
корица
karíca
fahéj
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гвоздика
gvazgyíka

szegfűszeg

паприка
páprika
paprika

цельный
céljnüj 
egész

молотый
mólatüj

őrölt

семена фенхеля
sziminá fénhelja
édesköménymag

специи szpécii • fűszerek

куркума
kurkumá
kurkuma

чеснок
csisznók

fokhagyma

лимонное сорго
limónnaje szórga

citromfű

ваниль
vanyílj
vanília

мускатный орех
muszkátnüj aréh
szerecsendió

шафран
safrán

sáfrány

перец горошком
péric garóskam

egész bors

перец чили
péric csíli

csili

фенхель
fénhelj

édeskömény

шнитт-лук
snítt-luk 
snidling

базилик
bazílik

bazsalikom

душица
dusíca

oregánó

розмарин
razmarín

rozmaring

тимьян
tyimján

kakukkfű
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кориандр
kariándr

koriander

палочки
pálacski
rudacskák

хлопья
hlópja

pehely

карри
kárri

őrölt curry

ароматическая 
смесь

aramatyícseszkaja 
szmész

fűszerkeverék

мускатный цвет
muszkátnüj cvét

szerecsendió-virág

бадьян
bagyján

csillagánizs

кардамон
kardamón

kardamom

лавровый лист
lavróvüj liszt
babérlevél

майоран
majorán

majoránna

петрушка
pitrúska

petrezselyem
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дроблёный
drabljónüj 

tört

имбирь
imbírj

győmbér

душистый перец
dusísztüj péric
szegfűbors

укроп
ukróp
kapor

шалфей
salféj

zsálya

мята
mjáta
menta

шамбала, пажитник
sambalá, pázsitnyik

görögszéna

эстрагон
esztragón
tárkony

пряные травы  prjánüje trávü • fűszernövényekпряности и травы  prjánaszti i trávü • fűszerek és 
fűszernövények

зира
zíra

köménymag
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словарь  szlavárj • szójegyzék

кленовый 
сироп

klinóvüj sziróp
juharszirup

яблочный уксус
jáblacsnüj úkszusz
almaecet

лимонный крем
limónnüj krém 

citromos vajkrém

прозрачный мёд
prazrácsnüj mjot

folyós méz

бутылка
butűlka
üveg

банка
bánka
lekváros- 
üveg

солодовый уксус
szaladóvüj úkszusz         

malátaecet

пробка
própka
parafa dugó

кетчуп
kétcsup
ketchup

кристаллизованный 
мёд
krisztallizóvannüj  
mjot 
kristályos 
méz

масло из виноградных 
косточек
mászla izvinagrádnüh 
kósztacsek
szőlőmagolaj

масла
mászla
olajok

кукурузное масло
kukurúznoje mászla  
kukoricaolaj

арахисовое масло
aráhiszovoje mászla
földimogyoró-olaj

растительное 
масло
rasztyítyeljnoje 
mászla
növényi olaj

миндальное масло
mindáljnoje mászla
mandulaolaj

масло грецкого 
ореха
mászla gréckava aréha 
dióolaj

сладкие пасты  szlátkije pásztü • édes 
szendvicskrémek

уксус
úkszusz

ecet

мёд в сотах
mjot fszótah
lép

французская горчица
francússzkaja garcsíca

franciamustár

зерновая горчица
zirnavája garcsíca

egész magos mustár
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арахисовая паста
aráhiszavaja pászta          

mogyoróvaj

пряные травы
prjánüje trávü
fűszer- 
növények

соус
szóusz            
szósz

чатни
csátnyi
csatni

шоколадная паста
sakaládnaja pászta               

csokoládékrém

подсолнечное 
масло
padszólnyicsnoje 
mászla
naprafor- 
  góolaj

рапсовое масло
rápszovoje mászla
repceolaj

масло 
холодного 
отжима
mászla halódnava  
ótzsima
hidegen sajtolt 
olaj

ореховое масло
aréhovoje mászla
mogyoróolaj

консервированные 
фрукты

kanszervíravannüje frúktü
gyümölcsbefőtt

мармелад
marmilát

narancslekvár
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малиновое варенье
malínovoje varényje

málnadzsem

винный уксус
vínnüj úkszusz       

borecet

оливковое масло
alífkovoje mászla
olívaolaj

ароматизированное 
масло

aramatyizíravannoje  
mászla

ízesített olaj

английская горчица
anglíjszkaja garcsíca

angolmustár

бальзамический 
уксус
baljzamícseszkij 
  úkszusz 
   balzsam- 
     ecet

майонез
majonész
majonéz

соусы и заправки  szóuszü i zapráfki  • 
szószok és ízesítőszerek

банка для консервирования
bánka dlja kanszervíraványija
befőttesüveg

бутилированные продукты 
 butyilíravannüje pradúktü • palackozott 
élelmiszerek

кунжутное масло
kunzsútnoje mászla

szezámmagolaj
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словарь  szlavárj • szójegyzék

козье молоко
kózje malakó

kecsketej

йогурт
jógurt

joghurt

двойные сливки
dvajnűje szlífki 
zsíros tejszín

овечье молоко
avécsje malakó
juhtej
пахта
páhta 
író
замороженный йогурт
zamarózsinnüj jógurt
fagyasztott joghurt

гомогенизированный
gamagenyizíravannüj
homogenizált
порошковое молоко
paraskóvoje malakó
tejpor

молодой сыр  maladój szür | friss sajt

пакет молока
pakét malaká
tejesdoboz

полужирное молоко
 paluzsírnoje malakó

félzsíros tej

мягкий сыр
mjáhkij szür 

lágy sajt

корка
kórka 
kéreg

сгущённое молоко
szgussónnoje malakó

sűrített tej

твёрдый сыр
tvjórdüj szür
kemény sajt

голубой сыр
galubój szür 
kéksajt

взбитые сливки
vzbítüje szlífki  

tejszínhab

сливки
szlífki  

tejszín

творог
tvórak

túró

молоко  malakó • tejek

утиное яйцо
utyínoje jijcó
kacsatojás

гусиное яйцо
guszínoje jijcó

lúdtojás

молочные продукты  malócsnüje pradúktüy • 
tejtermékek

варёное яйцо  
 varjónoje jijcó | főtt tojás

сливочный сыр
szlívacsnüj szür
krémsajt

сливки к кофе
szlívfki kkófe
kávétejszín

лактоза
laktóza   
laktóz
обезжиренный
abizzsírennüj
zsírmentes

пастеризованный
pasztyerizóvannüj
pasztőrözött
непастеризованный
nyipasztyerizóvannüj
pasztőrözetlen
молочный коктейль
malócsnüj kaktélj
tejturmix

цельное молоко
céljnoje malakó

teljes tej

полутвёрдый сыр
palutvjórdüj szür
félkemény sajt

тёртый сыр
tyórtüj szür

reszelt sajt

желток
zsiltók 
tojássárgája

масло
mászla

vaj

белок
bilók 

tojás- 
fehérje

перепелиное яйцо
piripilínoje jijcó

fürjtojás

яйца  jájca • tojások
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сметана
szmitána

tejföl

куриное яйцо
kurínoje jijcó 

tyúktojás

полумягкий сыр
palumjáhkij szür

féllágy sajt

мороженое
marózsenoje

fagylalt

сыры  szürű • sajtok

ЕДА  jidá • ÉLELMISZER

коровье молоко  koróvje malakó | tehéntej

снятое (обезжиренное) молоко
sznyátoje (abizzsírennoje) malakó

zsírszegény tej

маргарин
margarín
margarin

солёный
szaljónüj 
sózott
несолёный
nyiszaljónüj
só nélküli

скорлупа
szkarlupá
tojáshéj

подставка 
для яиц
patsztáfka 
dlja jiíc
tojástartó
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словарь  szlavárj • szójegyzék

лаваш
lavás

török kenyér

ломтик
lómtyik
szelet

ржаной хлеб
rzsanój hlép  
rozskenyér

нарезной хлеб
nariznój hlép
szeletelt kenyér

булочная  búlacsnaja | pékség бублик
búblik 
bagel

пита
píta
pita

наан
naán

naan lepény kenyér
цельнозерновая мука

celjnazirnóvaja muká
teljes kiőrlésű liszt

хлеборезка
hlébarészka
szeletelőgép

пекарь
pékarj
pék

расстаиваться
rassztáivácca
megkel

глазировать
glaziravátty
megken

обогащённая мука
abagassónnaja muká
tápanyagokkal dúsított 
liszt

мука с разрыхлителем
muká szrazrühlítyelem
sütőporral kevert liszt

корочка
kóracska 

héj

хлеб с зёрнами
hlép szzjórnami

sokmagvas kenyér

тёмный хлеб с отрубями
tyómnüj hlép szatrubjámi 

barna korpás kenyér

хлеб из дрожжевого теста
hlép izdrazzsivóva tyészta 

kovászos kenyér

булочка
búlacska | fonott kalács

просеивать
praszéivátty | szitál

смешивать
szmésivátty | összekever

хрустящий хлебец
hrusztyjássij hlibéc
extrudált kenyér

мягкая булочка
mjáhkaja búlacska | buci

багет
bagét
bagett

хлебопечение  hlébapicsényije • kenyérsütés
сдоба с изюмом
szdóba szizjúmam
mazsolás kenyér

дрожжи
drazzsí
élesztő

панировочные 
сухари
panyiróvacsnüje szuharí
panírmorzsa

французский багет
francússzkij bagét
franciakenyér

тесто
tyészta
tészta

цельнозерновой хлеб
célnazirnóvüj hlép

teljes kiőrlésű kenyér

хлеб на соде
hlép naszógye 

szódabikarbónás kenyér

месить
miszítty | dagaszt
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с маком
szmákam 
mákszemekkel

зерновая булочка
zirnavája búlacska 
magvas kenyér

подниматься
padnyimácca
kel

мука без 
разрыхлителя
muká bizrazrühlítyelja 
sima liszt

белый хлеб
bélüj hlép 

fehér kenyér

ржаная мука
rzsanája muká

rozsliszt

кукурузный хлеб
kukurúznüj hlép

kukoricás kenyér

буханка
buhánka 

cipó

печь  pécs | süt

пшеничная мука
psinyícsnaja muká 

búzaliszt

хлеб и мука  hléb i muká • kenyerek és lisztek
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пирожные  pirózsnüje | sütemények

словарь  szlavárj • szójegyzék

праздничные торты  práznyicsnüje tórtü • ünnepi torták

дамские  
пальчики
dámszkije  
páljcsiki
babapiskóta

крем-карамель
krém-karamélj
karamellkrém

трайфл
trájfl

trifle,  
pohárkrém

эклер
eklér
éclair

маффин
máffin

muffin

именинные свечки
imenyínnüje szvécski 

születésnapi gyertyák

задуть
zadútty

elfúj

сорбет
szarbét
sörbet

мусс
mussz 

mousse

торт ко дню рождения   
tort ka dnyúrazsgyényija | születésnapi torta
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сахарная 
глазурь

száhárnaja 
glazúrj

máz

взбитые 
сливки
vzbítüje szlífki
tejszínhabos

ленточка
léntacska 

szalag

свадебный торт  szvágyebnüj tort | esküvői torta

рисовый пудинг
ríszavüj púgying
tejberizs

праздник
práznyik
ünneplés

сдобная булочка
szdóbnaja búlacska
molnárka

заварной крем
zavarnój krém
tejsodó

шоколадная крошка
sakaládnaja króska
csokis keksz

слоёное тесто
szlajónoje tyészta

leveles tészta

флорентийское 
печенье

flarentyíjszkoje   
picsényje 

Florentin tallér

в шоколадной глазури
fskaládnaj glazúri

csokoládéval bevont

украшение
ukrasényije
díszítés

начинка
nacsínka 
töltelék

безе
bezé 
habcsók

верхний ярус (торта)
vérhnyij járusz (tórta)
felső szint

тесто фило
tyészta fílo

rétestészta

Можно мне кусочек?
Mózsna mnye 
kuszócsek?
Kaphatnék egy 
szeletet?

кондитерский крем
kangyítyerszkij krém 
vaníliakrém

шоколадный торт
sakaládnüj tort
csokoládétorta
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бисквитное пирожное
biszkvítnoje pirózsnoje

piskótatészta

фруктовая корзиночка
fruktóvaja karzínacska 
gyümölcskosárka

фруктовый пирог
fruktóvüj pirók 
gyümölcskenyér

заварное тесто
zavarnóje tyészta

képviselőfánk

выпечка
vűpicska
tészta

кусок
kuszók
szelet

печенье  picsényije | keksz

нижний ярус
nyízsnyij járusz 
alsó szint

марципан
marcipán
marcipán

торт с кремом
tort szkrémam 
tejszínes torta

пирожные и десерты  pirózsnüje i gyiszértü • 
sütemények és desszertek
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