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anorexia nervosa   anorexie 
apple crumble  drobenkový koláč s jablky 
apple pie  jablkový koláč 
BBQ pork ribs  grilovaná vepřová žebra 
be on a diet   držet dietu 
be overweight  mít nadváhu 
be slimming  hubnout 
be weight-conscious  dávat si pozor na váhu 
biscuits (GB)   sušenky 
brownies (US)  čokoládové pečivo s ořechy  
brunch  pozdní snídaně spojená s obědem 
bulimia  bulimie 
bun  sladká žemle  
cake  koláč, dort 
candy bar (US)  tyčinka  
candy floss (GB)  cukrová vata 
cereal  obilnina, potravina z obilovin  
chocolate  čokoláda 
chop  sekat; kotleta 
chunks  kusy, kousky 
cotton candy (US)  cukrová vata 
crackers (US)  sušenky 
crumbles  drť, drobky 
crumpet (GB)  placka  
custard  tekutý pudinkový krém  
dark bread  tmavý chléb 
doughnut  kobliha 
eat modestly  jíst skromně, nepřejídat se 
English muffin (US)  teplý, rozkrojený máslem 

mazaný koláček  
factory-farmed meat  maso z velkochovu 
fresh fruit  čerstvé ovoce 
fried cheese  smažený sýr 
fried chicken  smažené kuře 
frozen yoghurt  mražený jogurt  
fruit cake (US)  biskupský chlebíček 
gelatine  želatina 
get fat  ztloustnout 
ginger bread  perník 
go out for dinner  jít na večeři 
green salad  zeleninový salát 
groats  kroupy, krupky 
have lunch with sb  poobědvat s někým 
healthfood  zdravé potraviny 
high-fibre diet  strava bohatá na vlákniny 
ice cream  zmrzlina 
ice-cream cone  kornout zmrzliny 
jam (GB)  džem, zavařenina 
jello (US)  želé, rosol 
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jelly (GB)  želé, rosol 
jelly (US)   džem, zavařenina 
low-calorie food  nízkokalorické potraviny 
lunch tickets (US)  stravenky 
luncheon vouchers (GB)  stravenky 
marmalade  zavařenina 
meat-eater  ten, kdo jí maso 
muffin  sladký koláček  
pancakes  palačinky 
pie  koláč s náplní uvnitř; piroh 
pop out  zaskočit si ven 
pulses  luštěniny 
rhubarb crumble  rebarborový drobenkový koláč 
rice pudding  rýžový nákyp 
salty foods  slaná jídla 
saturated fats  nasycené tuky 
scone (GB)  bochánek či buchta 
semolina pudding  krupičná kaše 
set the table  prostřít stůl 
slimmers' disease (coll)  anorexie 
slimming club  sdružení lidí, kteří chtějí 

zhubnout 
snack  malé občerstvení; svačina 
soya meat  sójové maso 
sponge cake  piškot 
sundae  zmrzlinový pohár s ovocem 
tart (GB)  ovocný košíček 
toffees  karamely 
trifle (GB)  zákusek 
TV dinner  polotovar pro rychlou večeři 
unsaturated fats  nenasycené tuky 
whipped cream  šlehačka 
wholefood (GB)  zdravá výživa 
 


