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LEKCJA 20. 

Die Küche - kuchnia 

die Flasche – butelka  

der Flötenkessel  – czajnik z gwizdkiem  

die Kanne – dzbanek  

die Kaffeemaschine – ekspres do kawy  

die Tasse – filiżanka  

die Kuchenform – foremka do ciast  

der Milchtopf – garnek do mleka  

der Topf – garnek  

der Becher – kubek  

der Herd – kuchenka (Gasherd – gazowy, Elektroherd – elektryczny.)  

die Mikrowelle – mikrofalówka  

der Kühlschrank – lodówka  

der Löffel – łyżka  

die Gabel – widelec  

das Messer – nóż  

der Mixer – mikser  

die Schüssel – miska  

das Geschirr – naczynia  

die Pfanne – patelnia 

der Dosenöffner – otwieracz do puszek  
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die Pfanne – patelnia  

der Backofen – piekarnik  

der Brotkasten – chlebak 

das Spülmittel – płyn do naczyń  

das Sieb – sito  

der Küchenschrank – szafa kuchenna  

das Glas – szklanka  

das Besteck – sztućce  

die Besteckschublade – szuflada na sztućce 

der Teller – talerz  

flacher Teller – duży talerz  

der Suppenteller – talerz głęboki  

der Toaster – toster  

der Schlagbesen – trzepaczka  

das Spülbecken – zlewozmywak  

der Geschirrspüler/ die Geschirrspülmaschine – zmywarka  

die Küchenmaschine – robot kuchenny  

der Teller mit Essen – talerz z jedzeniem 

der Grill – grill 

würzen – doprawić  

pfeffern – pieprzyć  

salzen – solić  
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kochen – gotować  

essen – jeść  

mischen – mieszać  

die Kartoffeln schälen – obierać ziemniaki  

einen Kuchen backen – piec ciasto  

schmecken – smakować  

braten – smażyć  

backen – piec 

das Geschirr abtrocknen – wytrzeć naczynia  

das Geschirr spülen – zmywać naczynia  

 

Przysłowia: 

Alle guten Dinge sind drei. –  Do trzech razy sztuka.  

Die Geschmäcker sind verschieden. –  Gusta są różne.  

 

 

 


