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.הריכ ילכו הריכ .א

Feuer setzen

) entaschenהריבה תא( ףורג

 H dםידיכ דויב

)םיצע םיסינכמ וכרד( דריכד חתפ רפאב שאה תיראש תא תוסכ-םוטק
 Feuerzangeםיחקלמ
 Blasebalgחופמ

)הריכה תא םיפרוג וכרד( הריכה יפ

 Herdpiatteדריכד חול

) Facherשאה תא וב תובלל( ףינמ

תורדקה תא ותפשיובםוקמ-התיפ^-תיכ

 Schaufelהע؛

 Kesseiהריכה תרוי

 Rostהלכסא

 Ofenרונת

 beweglicher, tragbarerלטלטמ רונת
Ofen

 Feuertopfןונכ

 Hoiz zurichtenםיצע ךורע

 Dreifussהבוצח

 Hoizstossהרודמ

 Bratspissדופ$
 Schieberהדרמ

 herausholenהדר

תממוע _1ל ,תרעוב )םילחג( תלחג
ףור؛ע ,קלדה ,רעבה ),רורפגב( תצה
anzunden

) einheizenרונת( קסה
 Heizenקסה ,הקסה

 anfachenהבל
 Rnfachenיובל
) scharrenשאב( !٦١١٨

)םימחפ( םחפ

 steinkohlenןבא-ימחפ
 Kohlen loschenםילחנ הבכ

םח רפא  -ץמר
 flscheרפא

 Kammschornstemהנ^עמ I
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 Seiherתנגטמ

 Schornsteinfegerחגפ

 Schornstein fegenחגפ

س יילכו לו#ב .ב

 Hackmesserץיפוק
םרח לש דכ  -רוצרצ

 Kucheתולטיבמ-ליטיבתדויב חבטמףטפטל יושע ויפש קובקב — תו،פט ,יפט

إ )תוריס( ריס

 Kochחבט

" לטיב؛?

 } f ٢םרח לש  -הרדק

 Kochinתחבט

החוטש סרח לש הרדק — ספלא

) Bratpfanneהפצ( תבחמ

תלטיב؟

" )הקמע( תעחרמ

 Konditorחקר

 Krugדכ

 Kondriorinתחקר

 Theekanneםוקמוק

 Reibeisenתררגמ

 Zunge der Kanneםוקמוקה דד

)תררנמב( דלג קסר

) Krugleinהנטק דב( ןותיק

 Kochenלעב

 HenkeJןג؛>

 einmachenןגט

ןיקשמלדכ--ןקגק

 aufsiedenחתר חתרה

 Fiascheקובקב

 bratenדלצ

תוקריו תודפ דומעל תיכוכז ילכ תגצנצ

 tדלק

 Einmachglasםהב אצויכו

) einkochenדבדד לשב( קול،؛
'ובו ,קצב חמק לע ןיחתור םימ קצי-טולח

) ftbgebruhtesםיטלח( טולח

םידי תליטנל ילכ  -למגא
 Samovarםחמ

) -uberהרדקה תעפש דיזנה תעפש( עופט'ןטק קובקב-תי؟ולצ
laufen

 Elmerילד

) Fassתיבח באש ,הלד הרע( תיייח

) Beckenלודג תשחנ ילכ( תיגיג
 Stosseiתטיתכמ

 Zerstossenתשתבמב קוד — טיותכ

 Pumpeהבאשמ

 Morserילק

 schopfenהלע ,בואט' ,הלד

 Stosseiון1דמ ,הכודמ

) Spulichteimerןיבפוש לש( טיבע
 Spuhchtןיכפוט'

)ןימחה תא( ןמטה ןומט

 siedendes Wasserןיחתור
 warmes Wasserןימח
] kaltes Wasserןיגנזצ

 laues Wasserןירעופ
 warmenםמח םחה

ץמרב יולצ קרי  -הצומך

םימב חמק ברע-לובג ,לולב
םימהו חמקה בורע — הלב
הזב הז םישבי םירמח ינש — בברע
 knetenטיול
 Knetenהטייל

הזעילה דומנ  -לגלג

הזעיל רמנ  -לוגלג
תחא םעבכ של םדאש המ לכ — הסע

הפעה ןמ קלח -קצב
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גנש
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תלגלגמ

דעו
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הסע

) sengenתורעשה חא ריפהל( ךורח

תוצמ יריש ריסהל — בהבה

 Trogהבר؟؛

הכתחנש קצב תכיתח-ץרק ,תצרקמ

)חולמ אל( לפה רשב

 Sauerteigר1א؛ע

) ש_ה לע חלמנ רוזפ

 Backtrogרואש קומחל תיגיג תראשמ
 Gesauertesתצמחמ — ץמח

 ) einweichenב ,ש_ הלש

 dtcke Salzסג חלמ

 anschwellenח1פת

הבע קצב 'לקלקתנש קצב  ٥۶٦٨ -קצב  feme Salzקך חלמ
 dickste Salzסגה ןמ סג חלמ

השקו

ןמ הכיתח שרפה ) -קצב( ףןטק ץ1רק feinsteSaizקדה ןמ קד חלמ
תעשב רשבה ןמ אצויה סרא ריצ( ריצ

הפעה

) Fleischsaftהחילמ

 Walgerholzךורעמ
) walgernקצכ( ךלע

) pockelnץמוחב -ישב תתמצה( תומצ

 Walgerbrettהכירע תלבט

תודפה ןמ םיאצויה םימ  -להמ

) herausholenתפ( הלר

חקורמ תורפ להמ  -סיסע

 Brotkrusteםחלה םורק

) Klumpenחלמ לש( לוב

) Siebחמקל( הפנ

 Salz zerreibenחלמ קחש
 Einweichenהירש

) Siebהלודג( הרבכ

)רשבל( הידש ילכ

 Siebenהפנ
רובכ

דקרה

) } Einweichenתודפל( הרשמ
 salzenחוי"מ

) Laibינ( רככ

 (stuck (Brotהסורפ

 Salzenהחילמ
תחילמל ילכ-הדרס ,גרסמ,החילמ רבכמ
רשבה

 zerschneidenעוצב

 zerstuckelnסורפ

) Weissbrotןבל טחל ,תבש לש( תולח

 Brotchenתואקסולג תוינמחל
 ungesauertes Brotתוצמ

 femes Mehlתלb

חלפ השע  -תלס
 backenהפא

 Backerםותחנ הפוא
 Backereiהפאמ תיב

ןיחתור ידי לע תורועו שאר תגילמ( גולמ

) abbruhenקמר וא

Gefass zum

) abschutteinרשבד לעמ חלמה( ץפג

)(flbspulung (desFleischesרשבה(תחדה
)(flbspulung (der Gefasseםילבד(תחדה
)הפצרה( תחדה

)םילכ( ףוטש

) miichigתבלוח ףכ( בלוח ,בלח לש

 fleischigרשב לש
בלח לש אלו דשב לש ונניאש לבאמ—לפת

) Kerbתורפל( תלק

םירועש וא םימב םיטח ןותנ — תותל
ןיפידג תישע םשל

