
םילישגמהו מילכה יחנומ 

הדיכ ילכו הדיכ .א 
Herd םידיב ,הריבי 

םיצע םיפיגכמ וב - ،•ףיכה חחש 

הריבה תא םיפרוג וב ךרד-הליבה יפ 

Herdplatte הליכה חול 

תא ותפשי וב םוקמ - התיפ،؛? תיב 

תורדקה 

Kessel הריבה תרוי 

Ofen רונת 

tra^barer Ofen ؤوألوو רוגח 

Mankal لادو 
Holz anrichten םי؟ע ךורעי 

anzmden קלדה ,רעבה ,(רורפגב) ת؛؛ה 

einheizen רעבה קסה 

Heizung קקה הק؟ה 
(םיצעב שא) וחאה 

Holzkammer םיצע ריד 

Holzsebeite םיצע"ירזג 

Holzspane ןימסיק ,םיבלש 
infachen הבל 

schueren (،؛יאב) התח 

inrichten הרדקה תא תופש 

ennschen (רונתה) הריבה תא ףורל 

רפאב שאה תיראש תא הסכ - םוטק 

Feuerzange םי.חק؛מ 

Blasebalg وأءو 
Facher שאה תא וב תובלל - ףינמ 

Dreifuss הבוצח 

Kohlenschaufel העי 

Rost הלכסא 

Feuerstoss הלת؟ 

Bratspiess דופש 

Brotschaufel הדר؟ 

aus dem Oten heben הדר 

(תרעוב ,הבכ ,תממוע ,תשחול) תלחג 

הבב (םימחפ) םחפ 

SteinkohJen ןבא ימחפ 

םח רפא - ץמר 
Asche רפא 

Kamin, Schornstein הנש؟ט 

Schornsteinfeger ןשד ,חיפ 

Schornstcinfeger ןשד חיפ 

Branngeruch דאשט — חדק ,ירס 

לועג ילכו לושב 

Kueche לישבת-תיב ,חלמ؟ 

Koch, Kochin תה5ט ,ח؟ט 

Koch, Kochin תלט؛במ ,ל#במ 

Konditor, Konditonn תחקל ,٢١۶١ 

Reibeisen ת-חגמ 

kleiremben (תררגמב) רורג ,קסר 
kochen آأٌت 

schmorren, braten أدو 

lufsieden התר ,חתרה 

braten הלו 
Braten ילצ 

Braten (am Spiess) עא-ילצ 

Braten (רדק-ילצ) הרדק"ילצ 

rorsten הלק 

וא חמק לע סיחתור ٥١٥ קצי،_טולח 

abbruetten קצב 
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١١٠؛,ד דעו لو€ 

abbruhen סעקלאח - (םיטלח) טלח 

הפ,דב תורע،؛' וא ףוע-תצונ-גולמ 

ibbruehen ןיחתורב 

marinieren שוב3 

(הרדקה העפ؛؛' ,דיזנה עפש) עופש 
 uberlaufen auslaufeu

Elmer ילד 

Pass תיבה 

בואש ,הלד ,אלמ 

הפש ,ךפש ,קצי ,קירה ,הרע 

Pumpe הבאשמ 

Ausgussenner (ןיכפוש לע) טיבע 

 Spuelichteimer

Spueل1cht١יכפש ,ןיכפש ,ןיכפוש 

תבע דובכל םינומטה םילכאמה-ץמח 

أ טחה תא ןמטה ,ןטמ 

םירשופ ,םיננוצ ,םימח ,םיחתור םימ 

 siedendes, \\ amies, kaltes, laues
 Wasser

Warmer ם؛؛؛ה ,םחה 

Seiher (תננסמ-) תננסמ 
seiher ןנס 

Hackmesser ץיפוק 

תננסמ וב שיש סרח לש דכ-רוצרצ 

ויפל ךומס וא ויפב סרח לש 

ףטפטל יושע ויפש קובקב-תויפט ,יפט 

Topf תכתמ לש - ריס 

Spe1stra<Ter ؛קילאיבו תולעמה ריס — 

תוצמ דקנל לגלג (קילאיב) דוקמ - 

Torf סרח לש -הרדק 

Casserole ספל ,ספל ,ספלא 

Pfanne תרסמ ,תרשמ 

Bratpfane (הפצ) תבחמ 

Bratpfane (הקומע) תשחרמ 

Krug ד5 

Kanne םוקמוק 

תיבוברז ,םוקמוקהדד 

Krug ןותיק 

Krueolein ןיכ£ ,ךפ 

Henkel ןזא 

Krug ןיקשמל לודג דכ-ןקנק 

Flasche קובקב 

Tiegel, Sloj תנצנצ 
םידי-תליטל ילכ-לטנא 

Samovar םהמ 

םימשבל וא תואופרל ילכ- תיחול؟ 

 Flaschchen

ילייפ םובכל לודג תשוחנ ילכ-תיגג 

 Waschwanne

הכודמ /הנטק) תעתכמ ,(לודג) שתכמ 

Moerser (הלודג) 

Stoessel ילע (לודג) ךוד؟> 

zerstoesscn תשתכמב ךוד — שוחכ 

םימב חמק ברע — לולב 

הלילב ,הלב 

השיל תליחת - לוב: ,לבג 

Knetei לג؛ג 

kneten שול 

Kneten השיל 

תחא תבב של םדאש המל םצע םש - הסע 

Tern ימחה םש - קצב 

- השילה ףוסב חמקב הסע - לגלג 

 rollen, walken

ןמשכ ,םימב הסעה-החישמ - ףוטק ,ףטק 
םיציכ"ימב וא 

Backtrog תראשמ ,הברע 

ןמ הצ-וקנש קצב לש הכיתח - תצרקמ 

Teigstuck הסעה 
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Backerspatel ןימותחנ לש ןיכס - ץרק 
/ רואע 

Sauerteis أ 
إ תצמחמ ,ץמ؟ן 

aufgehen חופתו 

טירק םימב קצבה חושמ - עוטל 

 Abschrecken

השקתנש קצב ערחה קצכ 

קצ؟ה - ינפ ופיסכה 

Nudelholz, Walkerholz ךור؟מ 

walkern (קצב) ךורע 

ןיוסומחנ לע ףד 'הכירעדולבט '-ףד 

 Walkerbrett

םחלה ינפ ומרק 

Aus d. Ofen heben ؛ ) לד 

םחלד םתק 

_؛ י יי ء 
ا <٢٦ גערנל) הךבכ 

sieben ן רוב؟ 
ا דקרה 

walkern קצ؟ רדכ 

Teigblatt עיט לטעלב א - דדר 
חלמב וא םימב לובט - גפסה 

Broilaib רכב 

Brotschnitte הסורפ 

היפאב וקבדנש - תוישמ תורככ 

\nbrechen עצב 

Kleinbrechen סורפ 

بإل } 
 hrumeln zerbrockeln r תותפ

ا רפרפ 

 Biotktumen Brotbrocken إ םירורפ
 Krumen f ם תפ

חבש לש דוחיב ,ןבל םחל — (תולח> הלח 

(Brosel) Feinmehl, Griess תלס 
feirsieben Feinmehl sieben תלס 

 Gries bereiten

backen תיפא 

Backer הפוא 

Backerei ה_אמ תיב 

Brotchen אק؟ילג חינטחל 
חספ לש - דצמ 

ןעכור ד؛וע 

לענייב ךעכ 

Kipfel Horuchen ןורהע 

לעכ ק - קיקר 

(חתור ןמשב ןגט) ךברה - ך1בך 

שאכ תורעשה תא ריסד - ץור؟ 

שאב תו-פ וא ףוע דיבעה - בהבה 

kleinschneiden (םיחתנל) רעב רת5 

םימב דשב - הרע 

Salzen סול؟ 

Salzen ה؟ילמ 

לש ילס ,הרדס גרסמ ,החילמ רבכ؟ 
דשב תחילמל ילב ~ החילמ 

Salz mahlen, חלמ קוחע 

ןידכ מיטב רעב לש - הןרע 

הירש-ילכ 

החילמה ידחא אצויה רשב לש - ריצ 

pockeln ץמוחב רשב תתמצה - תומע 

תודפה ןמ םיאצויה סימ - ל،ד؛؛נ 

רכוסב ןקותמ ,חקורמ תורפ להמ - םישע 

 Fruchtsaft

Konhtur, Schervet ת1ר§ לע הרשימ 

Abschutteln صوو לעמ ח،טס ץפנ 



 ١٠ ٦٢

م (רע ה 

^bspulung ן (םילש-י) תחדה 
ا (הפצרה) תחדה 

(רע ה) תחדה 

תתדה 

תחדה 

םילב ٩٥٥ 

mile) d ح בל1ח בלח לש 

fl اd רשבלש 
م ראפ - \_ת_ 

ם ןי םירועש וא םי،נח ןותנ - חותל 

ןיפ-רנ תיישע םשל 

Fiuchtkoib תחפי יש - תלק 

ש1חב ,פי$ה .٠٦٥ ,٥٦؟ 

ינ• לעמ דמהוזד "שת (קילאיש) — הפק 
תלוומג תעשש ליעשתה 

ה؟הוזח חא הרישמה ףשה (קילאיש) הפקמ 

.לישבתה י ٠ לעמ 

דלו י ر דורח 

תונצד ליש ת,, תחרוז (קילאי ) יפק יפק 
.החתרת>ש_,,ל*_ל 

(ל,ו؛ ,א חלמ קווב 

Stlzklumpen (חלמ לש) לוב 

ילכאמו םילישבת •ג 
Souce בטר 

Suppe קלמ 

rote Ruben-Suppe םיקלסיקרמ 

Graupensuppe ןיסירג-קלמ 

Fruchtsuppe תורפיקרמ 

Apfelsuppe םיחופהיקלמ 
Fischsouce םיגר-בטד 

Fischlacke ריצ 

Ivotelette <קילאיב> הילתב הציצק 

 Schnitzel

Kotelette תיעלצ 

סעצבולאה ,סעקארפ-םי؛؛ילמ 

ךעלפערק Krapfeln תוביבל 
תא םיאלממ ובש ,רמוחה - תילימ 

'ובו תוביבלה ,םיאילמה 

עשאק הפקמ 

עשאק ה؟יך 

רחאלשו הדועסה יגפלש לבוא-תרפרפ 

הדועסה 

De-sseit הדועפ-חונק 

Nudeln תוירטא 

לעפראפ ,וסקסוק-םיתית• 
שטשראב הצימח 

ץבאגייט -Pudding הציבח ,ץיבח 

ה؟ורט (,דבר ,השק)תלגלגמ ,הקולש הציב 

Fidotter ןומלח 

Fiweiss ןובלח 

Eiweiss- םיצבןומלהמיושעףצק-הפיצק 

 sclinee Sclnuni

Gennisehm םישויב תוקרי םישבכ 
 serven

ץמרב םייולק תוריפ וא תוקרי-הצומר 

 Honigkuchen ךאקעל"גיגאה— ןשבד
לעדורטש תיחיפצ 

 Torte Fhden ןעדאלפ המימח

ץבעגייט הסעמ 

 Molke בויסג ,םוק

 Knodel לעדייגק התפכ

, התיבח 
 Pf_nd_, أءتاءس

 didit וינס

 biockelig ךירפ



םילישבתהו םילכה יח_ 

schutter ק1ר^ ,לילד 

اس;ة:ة 
סעקלאה ,ךעלדייגק םיפיש^ 

Purte ק؟ח 

Suppenwurze ןילבת ילבת 
wurzen לבה 

Torte ךאקעל--רעקוצ ,טראמ-ןגפס 

Bisquit 7\\1ebiLk םידוקנ ,םינצ 

םיניפות ,ןיפות 

שאטךמה_ןסמ 

Konfiture תחקרמ 

עגעטעמס Saline, Rahm תנטש 
Buttermilcli בלח ימ 

Sauerimlch ץומח בלח 
Sauermilch חתמ 

 ٢٠٠٠ Becfstacke

Zukost أءأأين> 

Kompott םידיבל 

Ingber ליבגנז ,הדק 

Zimmet ןומנק 

Wurst קינקנ 

Selchfleisch ן^עמ דשב 
Portion הנמ 

"an0* הפקה 

סעקטאל תינגפס 

Pistette ,אדיטש® ,דיטשפ 

לעגוק 

Gefrorenes, Ice Cream הדילנ 

,(םיחקי) חקר ,םימעטמ ,תונדגמ 

Konfekt םיחקרמ 

Pickles םיצמתמ 

risehtuch ה3£ 

Seiviette תיפמ ,הנטק הפמ 

d TisJi decken ןחלשה ךורע 

^לשה ןמ קלס 
הכמה תא רענ 

Ilandtuch תבגמ 

םיחרואה תא וב םידבכמש--דובכ ,תברקת 

 Aufwaitung Tractenient

 Messer ןיכס
 ku_enmtsscr, SchlachtniLSSLr תלכאמ

 Schlachtmesser ףלח

 Loffel ףכ

 Teeloflel Lofftkhen הנטק ןכ ,תיפכ
 KoJiloffcl השחכ

 Gabel גלזמ

 flacher Teller הפצ תחלצ

ותכירעו ןחלש ٠٦ 
tiefer Teller הקמ؟ תחלצ 

Untertasse הנטק תחלצ 

Platte (Polm\sek) יוחמת 
Schussel הרעק 

Platte (P61m\sek) ךנפ 
Aufwarter תדבכמ 

Aufwarter هردو 

Salzfass החלממ ,חלמ-תיב 

Flasche קובקב 

Tiegel (Sloy) תנצנצ 
Trinkolas Becker םמ 

Pokal Becher עיבג 

Por/ellan אינוק ,אניסרח 
Email^esehirr םיעוש םילכ 

Nussknaeker עצפמ , חצפמ 

knacken עצפ ,חצפ 

Korkzieher ץלחמ 
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