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a sack of sweet potatoes  pytel batát 
a small amount of certified food colour  malé množství schváleného potravinářského 

barviva 
a watered-down version of his earlier suggestion  jen slabý odvar jeho předešlého návrhu 
artificial flavourings  umělé příchutě 
baby leeks  mladý pórek 
be a little sad but not sour  být trochu smutný, ale ne zatrpklý 
by extraction   vyluhováním 
cassia  hrubá, nekvalitní skořice 
deep-fried artichokes and courgette flowers  smažené artyčoky s cuketovými květy 
desirable   vhodný, potřebný, žádoucí 
dissolve  rozpustit 
enhance the taste and aroma   zvýraznit chuť a vůni 
escape the pressure-cooker atmosphere  uniknout z napjatého ovzduší 
essential oils  éterické oleje 
fish and meats from the grill  grilované ryby a maso  
flat, crisp pizzas with melting cheese and herbs  tenké, křupavé pizzy s roztaveným sýrem a 

bylinkami 
flavouring   koření, esence, aróma, příchuť 
flavouring agent  chuťová přísada 
fractionally salty   trošku slaný 
go one's own sweet way  dělat si něco po svém 
How would you like your steak?  Jak chcete připravit váš steak? 
I've never tasted anything like that.  Nikdy jsem nic takového nejedl. 
imitation flavourings  umělé příchuti 
It has brought the present crisis to boiling point.  Vyhrotilo to současnou krizi. 
It's home made.  Je to domácí. 
juicy oranges  šťavnaté pomeranče 
Let him stew in his own juice.  Ať se dusí ve vlastní šťávě. 
peppery aroma   pikantní aroma 
peppery cress  ostrá řeřicha 
permitted by law  povoleno zákonem 
risotto  rizoto 
salty language  zemité, jadrné výrazy 
salty sea breeze  slaný mořský vánek 
savour   vychutnat, pochutnat si; okořenit 
savoury  pikantní, ostré chuti; chutný 
She looked quite sour now.  Teď  vypadala dost nasupeně. 
sour after-taste of bad wine  kyselá pachuť po špatném víně 
The milk has gone sour.  Mléko zkyslo. 
The police grilled him for hours.  Policie ho vyslýchala celé hodiny. 
They were very sweet to me.  Chovali se ke mně moc hezky. 
tip the barman to keep him sweet  dát barmanovi spropitné, aby byl příště zase milý 
Try not let them sour your day.  Nedovol, aby ti pokazili den. 
turn sour on one's tongue  zhořknout na jazyku 
tut  ts  
vanilla  vanilka 
well-done   propečený  
wintergreen  libavka položená 
 


