porcukor 

20. cheese – sajt 

21. cinnamon – fahéj 

22. cocoa – kakaó 

23. complaint – panasz 

24. cooktop – főzőlap 

25. cottage cheese/curd – túró 

26. cream – tejszín 

27. cream bun – képviselőfánk 

28. croissant – kifli 

29. customer – vásárló 

30. cutting board – vágódeszka 

31. cutting knife – kés 

32. dairy products – tejtermékek 

33. date – datolya 

34. decorate – díszít 

35. dough – kelt tészta 

36. egg  whisk – habverő 

37. egg white – tojásfehérje 

38. egg yolk – tojássárgája 

39. fat/lard – zsír 

40. fig – füge 



41. fill/stuff – megtölt 

42. flour – liszt 

43. foam bag – habzsák 

44. foam pipe – habcső 

45. freezer – fagyasztó 

46. fridge – hűtőszekrény 

47. fruit tart – gyümölcstorta 

48. fruitcake – gyümölcskenyér 

49. girdle – sütőforma 

50. granulated sugar - kristálycukor 

51. ground coffee – őrölt kávé 

52. ice-cream – fagylalt 

53. iced coffee – jegeskávé 

54. icing sugar – cukormáz 

55. ingredients – hozzávalók 

56. lemon juice – citromlé 

57. lemon zest – citromhéj 

58. lemon/lime – citrom 

59. low fat milk – sovány tej 

60. mixing bowl – keverőtál 

61. oven – sütő 

62. Parisian/butter cream – párizsikrém/vajas krém 

63. pastry – édes tészta 

64. pastry cook – cukrász 

65. peach – őszibarack 

66. pear – körte 

67. pineapple – ananász 

68. plain flour sima liszt 

69. plastic shovel for foam – habkártya 

70. plum – szilva 

71. pudding powder – pudingpor 

72. puff pastry- leveles tészta 

73. raisin/sultana – mazsola 

74. raspberry – málna 

75. receipt – blokk 

76. recipe – recept 

77. rolling pin – sodrófa 

78. scales – mérleg 

79. scones – pogácsa 

80. sieve – szita 

81. special flour – rétesliszt 



82. sprinkle – meghint 

83. steam – gőzöl 

84. strudel – rétes 

85. surprise – meglepetés 

86. Swiss roll – piskótatekercs 

87. table spoon – evőkanál 

88. teacakes/shortbread – teasütemény 

89. uniform – egyenruha 

90. vanilla – vanília 

91. vegetable/cooking oil – étolaj 

92. vinegar – ecet 

93. walnut – dió 

94. watermelon – görögdinnye 

95. whip- habot készít 

96. whipped cream – tejszínhab 

97. white/red wine – fehér/vörös bor 

98. wooden spoon – fakanál 

99. worktop – munkalap 

100. yeast – élesztő 



1. a bar of chocolate – 1 tábla csoki 

2. a box of margarine – 1 doboz 

margarin 

3. a box of matches – egy doboz 

gyufa 

4.  a bunch of bananas – egy fürt 

banán 

5. a bunch of grapes – egy fürt szőlő 

6. a carton of milk – egy doboz tej 

7. a jar of honey – egy üveg méz 

8. a loaf of bread – egy vekni kenyér 

9. aisle – sétány 

10. apple pie – almás pite 

11. artificial sweeteners – mesterséges 

édesítő szerek 

12. bacon – szalonna 

13. bakeries – pékáruk 

14. baking powder- sütőpor 

15. basil – bazsalikom 

16. bean – bab 

17. beverages – italok 

18. black pepper – fekete bors 

19. butter – vaj 

20. canned/tinned food – konzervek 

21. cash desk – kassza 

22. cashier – pénztáros 

23. champagne – pezsgő 

24. cheese – sajt 

25. chicken breast – csirke mell 

26. chicken drumstick – csirke 

alsócomb 

27. chicken wings – csirkeszárny 

28. chips/crisps – burgonya szirom 

29. coffee beans – babkávé 

30. cold cuts – felvágottak 

31. complaint – panasz 

32. conveyor belt – futószalag 

33. corn – kukorica 

34. cream – tejszín 

35. croissant – kifli 

36. customer – vásárló 

37. dairy products – tejtermékek 

38. date – datolya 

39. deli counter – csemegepult 

40. display goods – elrendezi az árukat 

41. duck – kacsa 

42. fat/lard – zsír 

43. fig – füge 

44. fish – hal 

45. flour – liszt 

46. Frankfurters – virsli 

47. frozen products – fagyasztott 

termékek 

48. grapes – szőlő 

49. ground coffee – őrölt kávé 

50. ham – sonka 

51. honeydew melon – sárgadinnye 

52. lentil – lencse 

53. liqueur – likőr 

54. load shelves – feltölti a polcokat 

55. low fat milk – sovány tej 

56. meat- hús 

57. mild mineral water – enyhén 

dúsított ásványvíz 

58. mineral water – ásványvíz 

59. mustard – mustár 

60. olive oil – olíva olaj 

61. peach – őszibarack 

62. pear – körte 

63. peas – borsó 

64. pencils – ceruzák 

65. pineapple – ananász 

66. plum – szilva 

67. pop-corn – pattogatott kukorica 

68. poppy seed – mák 

69. pork -sertéshús 

70. port – portói (bor) 

71. poultry – szárnyas 

72. present/gift – ajándék 

73. raisin/sultana – mazsola 



74. receipt – blokk 

75. roll – zsemle 

76. sausages – kolbász 

77. scales – mérleg 

78. scones – pogácsa 

79. seafood – tenger gyümölcsei 

80. shelf – polc 

81. shop – assistant – eladó 

82. shopping basket – bevásárló kosár 

83. soap- szappan 

84. soft drinks – üdítő italok 

85. souvenir – ajándék (nyaralásról) 

86. sparkling - buborékos 

87. spices – fűszerek 

88. still – mentes 

89. sun dried tomatoes- szárított 

paradicsom 

90. surprise – meglepetés 

91. Swiss roll – piskótatekercs 

92. tarragon – tárkony 

93. trolley – bevásárló kocsi 

94. turkey – pulyka 

95. use – használat 

96. vegetable/cooking oil – étolaj 

97. vinegar – ecet 

98. walnut – dió 

99. watermelon – görögdinnye 

100. white/red wine – 

fehér/vörös bor 



 

 

1. asparagus - spárga, 

2.  bath-fürdőkád 

3.  bathroom cleaning-fürdőszoba tisztítása 

4. bathtub-fürdőkád 

5. blanket-takaró 

6. bleach-fehérítő 

7. breakfast time - reggeli idő,  

8. broth - alaplé, 

9. brussels sprout - kelbimbó,  

10.  bucket-vödör 

11.  butter - vaj,  

12.  carpet-szőnyeg 

13. chair-szék 

14. cherry pie - cseresznyés pite, 

15. chicken - csirke 

16. cleaning - takarítani, 

17. cleaning-tisztítás 

18. cleaning women-takarítónő 

19.  cleaning-takarítás 

20. condensed milk - sűrített tej, 

21. counter - számláló, 

22.  courgette - cukkini, 

23. cover-borító 

24.  cup cream - pohárkrém, 

25. curtain-függöny 

26. Daily cleaning-napi takarítás 

27. detergent-mosószer 

28. dry clothes-száraz ruhák 

29. dryer-szárítógép 

30.  drying-szárítás 

31. drying-szárítás 

32. duck – kacsa 

33. dumpling - gombóc, 

34.  floor-padló 

35. floorcloth-felmosórongy 

36. flour - liszt, 

37. folding- hajtogatás, összecsukható 

38. frozen - fagyasztott, 



39. fruit salad – gyümölcssaláta, 

40. garlic granulate - fokhagyma granulátum 

41. garlic powder - fokhagymapor, 

42.  glass-üveg 

43. goose - liba, 

44. gulash soup - gulyásleves, 

45. half board – félpanzió: reggeli és vacsora 

46. hang out-lógni 

47. high temperature- magas kőmérséklet 

48. horseradish - torma,  

49. hot sandwich – meleg szendvics, 

50. I washed-mosott 

51. iron-vas 

52.  ironing-vasalás 

53. laundry tasks- mosási feladatok 

54.  laundry-mosoda 

55. lunch time - ebédidő,  

56. making the beds- az ágyak készítése 

57. marmalade - lekvár,  

58. melon - sárgadinnye, 

59. mirror-tükör 

60. mug - bögre, 

61.  operation-művelet 

62. bed pull-ágy húzás 

63. shelves-polcok 

64. pickles – savanyúság 

65. pillow-párna 

66. plaid-pléd 

67.  rug-szőnyeg 

68. refrigerator - hűtőkamra, 

69. roll – zsemle, 

70. salt – só 

71. scrambled eggs - rántotta, 

72. sheet-lap 

73. some meals - néhány étel, 

74. sour cream – tejföl 

75.  spoon-kanál 

76.  sunbed-napágy 

77. salt-só 

78. sweeping - felsöprés, 

79. table-asztal 



80. tablecloth-asztalterítő 

81. tea with lemon - citromos tea, 

82. terrace-terasz 

83. textiles-textíliák 

84.  tile-csempe 

85. toilet brush-wc kefe 

86. towels-törölköző 

87. towels-törölköző 

88.  tube-cső 

89. tumble dryer-szárítógép 

90. turkey - pulyka, 

91. tv-tv 

92. two shifts-két műszakok 

93. vacuum cleaner-porszívó 

94.  wardrobe removal-szekrény eltávolítása 

95. washing -mosás 

96.  wet cloth-nedves rongy 

97. wiping-törlés 

98. wool-gyapjú 

99. yogurt – joghurt 

100. room cleaning- szoba takarítás 



1. adjust heat/time – beállítja a 

hőfokot/időt 

2. automatic washing machine – 

automata mosógép 

3. battery – elem/akkumulátor 

4. blender – robotgép 

5. boxes – dobozok 

6. button – gomb 

7. cake mode – sütemény mód 

8. CD player – CD lejátszó 

9. ceramic top – kerámia lapos 

10. chandelier – csillár 

11. coffee grinder – kávédaráló 

12. control panel – irányító panel 

13. cord rewind – zsinór felcsévélő 

14. curling tongs - hajgöndörítő 

15. delivery – házhoz szállítás 

16. digital camera – digitális 

fényképezőgép 

17. dishwasher – mosogatógép 

18. display window – kijelző ablak 

19. door handle – kilincs 

20. drain hose – szennyvíz kivezető 

21. duster bag – porzsák 

22.  dusting brush – kefe/kefefej 

23. DVD player – DVD lejátszó 

24. ear phones – fülhallgató 

25. egg holder – tojástartó 

26. egg whisk – habverő 

27. electric radio alarm clock – rádiós 

ébresztő óra 

28. electric razor – elektromos borotva 

29. electric table knife – elektromos 

kés 

30. energy saving – energiatakarékos 

31. environmental friendly – 

környezetbarát 

32. fan – ventilátor 

33. flash – vaku 

34. flat TV/television – lapos tv 

35. for 12 covers- 12 terítékes 

36. freestanding – különálló 

37. freezer compartment – fagyasztó 

rész 

38. fridge/refrigerator – hűtő 

39. front loading – elől töltős 

40. gas/electric cooker – 

gáz/elektromos tűzhely 

41. glass plate/turntable – forgótányér 

42. glass shelf – üvegpolc 

43. grades – fokozatok 

44. grill rack – grill rács 

45. hair drier – hajszárító 

46. hair iron – hajvasaló 

47. heat – hőfok/hőmérséklet 

48. heater – hősugárzó 

49. hoover/vacuum cleaner – porszívó 

50. induction cooktop – indukciós 

főzőlap 

51. instruction booklet – használati 

útmutató 

52. integrated – beépíthető 

53. iron – vasaló 

54. keyboard – billentyűzet 

55. lenses – lencsék 

56. light bulb – izzó 

57. loud speaker – hangszóró 

58. manual – használati útmutató 

59. microwave oven – mikró 

60. mix food  - ételt kever 

61. mouse – egér 

62. on/off button - be/kikapcsoló 

gomb 

63. oven – sütő 

64. PC/personal computer – személyi 

számítógép 

65. performance – teljesítmény 

66. pizza mode – pizza mód 

67. portable – hordozható 

68. push button – megnyomja a 

gombot 

69. radiator – radiátor 

70. remote control – távirányító 

71. rotating ring – forgógyűrű 

72. scales – mérleg 



73. self defrost function – önleolvasztó 

funkció 

74. shelves – polcok 

75. shutter – képkészítő gomb 

76. smart phone- okos telefon 

77. socket – konnektor/foglalat 

78. spare parts – alkatrészek 

79. spindryer – centrifuga 

80. spinning speed – centrifugálási 

sebesség 

81. spring button – lengőkapcsoló 

82. standard lamp – állólámpa 

83. straightener – hajvasaló 

84. switch – kapcsoló 

85. tea/coffee maker – tea/kávé 

főzőgép 

86. timer button – időzítő gomb 

87. toaster – kenyérpirító 

88. top loading – felül töltős 

89. touch screen – érintő képernyő 

90. traditional mode – hagyományos 

mód 

91. tray for breadcrumbs - morzsatálca 

92. TV channels – tv csatornák 

93. vegetable box – zöldségtartó 

94. ventillation mode – légkeveréses 

mód 

95. washer door – mosóajtó 

96. washing machine - mosógép 

97. washing temperature – mosási 

hőmérséklet 

98. water inlet – vízbevezető 

99. wire – kábel 

100. wireless router – kábel 

nélküli router (internet elérési 

eszköz) 



Szakmai szótár pék 

Angol: portugál: magyar: 

tools:   

oven forno sütő 

rolling pin rolo nyújtófa 

freezer freezer fagyasztó 

stretcher esticador nyújtógép 

kneadingmachine máquina de amassar dagasztógép 

machines máquinas gépek 

furnace forno kemence 

form molde forma 

Bakery Padaria Sütőipar 

Foil Filme Fólia 

Aluminium plate Placa de alumínio Alumínium lemez 

Baking sheet Assadeira Sütőlemez 

Mold Molde Sütőforma 

Felt Feltro Filc 

Tape Tire Szalag 

Bakingcar Carro baking Sütőkocsi 

Oven gloves Luvas de forno Sütőkesztyű 

Form Port proffisional Szakajtó 

Reed Cana Nád 

Oven fabrics Tecidos forno Sütőszövet 

Baking shovel Bicarbonato de pá Sütőlapát 

Brush Escova Kefe 

Chest peito Láda 

Foam bags Sacos de espuma Habzsák 



Thermometer Termometro Hőmérő 

Parto Vessel Edény 

Bag Saco Zsák 

Pallete Palete Raklap 

Opener Abridor Bontó 

Reszelő Arquivo Reszelő 

Work clothes Roupa de trabalho Munkaruha 

Work table Mesa de trabalho Munkaasztal 

Table Mesa Tábla 

Sieve Peneira Szita 

Screen system Sistema de tela Szitarendszer 

kitchenactivities:  Habzsák 

baking cozinhar sütés 

slicing sliceng szeletelés 

crushing esmagador morzsol 

kneading contusao dagasztás 

wrapping embalagem csomagolás 

storage armazenenamento tárolás 

production producao gyártás 

practice prática gyakorlás 

provision fornece nyújt 

rounding domes gömbölyít 

grilling grelhar grillezés 

To taste provar kóstolni 

material:   

flour farinha liszt 

sugar acúcar cukor 
salt sal só 

strawberry morangos eper 



pasta macarrao tészta 

butter manteiga vaj 
yeast levedura élesztő 

lemon limao citrom 

egg ovó tojás 

eggpowder ovóempó tojáspor 

milk leite tej 

sugarbeet beterrabasacarina cukorrépa 

ham presunto sonka 

sesame gergelim szezámmag 

onion cebolas hagyma 

cherry ginja Meggy 

Apple maca Alma 
 

cabbage repolho Káposzta 

honey mel Méz 

fruit fruta Gyümölcs 

vegetables vegetal Zöldség 

malt malte Maláta 

Icing sugar Acúcar de confeiteiro porcukor 

cinnamon Canela fahéj 

basil manjericao bazsalikom 

oregano orégano Oregano 

corn milho Kukorica 

tuna atum tonhal 

Dried tomatoes Desfile secos Szárított 
paradicsom 

Gerlic Alho Fokhagyma 

Red beans Feijao vermelho Vörösbab 

   

   

   

   

   



Finalproduct 
(bakery) : 

  

bread pao kenyér 

roll rolo zsemle 

saltystick bastaosalgado ropi 

scone bolinho pogácsa 

strudel strudell rétes 

pie pecas pite 

donut rosquinha fánk 

plaincake bolosimples kalács 

crescentshaped roll roloem forma kifli 

pretzel salgadinhos perec 

ryebread pao de centeio rozskenyér 

milkloaf pao de leite zsúrkenyér 

loaf of bread fatia de pao veknikenyér 

wholemealbread paointegral korpás kenyér 

wheatbread pao de trigo búzakenyér 

Bread with wheat 
germ 

paocomgérmen de trigo kenyér 
búzacsírával 

breadwithmalt paocommalte malátás kenyér 

Bread with oil seed paocomsementeoleaginosa olajos magvas 
kenyér 

Bread with soy 
bean 

paocomsoya szójás kenyér 
 
 

Bread prepared 
with potatoes 

Pao preparadocombatatas burgonyás kenyér 

Bread with spellet paocomespelta tönkölyös kenyér 

Semi dark bread paosemiescuro félbarna kenyér 

Round bread Pao redondo Cipó 

   

   

   

   



   

   
   

 



1. a vase with flowers – váza 

virágokkal 

2. apron – kötény 

3. ask for the bill – kéri a számlát 

4. be polite – udvarias 

5. beer glass – sörös pohár 

6. black trousers /skirt – fekete 

nadrág/ szoknya 

7. bottle opener – sörnyitó 

8. breadbasket – kenyérkosár 

9. bring the menu – kihozza az 

étlapot 

10. butter knife – vajkés 

11. champagne – pezsgő 

12. champagne flute – pezsgős pohár 

13. cheese board – sajttál 

14. clear the table – leszedi az asztalt 

15. coffe pot – kávés kancsó 

16. coffee cup – kávés csésze 

17. complaint – panasz 

18. corkscrew – dugóhúzó 

19. counter service – pultos kiszolgálás 

20. deal with customers – foglalkozik a 

vevőkkel 

21. dessert fork – desszert villa 

22. dessert plate – desszert tányér 

23. dessert spoon – desszert kanál 

24. dinner fork – villa (a vacsorához) 

25. dinner plate – lapos tányér 

26. dinner/table knife - vacsora/evőkés 

27. draught – csapolt  

28. dry – száraz 

29. egg cup – tojástartó (főtt tojáshoz) 

30. espresso – presszó kávé 

31. fish fork – halvilla 

32. fish knife – halkés 

33. genuine leather shoes – eredeti 

bőrcipő 

34. give the bill – odaadja a számlát 

35. give the change – visszaadja az 

aprót 

36. give the menu – odaadja az étlapot 

37. goblet/wine glass – boros pohár 

38. gravy – mártás 

39. ice bucket – jeges vödör 

40. ice coffee – jeges kávé 

41. ice cubes – jégkockák 

42. keep smiling – mindig mosolyog 

43. ketchup – ketchup � 

44. ladle – szedőkanál 

45. latte – latte 

46. lemon squeezer – citromfacsaró 

47. light a candle – meggyújtja a 

gyertyát 

48. liqueur – likőr 

49. lobster – homár 

50. make tea/coffee – teát/kávét 

készít 

51. menu holder – étlap tartó 

52. mustard – mustár 

53. napkin – szalvéta (textil) 

54. open a bottle of wine – kinyit egy 

üveg bort 

55. oyster fork – osztrigához való villa 

56. patient – türelmes 

57. pay in cash – készpénzben fizet 

58. pint – pint (Kb. fél liter) 

59. port – portói (bor) 

60. porter – barnasör 

61. price – ár 

62. ready to order – választott/kész 

rendelni 

63. rose – rozé 

64. salt & pepper pots/shakers – só- és 

borsszórók 

65. screwdriver – vodka-narancs koktél 

66. semi dry - félszáraz 

67. semi sweet – félédes 

68. serve customers – kiszolgálja a 

vevőket 

69. service is included – a kiszolgálás 

benne van (az árban) 

70. serviette – szalvéta (papír) 

71. set the table – megteríti az asztalt 

72. side plate – vajas tányér 

73. soft drinks – üdítő italok 



74. soup plate – mélytányér 

75. soup spoon – leveses kanál 

76. spirits – tömény alkohol 

77. spread – terít/ken 

78. starter fork – előételes villa 

79. starter knife – előételes kés 

80. steak knife – steakhez való kés 

81. sugar – cukor 

82. sweet – édes  

83. Swiss service – svájci felszolgálás 

84. table cloth – terítő 

85. table service – asztali kiszolgálás 

86. table/soup spoon – 

evő/leveseskanál 

87. take order – felveszi a rendelést 

88. take the menu – elviszi az étlapot 

89. teaspoon – teáskanál 

90. tip – borravaló 

91. toothpicks – fogpiszkálók 

92. tray – tálca 

93. tumbler – vizes pohár 

94. understanding – megértő 

95. vinegar – ecet 

96. waterjug – vizeskancsó 

97. wear a uniform – egyenruhát visel 

98. white coffee – tejeskávé 

99. white shirt / blouse – fehér ing / 

blúz 

100. white/red wine – 

fehér/vörös bor 



1. a woman’s suit/costume – kosztüm 

2. accessories – kiegészítők 

3. baggy – buggyos/lötyögős (nadrág) 

4. be in fashion – divatban van 

5. be out of fashion – nincs divatban 

6. belt – öv 

7. bikinis – bikini 

8. blouse – blúz 

9. boots – csizma 

10. bra – melltartó 

11. button – gomb 

12. by credit card – hitelkártyával 

13. canvas – vászon 

14. cardigan – kardigán 

15. cash desk – kassza 

16. changing/fitting room – próbafülke 

17. charming – bájos, elbűvölő  

18. checked – kockás 

19. chic – elegáns, sikkes 

20. comfortable – kényelmes 

21. cotton – pamut 

22. dark blue – sötétkék 

23. denim – farmeranyag 

24. dotted – pöttyös 

25. draped – redőzött 

26. dress up - kiöltözik 

27. elegant – elegáns 

28. embellishment – díszítés 

29. embroidery – hímzés 

30. fabric – kelme, ruhaanyag, szövet 

31. fashion - conscious – divatrajongó 

32. fashionable – divatos 

33. flip-flops – strandpapucs 

34. flowered – virágos 

35. G string/thong – tanga bugyi 

36. garment – ruha, ruházat 

37. genuine leather – igazi bőr 

38. hangers – vállfák 

39. hat – sapka 

40. hemline – ruhaszegély 

41. high-heeled shoes – magas sarkú 

cipő 

42. hip – csípő 

43. hoody top – kapucnis felső 

44. in cash – készpénzzel 

45. jeans – farmernadrág 

46. kids’ wear – gyerek ruházat 

47. knickers/panties/briefs – bugyi 

48. label – címke 

49. ladies’/women’s wear – női 

ruházat 

50. light clothes – könnyű ruha 

51. light/ pale blue – világoskék 

52. linen – lenvászon 

53. long-sleeved – hosszú ujjú 

54. low – heeled/flat shoes – lapos 

cipő 

55. old-fashioned – ódivatú 

56. patterned – mintás 

57. pay – fizet 

58. plain – sima 

59. price tag – árcédula 

60. receipt – blokk 

61. sales – kiárusítás, akció, vásár 

62. sandals – szandál 

63. scarf – sál 

64. scruffy – rosszul öltözött 

65. shimmering – csillogó 

66. shirt – ing 

67. shoe lace – cipőfűző 

68. shorts – rövidnadrág 

69. short-sleeved – rövid ujjú 

70. silk – selyem 

71. size – méret 

72. skirt – szoknya 

73. sleeveless – ujjatlan 

74. slippers – papucs 

75. small/medium/large/extra large – 

kicsi, közepes, nagy, extra nagy 

(méret) 

76. smart – csinos 

77. smart clothes – elegáns ruha 

78. socks – zokni 

79. striped – csíkos 

80. summer dress – nyári ruha 

81. sweatshirt – szabadidő felső 



82. swimming trunks – úszónadrág 

83. swimsuit – úszódressz 

84. the latest fashion – a legújabb 

divat 

85. tidy – tiszta, takaros 

86. tights – nejlonharisnya 

87. tracksuit – szabadidő ruha 

88. trainers – edző cipő 

89. transparent – átlátszó 

90. trousers – nadrág 

91. try on – felpróbál 

92. T-shirt – póló 

93. turtle neck – garbó nyak 

94. V-neck – V nyakú 

95. waist – derék 

96. warm clothes – meleg ruha 

97. wear – hord, visel 

98. winter coat – téli kabát 

99. wrap – becsomagol 

100. zip – cipzár 



 

1. a bunch of bananas – egy fürt 

banán 

2. a clove of garlic – egy gerezd 

fokhagyma 

3. a head of cauliflower – egy fej 

karfiol 

4. apricot – kajszibarack 

5. bake a cake – süteményt süt 

6. baking powder – sütőpor 

7. basil – bazsalikom 

8. bay leaf – babérlevél 

9. bean – bab 

10. beat – felver 

11. beef – marhahús 

12. blend – kever 

13. blue cheese – kékpenészes sajt 

14. boil – forral 

15. braise – párol (húst) 

16. breadcrumbs – zsemlemorzsa 

17. break – feltör 

18. broil – roston süt 

19. butter – vaj 

20. cabbage – káposzta 

21. carrot – sárgarépa 

22. chicken breast – csirkemell 

23. chop – apróra vág 

24. cinnamon – fahéj 

25. clove – szegfűszeg 

26. cook – süt/főz 

27. cranberry – áfonya 

28. cream – tejszín 

29. cumin – kömény 

30. date – datolya 

31. dice – kockákra vág 

32. dip – belemárt 

33. drain – lecsöpögtet 

34. dredge – beleforgat 

35. egg white – tojásfehérje 

36. egg yolk – tojássárgája 

37. fat/lard – zsír 

38. fig – füge 

39. flour – liszt 

40. fried egg/sunny side up – tükörtojás 

41. fry meat – zsiradékban húst süt 

42. game – vadhús 

43. ginger – gyömbér 

44. granulated sugar – kristálycukor 

45. grapes – szőlő 

46. hard-boiled/soft-boiled eggs – 

kemény/lágy tojás 

47. honey – méz 

48. honeydew melon – sárgadinnye 

49. icing sugar – porcukor 

50. lemon/lime – citrom 

51. lettuce – fejes saláta 

52. lobster – homár 

53. marjoram – majoranna 

54. mayonnaise – majonéz 

55. meat is tender – puha a hús 

56. minced  pork – darált sertéshús 

57. mushroom - gomba 

58. mussels – fekete kagyló 

59. mustard – mustár 

60. mutton – birkahús 

61. nutmeg – szerecsendió 

62. olive oil – olíva olaj 

63. omelette – omlett 

64. oyster – osztriga 

65. pea – borsó 

66. peach – őszibarack 

67. pear – körte 

68. plum – szilva 

69. pork – sertéshús 

70. potato – burgonya 

71. poultry – szárnyas 

72. pour - önt 

73. prawn – garnélarák 

74. raisin/sultana - mazsola 

75. rosemary – rozmaring 

76. salt - só 

77. saute – pirít 

78. scrambled eggs – rántotta  

79. seafood – tenger gyümölcsei 

80. season with – fűszerez valamivel 

81. simmer/braise – párol 



82. slice – szeletel 

83. spices – fűszerek 

84. sprinkle – meghint 

85. steam – gőzöl 

86. stew – pörkölt 

87. stir – kever 

88. strawberry – eper 

89. sugar – cukor 

90. tarragon – tárkony 

91. thyme – kakukkfű 

92. toast – pirítós 

93. tomato – paradicsom 

94. turkey – pulyka 

95. vanilla – vanília 

96. vegetable oil – növényi olaj 

97. vinegar – ecet 

98. water melon – görögdinnye 

99. whole chicken – egész csirke 

100. yeast – élesztő 


