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allspice  nové koření; jamajský pepř 
a pinch of  špetka 
add garlic   přidat česnek 
anise  anýz 
aniseed  anýz 
appetiser  předkrm, chuťovka 
bake  péci  
bake until the cheese is golden brown  péci, až je sýr dozlatova vypečený 
baked potatoes  pečené brambory 
baking powder  prášek do pečiva 
baking tin  plech, forma na pečení 
basil  bazalka 
beat the eggs  šlehat vejce 
black pepper  černý pepř 
blend  míchat, mísit, mixovat 
boil  vařit 
bon appetit  dobrou chuť 
boned chicken breast  vykostěná kuřecí prsíčka 
bottle  zavařovat 
breadcrumbs  strouhanka 
bring to a / the boil  přivést do varu 
brown lightly on both sides  osmažíme do zlatova po obou stranách 
canapés  chuťovky, jednohubky 
caraway  kmín 
casserole   kastrol, rendlík; jídlo vařené nebo podávané v 

rendlíku 
caviar  kaviár 
cinnamon  skořice 
champagne  šampaňské, sekt 
chignon  uzel vlasů v týle, drdol 
chillies  čili 
clove  hřebíček; stroužek 
cloves of garlic  stroužky česneku 
cook book (US)  kuchařská kniha 
cookery book (GB)  kuchařská kniha 
cornflour  kukuřičná mouka 
cover in a light layer of flour  lehce obalit v mouce 
cover with a layer of breadcrumbs  obalit ve strouhance 
creating new dishes  vytváření nových jídel 
crisps (GB)  bramborové lupínky 
crush  rozmačkat, rozdrtit 
cumin   římský kmín, šabrej 
curry powder  kari 
dice the onions   nakrájet cibuli 
dill  kopr 
dip  namočit, ponořit 
dish  mísa, nádoba; jídlo 
dough  kynuté těsto 
dried basil  sušená bazalka 
dumplings  knedlíky 
exchanging recipes  vyměňování receptů 
fancy foods  luxusní potraviny, lahůdky 
foody  milovník jídla, labužník 
fry  smažit, opékat 
frying pan  pánev 
gourmand   velký jedlík; gurmán 
gourmet  gurmán, labužník 
gravy  šťáva z masa 
grill  grilovat; gril, rošt 
heat a thin layer of olive oil  zahřejeme tenkou vrstvu olivového oleje 
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inaccessible   nedostupný 
luxury foods  lahůdky 
marinate  marinovat 
mashed potatoes  šťouchané brambory; bramborová kaše  
microwave  připravit v mikrovlnné troubě 
mince   mleté maso; mlít  
mix  míchat, namíchat 
mixed green salad  míchaný zeleninový salát 
mustard  hořčice 
nutmeg  muškátový oříšek 
open sandwiches  obložené chlebíčky 
oregano  oregano, dobromysl 
oven-baked potatoes  brambory pečené v troubě 
paprika  paprika  
parmesan cheese  parmazán 
peanuts  burské oříšky 
peel and crush garlic   oloupat a rozdrtit česnek 
pickle  nakládat 
place gently in the pan  opatrně dát na pánev 
poach  hodit do vroucí vody a krátce povařit 
potato chips (US)  bramborové lupínky 
preheat oven to 200° C  předehřát troubu na 200° C 
purée  rozmačkat na pyré 
purée potatoes  bramborová kaše 
quail's eggs  křepelčí vejce 
quarter  nakrájet na čtvrtky, rozčtvrtit 
roast  péci 
salad dressing  zálivka na salát 
salt  sůl 
sandwiches  obložené chleby, sendviče 
sauce  omáčka 
saucepan  hluboká pánev, rendlík, kastrol 
sauté  rychle opéci, osmažit 
sauté over low heat until soft   opékat na malém plameni, dokud nezměkne 
sauté potatoes  opékané brambory 
scramble  míchat, zamíchat 
seafood  mořské ryby, mořští korýši nebo měkkýši  
   
seasonings  koření 
simmer  povařit na mírném ohni 
slice  krájet na plátky; plátek 
soya sauce  sójová omáčka 
sprinkle grated cheese on top  lehce posypat strouhaným sýrem 
steam  vařit v páře; pára 
stew  dusit; dušené maso  
stewed fruit  ovocný kompot 
stir  míchat 
sweet marjoram  majoránka 
teaspoon  kávová lžička 
thicken  zahustit 
tomato paste  rajčatový protlak 
whip  šlehat 
white pepper  bílý pepř 
 


