
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

absorbent paper: απορροφητικό χαρτί κουζίνας 

add: προσθέτω 

all purpose flour: αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

allspice: μπαχάρι 

almond: αμύγδαλο 

among: μεταξύ 

amount: ποσότητα, ποσό 

anchovy: αντσούγια, γαύρος 

anise: γλυκάνισος, άνηθος 

apple brandy: απόσταγμα μηλίτη 

apple pie: μηλόπιτα 

apple sauce: κομπόστα μήλου 

apple wine: μηλίτης 

apples poached in syrup: μήλα κομπόστα 

apricot: βερίκοκο 

artichoke: αγκινάρα 

aubergine: μελιτζάνα 

avocado: αβοκάντο 

baby veal: μοσχαράκι γάλακτος 

bacon: μπέικον 

bagel: παξιμαδένια κουλούρα, ζυμαρένια αλμυρά κουλουράκια 

baking powder: μπέικιν πάουντερ (μείγμα αλεσμένων δημητριακών και σόδας) 

baking sheet: μεγάλο ταψί, λαμαρίνα 

baking soda: σόδα μαγειρικής 

bannock: πίτα από κριθάρι ή βρώμη 

barbecue: μπάρμπεκιου 

barley: κριθάρι 



barley rusk: κριθαρένιο παξιμάδι 

basil: βασιλικός 

batter: μείγμα αβγών για τηγάνισμα, κουρκούτι 

bay: δάφνη 

bay leaf: δαφνόφυλλα 

bean: φασόλι 

bechamel: μπεσαμέλ 

beef: βοδινό κρέας 

beef-tea: ζωμός βοδινού 

beer: μπύρα 

beverage: οινοπνευματώδες ποτό 

biscuit: μπισκότο 

bite: δαγκώνω 

black coffee: σκέτος, μαύρος καφές 

blade: λεπίδα, κάμα, κόψη 

blade of a knife: κόψη μαχιριού 

blender: μπλέντερ 

boil: βράζω 

boil down: "δένω" (σιρόπι κλπ) 

Bologna sausage: μορταδέλα 

bone: κόκαλο, ξεκοκαλίζω 

boneless: χωρίς κόκκαλο 

bouillon: κονσομέ, ζωμός 

bourbon: μπέρμπον (ουίσκι) 

braise: (για κρέας ή λαχανικά) σιγοβράζω, σιγοψήνω, τσιγαρίζω 

bramble: βατόμουρο 

brambleberry: βατόμουρο 

bran: πίτουρο 



brand: φίρμα, μάρκα 

brandy: μπράντυ 

bread: ψωμί, άρτος 

bread basket: ψωμιέρα 

bread saw: (μηχανικό) μαχαίρι κοπής ψωμιού 

breadcrumb: ψίχα, ψίχουλο, "πανάρω" (τηγανίζω με κρούστα αρτοτριμμάτων) 

breadstick: κριτσίνι 

breast: στήθος 

brew: αφέψημα, χαρμάνι, παρασκευάζω (ζεστό) ρόφημα ή αφέψημα με βρασμό, 
κατασκευάζω μπίρα με ανάμειξη, βρασμό και ζύμωση των συστατικών της 

brew up: ετοιμάζω, βράζω τσάι 

brewer: ζυθοποιός 

brine: σαλαμούρα, άλμη, αλατόνερο, τοποθετώ σε άλμη 

brocolli: μπρόκολο 

broil: ψήνω (κρέας ή ψάρι) στη σχάρα 

broiler: μάγειρος ψησταριάς, ψήστης 

broth: ζωμός από κρέας, ψάρι ή λαχανικά 

brown: τσιγαρίζω, ροδίζω, καβουρντίζω 

brown: καστανόχρωμος, τσιγαρίζω, ροδίζω, καβουρντίζω 

brown bread: μαύρο ψωμί 

brown roll: σταρένιο ψωμάκι 

brown roll: σταρένιο ψωμάκι 

brown sugar: καστανόχρωμη ή καμμένη ζάχαρη 

bubble: κοχλάζω, βράζω 

bubbly: αφρώδης, (για ποτά) ανθρακούχος, καμπανίτης (οίνος), σαμπάνια 

bucket: κουβάς, κάδος 

buckwheat: είδος σταριού κτηνοτροφής 

bud: "μάτι" (φυτού), μπουμπούκι, φύτρα 

bulgur: πλιγούρι 



bun: γλυκόψωμο 

bunch: δέσμη, μάτσο 

bush: θάμνος, βάτος 

butter: βούτυρο 

butterfly fish: χελιδονόψαρο (ψάρι) 

cabbage: λάχανο 

cad: μπακαλιάρος 

cake: κέικ, πλακούντας, κουλούρα 

cake flour: είδος μπέικιν πάουντερ 

cakelet: κεκάκι, μικρό κέικ 

can: κονσέρβα 

can opener: ανοιχτήρι κονσέρβας 

candied: σακχαρόπηκτος 

candied orange peel: πορτοκάλι γλυκό, "πορτοκαλάκι" 

candy: γλασάρω, γλυκά, σοκολάτα 

candy store: ζαχαροπλαστείο 

candyfloss: μαλλί της γριάς 

caper: κάπαρη 

capon: ευνουχισμένος κόκορας, καπόνι 

caramel: καραμέλα 

cardamon: κάρδαμο 

carrot: καρότο 

cashews: φιστίκια κάσιους 

casserole: κατσαρόλα 

cauliflower: κουνουπίδι 

cayenne: είδος κοκκινοπίπερου σε σκόνη 

celery: σέλινο 

cheddar: τσένταρ (τυρί) 



cheese: τυρί 

chervil: φραγκομαϊντανός 

chestnut: κάστανο, καστανιά 

chick: κοτοπουλάκι  

chick pea: ρεβίθι 

chicken: κοτόπουλο 

chicken pie: κοτόπιτα 

chickpea: ρεβίθι  

chili: τσίλι, κοκκινοπίπερο 

chilled: παγωμένο 

chive: τσάιβ, σχοινόπρασο 

chocolate: σοκολάτα 

chocolate cake: κέικ σοκολάτας 

chocolate fudge: κέικ σοκολάτας 

chop: πελεκώ, κόβω 

chop fine: ψιλοκόβω 

chopsticks: κινέζικα ξυλάκια χρησιμοποιούμενα για τη λήψη φαγητού 

chorizo: τσορίθο. Ισπανικό πικάντικο σαλάμι 

chunk: κομμάτι σε μέγεθος μπουκιάς, γύρω στη 1 ίντσα ή μεγαλύτερο 

chutney: άρτυμα που περιέχει συνήθως φρούτα ή λαχανικά, ζάχαρη, ξίδι και 
μπαχαρικά 

cider: μηλίτης, χυμός μήλου 

cinnamon: κανέλα 

clam: μύδι, συλλέγω μύδια 

clean: καθαρίζω 

clove: σκελίδα 

clove pink: γαρίφαλλο 

coarse salt: χοντρό αλάτι 

coating: λεπτό στρώμα επικάλυψης, επάλειμμα ή επίχρισμα 



cock broth: κοκορόζουμο 

coffee: καφές 

coffee beans: κόκκοι καφέ 

coffee grinder: μηχάνημα άλεσης καφέ 

coffee grounds: κατακάθι καφέ 

coffee mill: μηχανή άλεσης καφέ 

coffee pot: δοχείο σερβιρίσματος του καφέ, καφετιέρα 

cointreau: κουαντρό (ποτό) 

colander: σουρωτήρι, τρυπητό (κουζίνας) 

cold: κρύος 

cold storage: διατήρηση σε κατάψυξη 

compote: κομπόστα 

concentrated tomato juice: συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας 

condiment: καρύκευμα, άρτυμα (αλάτι, πιπέρι κλπ), σάλτσα 

conserve: συνδυασμός φρούτων μαγειρευμένα με ζάχαρη. Συνήθως προστίθονται 
καρύδια και σταφίδες 

consistency: συνέπεια,πυκνότητα 

cook: παρασκευάζω, μαγειρεύω, μάγειρας, μαγείρισσα 

cooking fat: μαγειρικό λίπος 

cooking fat: μαγειρικό λίπος 

cooking foil: αλουμινόχαρτο 

cooking oil: λάδι μαγειρέματος 

cool: δροσερός, ψυχρός, ψύχω 

coriander: κόλιαντρο 

corn: ο σπόρος από οποιοδήποτε δημητριακό (π.χ. καλαμπόκι, σιτάρι, βρώμη) 

corn flower: κορν φλάουρ 

cornbread: μπομπότα 

corned beef: κορνμπίφ 

cornmeal: καλαμποκάλευρο 



cottage cheese: είδος μαλακού ανάλατου λευκού τυριού (σε τρίμματα) 

country sausage: χωριάτικο λουκάνικο  

cover: καλύπτω, σκεπάζω 

crab: καβούρι 

crab boil: μείγμα χορταρικών και καρυκευμάτων. Χρησιμοποιείται για να δώσει 
γεύση στο νερό για φαγητό με θαλασσινά 

cracker: κράκερ, μπισκότο 

crackling: τραγανά κομμάτια από μαγειρεμένο παχύ κρέας, όπως αλμυρό χοιρινό 

crawfish: (οστρακόδερμο) ποταμοκαραβίδα 

cream: αφρόγαλα, κρέμα (γάλακτος), αφρός, κάνω πουρέ 

cream cheese: είδος μαλακού τυριού 

creamy sauce: αφράτη σάλτσα 

crop: συγκομιδή, θερίζω 

crumb: ψίχουλο 

crumble: θρυμματίζω 

crush: λιώνω, συντρίβω, συνθλίβω 

cube: κύβος 

cucumber: αγγούρι 

cumin: κύμινο 

cup: κύπελλο, φλιτζάνι, κούπα 

cupboard: ντουλάπι (με ράφια)  

currant: σταφίδα σουλτανίνας 

currant bun: σταφιδόψωμο 

cut: τέμνω, κόβω 

cuttle fish in wine sauce: σουπιές κρασάτες 

dairy cream: κρέμα γάλακτος 

dash: μικρή, αλλά ουσιώδης προσθήκη, πρέζα (λιγότερο από 1/8 κουταλάκι του 
γλυκού) 

decorate: διακοσμώ, στολίζω 



deep fry: μαγειρεύω σε καυτό λίπος, αρκετό για να σκεπάσει εντελώς το φαγητό 

deglaze: προσθέτω υγρό στην κατσαρόλα που μαγείρεψα το κρέας ή κάποιο άλλο 
φαγητό. Το υγρό αυτό (συνήθως ζωμός ή κρασί), καθώς θερμαίνεται βοηθά να 
ξεκολήσει το φαγητό που είχε απομείνει στην κατσαρόλα και χρησιμοποιείται συχνά 
σαν βάση για σάλσα  

degrease: απολιπαίνω 

degree: βαθμός 

dehydrate: αφυδατώνω 

delicacy: μεζές, κάτι νόστιμο 

dessert: γλυκό, επιδόρπιο 

dessert spoon: κουταλάκι του γλυκού, επιδόρπιου  

dice: κομμένο σε κύβους 

digestion: χώνεψη, πέψη 

dill: άνηθος 

dill: άνηθος 

dilute: διαλύω, αραιώνω 

dip: ντιπ 

dish: πιάτο, σερβίρω 

dish of the day: πιάτο της ημέρας 

distill: διυλίζω, αποστάζω 

dollop: άμορφη (μικρή) μάζα, σβώλος 

dough: ζύμη 

douse: σβήνω 

drain: αδειάζω, στραγγίζω 

dredge: πασπαλίζω, εκβαθύνω  

dressing: σάλτσα, ντρέσινγκ 

dried: αποξηραμένος, ξεραμένος, ξερός 

dried eggs: αβγά σε σκόνη 

dripping: αναλλοίωτο λίπος (κρέατος), λίπος τσιγαρίσματος 

drizzle: ψεκαδισμός 



dry: ξηρός, μπρούσκος, σεκ 

dry cured: καπνιστό 

dry salted: παστός, παστωμένος 

duck: πάπια 

eat: τρώω 

egg: αβγό, αυγό 

egg cup: αβγουλιέρα 

egg lemon sauce: αβγολέμονο 

egg whisk: χτυπητήρι αυγών, "σύρμα" 

egg-nog: αβγό χτυπητό με ζάχαρη, γάλα και ποτό 

eggplant: μελιτζάνα 

espresso: καφές εσπρέσσο 

evaporate: εξατμίζω 

excess: υπερβολικός, περίσσιος, παραπανίσιος, πρόσθετος 

exquisite: εκλεκτός, λεπτός, εξαίρετος 

extra: (επι) πρόσθετος, υπερβάλλων, έκτακτος 

farmer: αγρότης, γεωργός, κτηνοτρόφος 

fast: γρήγορος, νηστεία 

fat: λίπος, πάχος, λαρδί 

fat meat: παχύ κρέας 

fennel: μάραθος 

ferment: (ανα)βράζω, ζύμη, βρασμός 

fermentation: ζύμωση 

fig: σύκο, συκιά 

fill: γεμίζω 

fillet: φιλέτο 

fillet of veal: μοσχαρίσιο φιλέτο 

firm: γερός, στέρεος, σφιχτός, σθεναρός, στιβαρός 



fish: ψάρι 

flake: νιφάδα, πάστα σφολιάτα 

flake pastry: πάστα σφολιάτα 

flake pastry: πάστα σφολιάτα  

flame: φωτιά 

flan: τάρτα 

flask: φλασκί, μικρή φιάλη τσέπης 

flatbread: λαγάνα  

flavor: γεύση 

flavoring:  

flour: αλεύρι, αλευρώνω 

flour dust: ψιλή φαρίνα 

flour mill: αλευρόμυλος 

fluffy: χνουδωτός 

foam: αφρός 

fold: διπλώνω 

fold in: αναγυρίζω, συμπτύσσομαι προς τα μέσα 

food: τροφή, φαγητό 

fork: πιρούνι 

form: σχηματίζω, δίνω μορφή και σχήμα 

free range chicken: αλανιάρα κότα  

fresh: φρέσκος 

fresh fries: φρέσκιες πατάτες τηγανητές 

fresh orange juice: φυσικός χυμός πορτοκάλι 

fricassee: φρικασέ 

fried: τηγανισμένος, τηγανητός 

fries: πατάτες τηγανητές 

frost: παγώνω 



froth: αφρός, κάνω αφρό 

fry: τηγανίζω 

frying fat: λαρδί τηγανίσματος 

frying pan: τηγάνι 

fudge: αφράτο γλύκισμα, παντεσπάνι, κέικ 

fungus: μύκητας 

garlic: σκόρδο 

garlic mushed potatoes: σκορδαλιά 

garnish: γαρνίρω 

gastronomy: γαστρονομία 

ginger: πιπερόριζα, τζίντζερ 

glaze: γλασάρισμα 

goat: γίδα, κατσίκα 

goat cheese: κατσικίσιο τυρί 

golden syrup: μελάσσα 

goulash: (σούπα) γκούλας 

grain: κόκκος, σπυρί, σιτηρά 

granulate: κοκκοποιώ 

grate: τρίβω, ξύνω 

grated cheese: τριμμένο τυρί 

grated lemon rind: ξύσμα λεμονιού 

grated orange rind: ξύσμα πορτοκαλιού  

gravy: σάλτσα 

gravy boat: σαλτσιέρα 

grease: αλείφω με λιπαρή ουσία, (ζωικό) λίπος, λαδώνω 

grease wrapping paper: λαδόχαρτο 

green beans: φρέσκα φασόλια 

greens: χόρτα 



grill: γκριλ 

grilled: στη σχάρα 

grind: αλέθω, τρίβω, ακονίζω 

grinder: τροχιστής, αλεστής  

griskin: ψαρονέφρι, άπαχο χοιρινό φιλέτο 

grit: χοντρή άμμος 

groat: πλιγούρι, "χόνδρος" 

groceries: είδη μπακαλικής 

grocery: παντοπωλείο 

ground pepper: αλεσμένο πιπέρι 

gummy: κολλώδης 

ham: ζαμπόν, (καπνιστό) χοιρομέρι 

hard roe: αβγοτάραχο 

harvest: θερισμός, συγκομιδή 

hash: αχταρμάς, λιανίζω, λιανοκόβω, παρτσαδιάζω (κρέας κλπ.) 

head of garlic: σκελίδα σκόρδου 

heat: θερμαίνω, ζεσταίνω 

herb: χόρτο, βότανο  

herring: ρέγκα 

herring bone: ψαροκόκαλο 

hiccup: λόξυγκας 

hob: "ταψί" που εφαρμόζει σε κατσαρόλα (για έμμεση θέρμανση ή ψήσιμο) 

hock: κότσι 

honey: μέλι 

horse chestnut: αγριοκάστανο 

horse radish: (φυτό) χράνο, χρένο 

ice cream cone: παγωτό χωνάκι 

ice cream freezer: παγωτομηχανή 



immerse: εμβυθίζω 

infuse: εγχέω, εμπνέω, ενσταλάζω 

ingredient: υλικό, συστατικό 

instant coffee: στιγμιαίος καφές 

irish coffee: κοκτέιλ με καφέ 

iron: σίδερο 

jacket potato: πατάτα φούρνου 

jelly mould: φόρμα για ζελέ 

julienne: λαχανικά κομμένα σε λωρίδες 

kilo: κιλό 

knead: ζυμώνω 

knife: μαχαίρι 

knock off: εξοντώνω, καθαρίζω 

lamb: αρνί 

lamb intestine: συκωταριά 

laminated: αντικολλητά 

lard: λαρδί, περιτυλίγω (κρέας) με μπέικον ή λαρδί (για ψήσιμο) 

larder fridge: ψυγείο χωρίς καταψύκτη 

large: μεγάλος, ογκώδης 

lasagna: λαζάνια 

leaf: φύλλο 

leaves: φύλλα 

leek: πράσο 

leek pie: πρασόπιτα 

legume: όσπριο 

lentil: φακή 

lentil soup: βραστές φακές, φακή σούπα 

lettuce: μαρούλι 



light food: εύπεπτη τροφή 

light meal: ελαφρό φαγητό 

lightly: ελαφρά 

liquid: υγρό 

little: μικρού μεγέθους, μικρός 

liver: συκώτι 

loaf: καρβέλι, φραντζόλα 

loaf sugar: ζάχαρη σε κύβους 

lobster: αστακός 

lukewarm: χλιαρός 

lump: σβώλος 

lump of sugar: κύβος ζάχαρη 

lump sugar: ζάχαρη σε κύβους 

macaroni: μακαρόνια 

main dish: κύριο πιάτο 

margarine: μαργαρίνη 

marjoram: μαντζουράνα 

marrow: κολοκύθι, μεδούλι, είδος κολοκύθας 

marshmallow: είδος φρυγανιστού λουκουμιού 

mash: πολτός, ζύμη, ζυμώνω, πολτοποιώ 

masher: πολτοποιητής, σκεύος πολτοποίησης πατατών 

meat: κρέας 

meat balls: κεφτέδες 

medium: μέτριος 

melon: πεπόνι 

melt: λιώνω 

microwave: μικροκύματα 

milk: γάλα 



mince: κιμάς 

mineral water: μεταλικό νερό 

mint: δυόσμος, μέντα 

mint sauce: σάλτσα δυόσμου, ζάχαρης, ξιδιού και νερού 

mix: παρασκευάζω με ανάμιξη, ανακατεύω (αναλογίες υλικών) 

mixer: μείκτης 

mixture: μείγμα 

moderate: μέτριος 

morsel: τεμάχιο, μπουκιά 

mortar: γουδί 

mould: φόρμα 

mozarella: μοτσαρέλα (ιταλικό τυρί) 

mozzarella: μοτσαρέλα (τυρί) 

mushroom: μανιτάρι 

mussel: μύδι 

mussels with rice: μυδοπίλαφο 

mustard: μουστάρδα 

noodles: νούντλς 

nut: ξηρός καρπός, καρύδι 

nutcake: καρυδόπιτα 

nutcracker: καρυοθραύστης 

nutmeg: μοσχοκάρυδο 

nutshell: καρυδότσουφλο 

oatcake: παξιμάδι βρώμης 

oatmeal: πλιγούρι βρώμης 

oatmeal porridge: κουάκερ 

oats: βρώμη 

octopus: χταπόδι 



oil: λάδι 

okra: μπάμια 

olive: ελιά 

olive oil: ελαιόλαδο 

onion: κρεμμύδι 

oregano: ρίγανη 

oriental: ανατολικός 

origan: ρίγανη 

orzo: κριθαράκι 

ostrich: στρουθοκάμηλος 

oven: φούρνος 

oven baked: (ψημένο) στο φούρνο 

oyster: στρείδι 

pan: ταψί, τηγάνι, ρηχό μεταλλικό δοχείο, τηγανίζω 

pancake: τηγανίτα 

paper towel: χαρτί κουζίνας 

paprika: πάπρικα 

parmesan cheese: τυρί παρμεζάνα 

parsley: μαϊντανός  

paste: αλοιφή, πολτός, αλεσμένη ή πολτοποιημένη (φαγώσιμη) ουσία, "πάστα" 

pasteurize: αποστειρώνω 

pastry bag: κορνέ ζαχαροπλαστικής 

pat: ελαφρό κτυπηματάκι, σβώλος, μικρή μάζα υλικού 

pea: μπιζέλι 

peanut: αράπικο φυστίκι 

peanut butter: φυστικοβούτυρο 

pear: αχλάδι 

pearl barley: κριθαράκι 



peel: ξεφλουδίζω 

pepper: πιπέρι, πιπερώνω, πιπεριά 

peppercorn: ξερός κόκκος μαυροπίπερου 

peppermint: μέντα 

percolator: φίλτρο, σουρωτήρι, βραστήρας φιλτραρισμένου καφέ 

pestle: γουδοχέρι, τρίβω με το γουδοχέρι 

pickle: τουρσί 

pickled cabbage: λάχανο τουρσί 

pie mold: φόρμα για τάρτα 

pig: γουρούνι 

pimento: πιμέντο (μπαχάρι) 

pimiento: γλυκοπίπερο 

pinch: πρέζα 

pine: κουκουνάρι 

pineapple: ανανάς 

pitcher: (όση ποσότητα χωράει ή περιέχεται σε) στάμνα, κανάτα 

pitted: με μικρούς λάκκους 

platter: πιατέλα 

poach: σιγοβράζω, (για αβγά) βράζω χωρίς το κέλυφος 

poached eggs: αβγά ποσέ 

poppy: παπαρούνα 

pork: γουρούνι, χοιρινό 

porridge rice: χυλώδες ρύζι 

portion: μερίδα 

pot: κατσαρόλι 

potato: πατάτα 

potency: ισχύς, δύναμη 

pottery: κεραμικά, είδη κεραμικής 



pound: κοπανώ, κονιορτοποιώ, λίβρα 

pound cake: παντεσπάνι 

pounded sugar: ζάχαρη άχνη 

pour: ρέω, χύνομαι 

powder: σκόνη 

pralne: πραλίνα 

prawn: είδος γαρίδας 

preheat: προθερμαίνω 

prepare: ετοιμάζω, παρασκευάζω, μαγειρεύω 

proceed: προχωρώ, προοδεύω 

proscutto: προσούτο 

prune: δαμάσκηνο 

pudding: πουτίγκα 

puff pastry: σφολιάτα 

pumpkin: (ψίχα από) νεροκολοκύθα 

pungency: (για οσμή ή γεύση) δριμύτητα 

quenchquench: σβήνω (φωτιά ή δίψα) 

quiche: κις 

radish: ραπανάκι 

raisin: σταφίδα 

raw: άψητος, αμαγείρευτος, ωμός 

raw milk: άβραστο γάλα 

recipe: συνταγή 

red beetroots: παντζάρια 

red cabbage pickle: κοκκινολάχανο τουρσί 

red currant: ξανθή σταφίδα 

red mullet: μπαρμπούνια 

red pepper: κόκκινο πιπέρι 



refrigerator: ψυγείο 

relish: απόλαυση, μεζές, λιχουδιά, γαρνιτούρα 

remove: απομακρύνω 

rib: παΐδι 

rice: ρύζι 

rice pilaf: ρύζι πιλάφι 

rice pudding: ρυζόγαλο 

rind: φλούδα 

rinse: ξεπλένω 

ripe: ώριμος 

roast: ψητός 

roast beef: ροσμπίφ 

roasted coffee: καβουρντισμένος καφές 

roasting pan: ταψί  

roca: ρόκα 

roe: είδος μικρόσωμου ελαφιού, αβγά ψαριού 

rokfor: ροκφόρ (τυρί) 

roll: κυλώ, τυλίσσω, ψωμάκι 

roquefort: ροκφόρ (τυρί) 

rosemary: δεντρολίβανο 

rumsteak: κιλότο 

rupture: σπάσιμο, διάρρηξη 

rusk: φρυγανιά 

rye bread: κριθαρόψωμο 

saffron: ζαφορά, κρόκος, σαφράνι, σαφράν (μπαχαρικό) 

safran: σαφράν 

sage: φασκόμηλο 

salad: σαλάτα 



salad cream: σάλτσα σαλάτας 

salami: σαλάμι 

salmon: σολομός 

salt: αλάτι 

saturate: διαβρέχω, μουσκεύω 

sauce: σάλτσα, σος 

saucepan: κατσαρόλα με μακρύ χερούλι 

sausage: λουκάνικο 

sausage roll: είδος πιροσκί με λουκάνικο 

saute: σοτέ, έδεσμα τσιγαρισμένο (σε βούτυρο) 

savor: γεύση, άρωμα 

savory: νόστιμος 

savour: γεύση, άρωμα 

scalding: ζεματιστός, καυτός 

scallion: πρασουλίδα, κρεμμυδάκια 

scallop: κτένι (όστρακο) 

scatter: διασκορπίζω, ποσότητα διεσπαρμένων πραγμάτων 

scorch: τσουρουφλίζω, καψαλίζω  

scrap: ξύσμα, τεμάχιο, υπόλειμμα 

scrape: ξύνω 

scrapings: ξύσματα 

scrappy: κομματιαστός 

seafood: ψαρικά, στρείδια, θαλασσινά 

seasonig: καρύκευμα 

seaweed: φύκι, βρύο  

seed: σπόρος, σπέρνω, ξεσποριάζω, ξεκουκουτσιάζω 

semi: ημι-, μισο- 

semolina: σιμιγδάλι 



serve (at table): σερβίρω σε τραπέζι  

sesame: σουσάμι 

sever: αποτέμνω, αποκόπτω 

shallot: εσαλότ (φυτό) 

sheet: επίστρωμα, "στρώμα" 

shell: κέλυφος, τσόφλι, αποφλοιώνω, ξεφλουδίζω 

shell bean: ξερό φασόλι 

shoot: βλαστάρι 

shred: κομματιάζω, ψιλοκόβω, τεμάχιο 

shrimp: γαρίδα 

shuck: κέλυφος, αποφλοιώνω 

simmer: σιγοβράζω 

single: (ένας και) μοναδικός, μόνος 

skillet: κατσαρόλα, χύτρα 

slab: πλάκα, λάσπη 

slice: φέτα, λεπτό τεμάχιο, τεμαχίζω 

slip: γλιστρώ 

slit: τέμνω ώστε να δημιουργηθεί σχισμή, σχισμή 

small cluster: ματσάκι 

smoke dried: καπνιστός 

smoked: καπνιστό 

smoked steak: καπνιστή μπριζόλα 

smoken: καπνιστός 

smooth: απαλός 

smooth wine: γλυκόπιοτο κρασί 

snail: σαλιγκάρι 

snifter: ποτήρι του κονιάκ 

soda: σόδα, ανθρακικό νάτριο 



soft: μαλακός 

soft roe: γάλα αρσενικού ψαριού 

soft-boiled egg: αβγό μελάτο 

solid: στερεός 

solid food: στερεά τροφή 

sorbet: σορμπέ 

soup: σούπα 

soup spoon: κουτάλι σούπας 

sour: ξινός, ξινισμένος 

sour cherry: βύσινο 

spaghetti: σπαγγέτι, μακαρονάδα 

spatula: σπάτουλα 

spear: βλαστός, καλάμι, μίσχος 

spice: μπαχαρικό 

spinach: σπανάκι 

spit: σούβλα, σουβλίζω, φτύνω 

sponge cake: αφράτο κέικ 

spoon: κουτάλι 

spread: απλώνω, ανοίγω 

sprig: κλαδάκι με τα φύλλα του  

spring chicken: κοτόπουλο σφαγής, νεοσσός 

sprinkle: ψεκάζω, ραντίζω 

squid: καλαμάρι 

stainless steel: ανοξείδωτο ατσάλι 

stalk: κοτσάνι, μίσχος 

stand: στέκομαι  

steak: μπριζόλα, μπιφτέκι 

steak fillet: τουρνεντό 



steam: ατμός,ζεσταίνω στον ατμό  

steamed: αχνιστός 

stew: εντράδα, ραγού, στιφάδο, γιαχνίζω, σιγοβράζω 

stir: αναδεύω, ανακατεύω 

stock: ζωμός, κονσομέ, βάση σάλτσας 

stockpot: κατσαρόλα 

storage: αποθήκευση 

strain: στραγγίζω, σουρώνω 

strawberry: φράουλα 

stuff: (παρα)γεμίζω, (παρα)φουσκώνω 

sugar: ζάχαρη 

swordfish: ξιφίας 

syrup: σιρόπι 

tail: ουρά 

tarnish: ξεθωριάζω, θολώνω 

tart: (ευχάριστα) ξινός, τάρτα  

tartar sauce: σος ταρτάρ, είδος μαγιονέζας με λαχανικά 

taste: γευστικό ερέθισμα, γεύση 

teaspoon: κουταλάκι του γλυκού 

tender meat: τρυφερό κρέας 

tepid: χλιαρός 

texture: υφή 

thicken: πυκνώνω, "πήζω" (για σάλτσες) 

thyme: θυμάρι 

tomato: ντομάτα 

tomato paste: ντοματοπολτός 

tonic: τόνικ 

toothpick: οδοντογλυφίδα 



toothpick holder: θήκη οδοντογλυφίδων 

toss: ρίχνω, εξακοντίζω, πετώ 

trail: ίχνος, μονοπάτι 

tray: δίσκος 

treat: κέρασμα 

trout: πέστροφα 

trout broiled over charcoal: πέστροφα (ψητή) στα κάρβουνα 

tuber: κόνδυλος, βολβός πατάτας 

tuna: τόνος 

turmeric: κουρκουμάς 

vanilla custard: κρέμα βανίλιας 

veal: μοσχάρι 

vegetable: λαχανικό, ζαρζαβατικό 

vegetable butter: φυτικό βούτυρο 

vegetable fat: φυτικό λίπος 

vermicelli: φιδές 

vinaigrette sauce: σος βινεγκρέτ 

vine leaf: αμπελόφυλλο, κληματόφυλλο 

vinegar: ξίδι 

volatile: πτητικό 

volatile oil: πτητικό λάδι 

walnut: καρύδι 

warm: ζεσταίνω, ζεστός 

wasabi: γιαπωνέζικο βότανο 

wash: πλένω 

water: νερό 

weed: αγριόχορτο, ζιζάνιο, μαριχουάνα 

weigh: ζυγίζω 



weight: βάρος 

wether lamb: ζυγούρι ή κριάρι 

wheat: σιτάρι 

whipped cream: κρέμα σαντιγί 

whisk: χτυπητήρι, χτυπώ 

whisk eggs: χτυπώ αβγά 

whisky sour: ουίσκι με λεμόνι 

whitebait: μαρίδα ψαρέματος 

whole meal bread: ψωμί ολικής άλεσης 

whole pepper: πιπέρι σε κόκκους 

whole wheat: ολικής αλέσεως 

wobble: κλυδωνίζομαι 

wrap: περιτυλίγω 

wreath of lamb: καρέ αρνιού 

yeast: προζύμι 

yogurt: γιαούρτι 

yolk: κρόκος αβγού 

zest: άρτυμα, γεύση, νοστιμάδα 

zucchini: κολοκυθάκι χλωρό 

πηγή : greekcook 


