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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 

В історії нашої лексикографії й досі не було спеціяльного термінологіч

ного слівника з хатнього господарства, зокрема з куховарства й харчу

вання взагалі. Навіть у 20-х роках, коли в Києві було видано багато різних 

термінологічних слівників, спеціяльного слівника куховарської терміно

погіі серед них не було. З самого початку творення нової українськоі літе

ратурної мови, від "Енеїди" І. Котляревського почавши, українські назви 

страв подавана тільки в описах побуту українського народу. У ХІХ ст. 

почали появлятись й спеціяльні описи українського куховарства, як от. М. 

Маркевича (1869 р.), на Наддніпрянщині російською мовою, а в Галичині 
господині користувалися польськими куховарськими книжками, де одна 

з таких була перекладена наприкінці ХІХ ст. на українську мову під 

назвою "Кухарка руска". Це зробили "на бажання пань руских" її авторки 

Фльорентина і Ванда. З тих самих часів походить книжка Емілії Левиць

кої "Русская пекарка", видана 1868 р., друге видання - 1909 р. 

На Украіні в 20-х роках ХХ ст" була видана українською мовою книжка 

"Страви і напитки на Україні" Клиновецької, хоч автором її був Борис 

Дубровський, який зібрав і видав куховарські приписи своєї тещі, як мене 

поінформувала Ізидора Борисова. У 20-х та 30-х роках в Галичині появи

лося декілька куховарських книжок і брошур (див. "Бібліографія"). З цих 

видань я тут можу згадати "Нову кухню вітамінову" О. Заклинської (з 

1928 р.), що в ній подано слівничок з 50 слів, в якому авторка "українізує" 
чужі, переважно польські та німецькі назви страв та закликає своїх чита

чок ними користуватися в щоденнім житті. Ось кілька з них: "вареники", 

"галушки", "гірчиця", "січеники" тощо. А на обкладинці книжки "Безм'ясна 

кухня" М. Горбачевої є рекляма фірми Ароза "Дриглець" (замість "r'аля

ретка", що відповідає амер. "Jell-0"). Слід тут згадати солідну куховарську 
книгу Ольги Франко, назви якої, на жаль, я не змогла з'ясувати. В одному 

з чисел журнала "Нова хата" з 1928 р. була нотатка з пропозицією укра
їнізувати чужі слова в куховарстві і був поданий список запропонованих 

відповідників. Чи далі це продовжувано, мені не удалось перевірити. 

Вже після Другої світової війни, в Німеччині, заходами Пласту вийшла 

книжка "Наші стр .... ви". Її упорядниця О. Савич подала невеличкий список 
загальноукраїнських кух. термінів, ужитих у тексті. 

У Канаді коштом "Української книгарні" видано книжку "Українсько

англійська кухарка" (без року видання), яка ще й досі є на книгарському 

ринку. Перша частина - це переклад з англійського видання "White 
House Cook Book", а в ній заголовки приписів подано англійською і укра

їнською мовами. Це творить перший англо-український слівничок, хоч ці 

переклади не всі вдалі, а на теперішний час застарілі. Друга її частина 

"Старокраєва домашня кухня" - це кух. приписи Леонтини Лучаковської. 

Це єдина куховарська книжка українською мовою, яку мені удалося 

знайти в Канаді. В Канаді також вийшла книжка Савелі Стецишин 1957 р. 
"Traditional Ukrainian Cookery" (тепер уже одинадцятим виданям), і її 
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заголовок відповідає П змістові, бо в ній не тільки подані приписи, але й 

описано всі наші обряди та звичаї, до яких ті справи відносяться. Великий 

жаль, що українське жіноцтво досі не здобулося на таку книжку укр. 

мовою. До цього треба додати, що в ній до англійських заголовків припи

сів подано й українські відповідники з загальноукраїнськими термінами. 

В 50-70-х роках заходами Союзу Українок Америки появилося декілька 

кух. книжечок за редакцією Н. Костецької, а 1971 р. - З. Терлецької 

"Українські страви, давні приг.иси з Галицької України". До цієї книжки 

мав бути доданий слівничок, як про це є згадка в передмові, але з техніч

них причин він випав. При редагуванні цієї книжки використано сучасну 

загальноукраїнську кух. термінологію, хоч у дужках зазначено й назви 

авторки. 

Починаючи з кінця 50-х років, в Україні почало появлятися багато 

різних видань на тему харчування. Читачки на еміrраціі нарікають на 

незрозумілі у них назви. Це можна пояснити двома причинами - наяв

ністю справжніх українських назов, що вже давно увійшли до укр. літера

турної мови, але ще й тепер для нас незвичні ("вершки", "яловичина", 

"галушки"), а також російськими словами - русизмами, що примусово 

накинуті укр. мові і вжиті замість укр. назв ("овочі" замість "городина", 

"апельсин" замість "помаранча", "кофе" замість "кава"). З огляду на це до 

цих видань треба ставитись критично. 

Цей побіжний перегляд кух. видань не був єдиним джерелом для цієї 

праці. Харчування заторкує багато інших ділянок, як от аrрономія, город

ництво, тваринництво, рибна промисловість, хемія тощо. Ці галузі мають 

свою термінологію. 

Не менш важливими були для мене загальні укр. слівники, які я викори

стала, як також іншомовні й енциклопедії. 

Я особисто почала цікавитися термінологією домашнього господар

ства від 1942 року, коли я працювала на посаді референтки хатнього 
господарства у повітовій господарській управі й одночасно учителькою 

господинської школи у Ліску на Лемківщині. Це викликало в мене 

потребу знати назви хатнього господарства, в тому числі й куховарства і 

стало стимулом до зацікавлення проблемами термінології харчування. 

Отож і в Америці я постійно стежила за куховарськими виданнями та 

не могпа не звернути уваги на те, що в нашій жіночій пресі, в її куховар

ських приписах уживано переважно вузько-льокальних назов, часто 

засвоєних з польської мови або просто узятих з англійської мови, ужива

них навіть у таких випадках, коли були добрі свої українські назви. 

Бувши член кою СУ А, я звернула на це увагу головної редакторки ж. 

"Наше життя" Лідії Бурачинській, і вона запропонувала мені зібрати назви 

з хатнього господарства й куховарства для надрукування в журналі. Так 

появилося в цьому журналі в роках 1959-1960 12 статтей на ці теми під 
загаловком "Добір назв" у мовнім офомленні мойого чоловіка за підпи

сом "Ч.-Ч." Це стало стимулом для мене до дальшої праці над збиранням 

матеріялу і укладанням його у вигляді термінологічного куховарського 
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слівника, який друкувався в ж. "Наше життя" під заголовком "Куховарські 
назви" в роках 1964-1976. Це була моя перша спроба. 

В оцім книжковім виданні "Українські назви з куховарства й харчуван

ня" я значно роширила обсяг моєї праці. Я зареєструвала зсі українські 

назви, які я могла знайти. Сюди належать і назви обрядових страв і 

печива, що іх я взяла із праць на ці теми. Подала я й діялектні назви, деякі 

застарілі, а деякі, ті, що випали з нашої мови через невживання цих страв 

в українській кухні, щоб зберегти іх для історіі. Поява на ринку готових і 

напівготових продуктів, використовуваних у харчовій промисловості як 

смакових і консервувальних засобів, збільшило реєстр нових хемічних 

термінів. До цього треба додати, що сучасна господиня користується 

тепер модерним устаткуванням, приладами, машинами і пристроями, що і 

іх назви треба було занотувати. Подала я й нові чужомовні назви, що 

разом із стравами увійшли до украінської кухні, зокрема сучасні 

англійські назви страв і харчових продуктів, які не мають українських 

відповідників, а з якими ми часто зустрічаємося в країнах нашого 

поселення. До деяких українських термінів я подаю переклади 

англійською мовою, щоб показати читачкам, що багато англійських. 

термінів і назов харчових продуктів мають украінрькі відповідники і через 

те не мусять входити до українськоі мови як чужі слова. Ці переклади 

дадуть можливість нашим господиням знайти ці продукти на тутешньому 

ринку. 

При цій різноманітності назов виявилась потреба іх пояснювати, що й 

надало цьому слівникові почасти характеру тлумачного. 

Звичайно, в цій будь-що-будь не легкій праці я не могла не радитися в 

певних галузях наукових знань з нашими науковцями і почуваюся до обо

в'язку висловити їм свою подяку за таку допомогу. 

Передусім така моя подяка належить ред. Лідії Бурачинській, яка не 

тільки заохочувала мене до цієї праці, а й надсилала мені знайдені всякі 

матеріяли для використання, а також друкувала мій перший слівничок в 

журналі. Дякую також теперішній редакторці "Нашого життя" Уляні 

Любович за закінчення цього друкування та за скопіюввання цінного для 

мене матеріялу. 

Я вдячна проф. Г. Гордієнкові за те, що він не тільки давав мені 

корисні фахові поради з свого фаху - агрономії, але й переглянув увесь 

машинопис. Проф. Е. Жарський уможливив мені вміщення в цей слівник 

численних назов риб, що появляються на американському ринкові, і я за 

це йому щиро вдячна. Пані Н. Осадчій-Янаті я дякую за цінні поради з 

ботанічної термінології, а проф. П. Одарченкові за з'ясування деяких 

назов, знайдених у різних слівниках. 

Відомому нашому слівниколюбові інж. М. Пежанському я дякую за 

позичені мені для користування слівники 20-х років. Я. вдячна інж. А. Вов

кові, голові Українського термінологічного центру, за його уважне пере

читування слівника в процесі його укладання та подання хемічних 

термінів. 
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Звичайно, я не можу не подякувати й моєму чоловікові за мовні вказів

ки та за те, що він заохочував мене до закінчення і видання друком цієї 

моєї праці. 

Моя доня Анна Кравчук допомогла мені технічно, остаточно перепи

савши цілий слівник на двох машинках - українській і англійській, і я ій 

за це з матірньою любов'ю щиро дякую. 

Але якщо в цій моїй праці будуть мої невільні помилки (а вони, напев

но, будуть), то за них відповідатиму тільки я сама. 

н. ч. 
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ПОЯСНЕННЯ УМОВНИХ ПОЗНАЧОК, НАЯВНИХ У ЦЬОМУ СЛІВНИКУ. 

З огляду на те, що в цьому слівникові є терміни {назви) різного похо

дження й ужитку, я подавала при деяких із них відповідні позначки, що 

мають допомагати читачам орієнтуватися в уживанні цих термінів. В основ

ному реєстрі всі назви надруковані однаковим шрифтом {друком), але це 

не означає, що всі зареєстровані назви однсково "правильні" й придатні 

для вжитку. У цих труднощах вибору і допомагають моі позначки {див. 

про це нижче). 

У деяких випадках я подаю рівнобіжно рівнозначні назви, уживання 

яких у нашій мові не усталене, і я даю ці терміни на розсуд компетентних 

чинників {"товщ", "жир", "сить"). 

У реєстрі слова подані переважно в основних формах - у формах 

іменників, прикметників {в наз. в. й чол. р.), інфінітивів. 

Як правило, я позначки подаю в дужках у скороченому вигляді, а "роз

криття" цих скорочень читачі знайдуть у списку "Умовні скорочення". При 

недавно запозичених або примусово накинутих в Украіні словах я зазна

чаю в дужках, звідки дане слово походить. Напр. "пюре" (фр.), "бутер

брод" (нім.) тощо. Я розрізняю два типи слів - російські слова, що 

ввійшли в нашу мову закономірно, тобто так, як і французькі та інші чужо

мовні, разом із стравами, що ними вони названі (напр., "щі", "кулеб'яка"), 

та русизми властиві й чужомовного походження, які в наслідок 

русифікаціі накинуто украінській мові, хоч у ній є своі традиційні назви 

для даних страв чи продуктів (напр., "лімон" замість "цитрина", "овочі", з 

рос. "овощи", замість "городина".). Слова першого типу я подаю з 

позначкою "(рос.)", а другого типу - з позначкою "{рус.)". У тих 

випадках, коли якесь зареєстроване слово синонімне або неприйнятне 

для вжитку, я ставлю позначку "див." і подаю назву, яку замість нього 

треба вживати, а там читач знайде його відповідник ("турнепс", див. 

"бруква"). При назвах рослин я подаю повну ботанічну назву, а для 

вияснення - скорочено або й повністю іхнє куховарське значення, як ото 

"гор.", "сад.", "ягоди", "гриби", "прянощі" й "спеціі". Позначка при назва>е 

деяких грибів "(ум. іст.)" означає, що іх треба спочатку відварити, зілляти 

воду і вже тоді готувати для іжі. Терміни "прянощі" й "спеціі" - це 

умовний поділ поняття замість застарілого й польського "коріння". 

Позначка "росл." означає здебільшого зернові або дикі рослини, а "бот." 

- наукове визначення частини рослини (корінь, листя). При назвах 

тварин ужито позначки "{мисл.)", а для риб - "мор." і "пріс". При 

ботанічних і зоологічних термінах я подаю латинські назви в дужках, а 

англійські назви без дужок, хібащо вони стоять усередині речення, - тоді 

в дужках. Є в моєму. реєстрі назви з позначкою "{заст.)", - це назви тих 

страв, що їх у теперішному харчуванні майже не вживають, але іхні назви 

нам зрозумілі {напр., "саламаха"). Позначка "{істор.)" означає, що дана 

страва вже давно вийшла з ужитку, а П назва трапляється тільки в 
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історичних документах або в текстах давніших письменників (напр., у 

Котляревського - "путря"). Я зафіксувала іх, щоб наші люди могли 

розуміти іх, читаючи твори тих давніх письменників або історичні 

документи. Є в мене позначки "(обр.)", "(церк.)", що означають обрядові 

та пов'язані з нашим церковно-релігійним життям назви. Досить багато є в 

реєстрі слів з позначкою "(діял.)", "(гуц.)", "(лем.)", що є льокалізмами і 

вживаються тільки у відповідних текстах. Іноді назви цього типу мають 

позначки "(зах.)", "(схід.)", а це означає, що в українській мові вони 

ненормативні, нерекомендовані до вжитку. 

Вітаміни позначені латинськими літерами. 
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

австрал. - австралійський 

альк. - алькогольний 

ам. - американський 

анг. - англійський 

араб. - арабський 

арк. - арктичний 

атл. - атлантійський 

безальк. - безалькогольний 
біол. - біологічний 
біохем. - біохемічний 

бойк. - бойківський 
бол. - болгарський 

бот. - ботанічний 
бук. - буковинський 

вигот. - виготовлений 

вірм. - вірменський 
вульг. - вульгарний 

газ. - газовий 

гебр. - гебрейський 

ГОЛ. - ГОЛЛАНДСЬКИЙ 

гор. - городина 

гр. - грецький 

груз. - грузинський 

гуц. - гуцульський 

дер. - дерев'яний 

дец. с. м. - децимальна система 

мір 

див. - дивись 

ДИТ. - ДИТЯЧИЙ 

діял. - діялектний 

евр. - европейський 

елек. - електричний 

есп. - еспанський 

ж. - журнал 

жид. - жидівський 

зак. - закарпатський 

заст. - застарілий 

зах. - західньоукраїнський 

зб. ім. - збірний іменник 

звич. - звичайно 

здріб. - здрібнілий 

зм. - зменшений 

інд. - індуський 

індіян. - індіянський 

ір. - ірляндський 

істор. - історичний 
іт. - італійський 

їст. - їстівний 

кавк. - кавказький 

казах. - казахський 

кг. - кілограм 

кит. - китайський 

кирг. - киргизький 

ком. - комерційний 

куль. - кулінарний 

культ. - культивований 

кух. - куховарський 

кухн. - кухонний 

л - літр 

лат. - латинський 

лем. - лемківський 

лік - лікувальний 

мал. - маляйський 

мет. - металевий 

мех. - механічний 

мисл. - мисливський 

мінер. - мінеральний 

мн. - множина 

молд. - молдавський 

мор. - морський 

нім. - німецький 

норв. - норвезький 

обр. - обрядовий 

обр.-звич. - обрядова-звичаєвий 
одн. - однина 

орг. - органічний 

перев. - переважно 

півд. -ам - південноамерикан-
ський 

півн.-ам. - північноамериканський 
полін. - полінезійський 

поль. - польський 

порт. - португальський 

пріс. - прісноводний і прісний 



присл. - прислівник 

пром. - промисловий 

род. в. - родовий відмінок 

род. - родина 

рос. - російський 

росл. - рослина, рослинний 

рум. - румунський 

рус. - русифікаційне 

сад. - садовина 

санск. - санскрит 

слов. - словацький 

спец. - спеціяльний 

схід. - східньоукраїнський 

тат. - татарський 

тихоок. - тихоокеанський 

_трад. - традиційний 

троп. - тропічний 

тур. - турецький 
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тюрк. - тюркський 

уг. - угорський 

уж. - уживаний, уживається 

укр. - український 

ум.-їст. - умовно-їстівний 

фін. - фінський 

фр. - французький 

ферм. - ферментований 

харч. - харчовий 

холм. - холмський 

х. д. - харчова домішка 

х. х. д. - хемічна харчова домішка 

част. - частина, частково 

чесь. - чеський 

чол. р. - чоловічний рід 

церк. - церковний 

швайц. - швайцарський 

ЯП. - ЯПОНСЬКИЙ. 
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Сповник зоопогічної номенклятури. ч. 2. Назви хребетних тварин. Киів, 

1927. 
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Сповник української мови. Київ, 1970-1980. 
Сповник чужомовник спів. Уклав А. Орел. Нью-Йорк, 1963-1966. 
Український радянський енцикпопедичний сповник. Киів, 1966-1968. 
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Українсько-румунський сповник. Бухарест, 1964. 
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Азбука домашнього господарювання. Київ, 1974. 
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Георгієвський, І., О. а. Шадула. Основи кулінарної справи. Київ, 1964. 
Горбачева, М. Безм'ясна кухня. Львів, 1937. 
Домашнє м'ясовиробництво та консервування овочів і ярин. Вінніпег 

(без дати). 

Домашня всезнайка: поради працюючій жінці. Ужгород, 1971. 
Заклинська, О. Нова кухня вітамінова. Львів, 1928. 
Костецька, Н. Куховарські приписи. Філядельфія, 1969. 
Лучаковська, Л. Домашня кухня: як варити й пекти. Вінніпег (без дати). 
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Фльорентина і Ванда. Кухарка руска. 2 томи. Львів (кінець ХІХ ст.). 
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Шамілов, С. А., О. А. Шадура. Сучасна українська кухня. Київ, 1974. 
Книга о вкусной и здоровой пище. Москва, 1953. 
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1959. 
The Art of Cookiпg Иkrаіпіап Style. Vancouver 1965. 
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Гордієнко, Г. Хліб наш насушний. Філядельфія, 1979. 
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1860. 
Рева, М. Л. і Н. М. Рева. Дикі їстівні рослини України. Київ, 1976. 
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абрмк6са, див. моР'n11. 
абрмк6сІака, див. мореnІака. 
абрикотин - абрикосовий (море-

левий) лікер. 

абсент (фр.), полинівка - альк. 

напій, заправлений полином. 

ааокідо, аліr'аторова груша - гор., 

іст. плоди авокадового дерева. 

(Рвrsва gratissima). 
аатокn••, див. тмскоаарнмк. 

аІ"•р-•І"•р - росл. х. д. з мор. водо

ростей. 

аІ"•р - сухі креми (ком. порошок). 
•І"рус, аr'рест (поль.), веприна -

ягоди; аr'русовий. (Ribвs grossu
laria). Gooseberry. 

аІ"русІака - настоянка з ar'pycy. 
адзмм'11, адзимок (лем.) - малень

кий хлібець із вишкребків тіста; 

прісний корж. 

адмnІноаа кмсnот• - х.х.д. Adipic 
acid. 

азу - м'ясна страва з яловичоі 

вирізки. 

аАа, пігвА - сад.; айв6~,ий. (Cy
donia vulgaris), Quince. 

аА•• Rnонс11ка, хеномелес япон
ський - сад. (СhавпотвІвs ja
ponica). 

айвівка - айвова наливка. 

ак•ж, акажу (порт.) - іст. горіхи 

троп. ам. дерева. (Anacardium 
оссіdвпtаІв) Cashew nut. 

ак•цІR бІn1 - росл., іст. квіти; ака

цієвий (варення). (Robinia psвu
doacacia). 

аксерофтоn11, ретмноn11 - вітамін 

А. 

актмнІдІ11 коnомІкта (гр.) іст. 

ягоди. (Actinidia kolomicta). 

А 

актмнІ11 ІстІ•н•, мор. анемона -
мор. троп. тварина типу киш

ково-порожнистих. (Actinia вdu
lis), Sea anemone. 

акуnа- мор. риба (деякі видиістів

ні); акулячий. (g. Squalus). Shark. 
акуnІІтмна - акуляче м'ясо. 

аnич•. мірабеля - сад. (Prunus diva
ricata). Myrobalan, cherry plum. 

аnичІака - наливка з аличі. 

аnІІ"оте - сорт винограду; сорт 

вина. 

а nR карт (фр.) - стравоспис в 

ресторані, з якого вибирають 

кожну страву окремо з позначе

ною ціною (А /а cartв) в проти

лежності до сстабnе дот)) (ТаЬІв 

d'Hotв), що цілий обід має одну 

усталену ціну. 

аn11берти - рід солодких коржиків. 
аn11бумІни - прості білки (білок 

яйця). Albumen. 
аn11І"Ін, альr'інат натрію - х. х. д. 

(загусник). Algin; Sodium algi
nate. 

an11кoron11 (питний) - винний або 

етиловий спирт; альког6льний. 

аn11каn110Іди - азотовмісні орг. 
основи, росл. походження, що 

фізіологічно активні (кофеіна в 

каві, чаі). 

аn11кермес - червоний лікер, також 

харч. барвник. 

аn11м•рІ11 - сорт зелено-жовтого 
винограду. 

амаІ"•р - сорт капусти. 

амаР'n11 - сорт вишні. 
амброзІ11 - сорт іт. морелі; рід 

солодкоі страви; щось дуже 

смачне. 



амсден 

амсд•н - сорт броскви. 

америк•нка - сорт картоплі. 
амІrдаnін - r'люкозит в кісточках 

мигдалю, морелі, вишні тощо. 

амІнокисnоти - орг. сполуки, що 

входять у склад білків, фермен

тів тощо. 

•мІ11 - пріс. риба род. давунових. 
(Аті а calva). Dogfish. 

амонІfІк пек•рс11кий, бікарбонат 
амонію - порошок пекарський. 

Baking ammonia. 
амоніІчки - коржики, спечені з 

амоніяковим порошком. 

анан•с - іст. плоди троп. росл.; 
ананасовий. ( Ananasa sativa). 
Pineapple. 

анаконда - гадюка, іст. м'ясо в 

Центр. l Півд. Америці. 
андру-r, див. ••Фn11, паn11чики бІск-

вІтнІ. 

анжу - сорт груші. 

аніс (рус.), аниж (поль.), див. rанус. 

ансу, японська мореля - сад. (Ar-
meniaca ansu). 

ант6нІвка - сорт яблук. 

антмпка, див. •иwн11 маrаnебська. 
антоцІfІни - росл. барвники, що є в 

соку деяких рослин (у буряках). 

антрекот - яловичина з міжребер
ноі част. туші; страва з цього 

м'яса. 

анчоус (есп.), див. хамса. 

апеnьсмн (рус.), див. помаранча. 

аперитИ. - альк. напій (перед обі-
дом). 

апертмзацІ11 - спосіб консерву
вання. 

б•ба - рід солодкого дріжджевого 

печива; б. великодня, б. пісна. 

біба-wарпанмна - печиво з пріс

ного тіста, з риб'ячою начинкою. 
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апетит --:- бажання істи: апетитний 
(смачний). 

апорт - сорт яблук. 

ар•к - альк. напій з рижу, пальмо

вого соку тощо (у східніх наро

дів). 

apulc (гр.), земляний горіх-росл., 
іст. горіхи; арахісовий. ( Arachis 
hypogaea). Peanut. 

арт•к - сорт крупів з твердоі пше
ниці. 

артмwок - гор., іст недорозвинені 
суцвіття. (Cynaria scolymus). 

ар'іІн, ар'11нмц11 - кисле козяче 
молоко. 

аскорбІн•т н•трІю - х. х. д. (про
тиокисник). Sodium ascorbate. 

аскорбінова кисnот•- вітамін С; х. 
х. д. (протиокисник). Ascorbic 
acid. 

асортмм•нт (фр.) - добір однорід

них, але різноr'атункових ви

робів. 

acпeprin11 - рід плісневих грибків 
на харчових продуктах. 

асперrІn11оз - захворювання від 

плісневих грибків. 

аспІк, див. хоnодец11 (з риби чи 
м'яса). 

атермнка морс11к• - дрібна пром. 

риба род. атеринкових. (Atherina 
hersetus). Silverside. 
а. звичайна, або піщана. (А. 

pontica). Sand-smelt. 
афини (гуц.), див. чорницІ. 

афиніІк - наст6янка з афин. 
афиніІнка - юшка з афин. 

Б 
біба - сорт груш. 

баб•ц11 - пріс. риба род. бабцевих. 
баб•ц11-rоnов•ч. (Cottus gobio). 

Millers thumb. 



бабка 

бабец11 р11боn•рий. (С. ровсіІо

риs). 

бібка - солодке дріжджеве печи

во; запіканка з крупів, сиру тощо; 

пудинr'. 

біІбка-накиnnІІк - страва з городи
ни, зварена в парі; бу динь (поль.) 

б•бка - сорт укр. слив. 

б•бка жо•тоnоро•а - іст. гриб. 
(Bolвtus tвssвlatus). 

б. темна, nІдберезник- іст. гриб. 

(В. sсаЬвг ). 
б. червона, nІдосмчник, козар -

іст. гриб. (В. aurantiacus). 
бабник, бабниця - посудина пекти 

баби. 

баr•п11, ди в. •оrнище. 

баrрІвка, багруля - сорт укр. слив. 

баж•нт, див. фазан. 
байрак - сорт морелі. 

байц (поль.), див. маринад(а). 

бакаnІА - дрібні харчові продукти; 

бакалійний (крамниця). 

бакnаrа, баклажка - невелика дер. 
посудина на воду; посудина з 

вузькою ШИЙКОЮ на воду. 

бакnажан, синій помідор - гор.; 

баклажановий. (Solanum твІоп
gвпа). Eggplant. 

бакnажан чер•оний, ди в. nомІдор. 

бакштейн - сорт гол. сиру. 

баnабан(ка) - рід печива; велика 

квасоля; сорт великоі картоплі. 

баnабух(а), баnабуwка - мале 
дріжджеве печиво; галушки з 

гречаного борошна, помащені 

олією з часником і цибулею. 

баnіІбухи (обр.-звич.) - булочки, 

що іх печуть для ворожіння про

ти св. Андрія. 

баnамут, див. скумбрІІІ. 
баnмк (тат.) - просільна в'ялена 

риб'яча спинка. 

баnон - сорт римськоі салати. 

бамбара (лем.) - ягоди. 
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бамбук - гор. (іст. молоді стебла). 
(Bambusa агипdіпасва). Bamboo. 

біІмІ11, гібіск істівний, окра - гор. 
(гомбові боби), іст. недозрілі 
плоди й насіння. (Hibiscus вsси
Івпtа). Okra, gumbo. 

банан з•ич•йний - сад.; банано
вий. (Musa sapiвntum). 

бан•н р•йс11кий - гор. ( Musa para
disiana). Plantain~ 

бананоu закоnотка- напій з бана
нів та молока. Banana shake. 

банатка - сорт пшениці. 

банмк, баникИ (зак. з слов.) - пиро

ги з сиром на день св. Петра і 

Павла, див. мандрики, nеревер

таники, стуn11нІ. 

б•нка, див. сnоІк, бn11wанка (на кон
серви). 

бануw (гуц.) - кукурудзяна юшка; 
кулеша, зварена на сметані. 

бануwа (гуц.) - яєшня. 

бантуwа - кукурудзяний куліш з 
овечим маслом (салом). 

банІІк, банячок (зах.) - посудина 

варити страви. 

бан11ка - посуд на молоко, олію з 

п6кришкою й ручкою. 

бан11ІІн 1 індійська фіr'а- сад. (Ficus 
indica). 

баобаб - іст. плоди троп. дерева 
(Adamsonia digitata). Monkey
bread. 

бар - малий ресторан з напоями й 

закусками. 

баран - глечик з двома носами. 

бараб6n11 (зах.), див. картоnnн. 

барабоnІнник (зах.) - пиріг з кар-

топлею. 

бараболЯник (зах.), див. картоnnІІ

ник. 

баранина, овечина - м'ясо овече; 

печення з баранини (овечини). 

баранчик-крехтун, бекас - мисл. 



баранячі 

птах род. сивкових. (СарвІІа gali
nago ). Snipe. 

бар8н11чІ рІжки, див. rриб-баран. 
байбарис, барбарис - іст. ягоди. 

(ВвгЬвгіs vulgaris). 
барбуn11 з•ичайна - мор. риба род. 

барбулюватих. (Mullus barbatus). 
Goatfish. 

барбуn11 смуrаста, або султанка. 
(Mullus sunmulвtus). 

барИnо, барИn11це - дер. опукла з 
двома денами посудина на рі

дину. 

барИnо (обр.) - весільне печиво 
для батька або хрищених бать
ків. 

бартn•т - сорт груші. 
басаnІя (лем.), див. коnотІ•ка. 
бастурм• - страва з баранини. 
бат•т буn11бИстий, солодка картоп-

ля - гор. (/ротова botatas). 
Sweet potato. 

батон - французька довга булка. 
батун, ди в. цибуn11-татарка. 
бедрИнец1t nомиканене•ий -

прянощі (квіти і насіння). (Рітрі

пвІІа saxifraga). 
безе (фр.)-дрібнепечивозяєчних 

білків. 

бек•с, ди в. морс1tка щука; баран
чик-крехтун (птах). 

бекмес - згущений сік, роблений 
мед. 

бекон - бочок, вудженка. 
бензо•т н•трІю - х. х. д. ( консерв. 

засіб). Sodium benzoate. 
бензойна кисnотіІ - х. х. д. (кон

серв. засіб). Bensoic acid. 
бенедиктИнка - лікер. 

бенк•т - урочиста гостина; бенке
товий (комітет). 

бербенмця (гуц.) - мала діжечка. 
берrамот - етероносні плоди ци

трусового дерева; бергам6товий 
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(цуката). (Citrus Ьвгgапіа). Bвrga
mot. 

берrамот - вид. ам. м'яти (листя і 
квіти на чай). (Monarda fructata). 
Horsemint. 

берrамота - група сортів груш. 
берrамота мnП8С11ка - сорт укр. 

ЗИМОВОЇ груші. 

бере (фр.) - група сортів груш. 

&ере &оск - сорт груші. Bosc. 
береrо•ичок - іст малий морський 

слимак. (Litorina Ііtогва). Pвri

winklв. 

березІ•ка - настоянка на листі або 
бруньках берези. 

березо•ий сІк - сік, що його видо

бувають на провесні із стовбура 

берези, з бер. соку виробляють 

патоку, вино, квас. 

берестІІнка - іст. гриб; кошик з бе
рестової кори. 

берфеn11 (лем.) - гак на казанок у 
колибі. 

беф-СтроІ"анов - рос. страва з яло
вичини. 

бewaмen1t (фр.) - Бешамелева 

підлива. 

бистрІІнка з•ич•йна - пріс. риба 
род. коропових. (Alburnoidвs bi
punctata). 

битки, биток (одн.) - страва із 

шматків відбитого м'яса; відбив

на котлета. 

бмчина - бичаче м'ясо; бИчачий 

(ЯЗИК). 

бичкИ - група видів мор. пром. риб 

род. бичкових: бич6к-бабка, би

ч6к-губань, бич6к-ширман. (Go
biidaв). Sp. Goby. 

бичок (обр.) - різдвяне печиво з 
конопляного сім'я (на Полтавщи

ні). 

бІІ"ос - страва з кислої капусти й 
м'яса. 



біІ'ус 

бfІ"ус (бойк.) - весільна страва з ва
рених квашених буряків та м'яса. 

бІдон - бляшана щільнозакрита 
посудина на молоко тощо. 

бІзон - сорт помідора. 
бІnий rриб, див. боровик. 
бІnИзна, болень - пріс. риба род. 

коропових. (Aspius aspius). 
бІnкИ, nротеtни (біохем.) - складні 

орг. сполуки; найважливіший 

складник харчових продуктів. 

бІnок 11йц11; білковий - "збиті білки" 
(у кухні). 

бlnyra - риба род. осетрових. 
(Huso huso). White sturgeon. 

бІnjжина - м'ясо білуги; білужий 
(ікра). 

бІnуха, білорибиця - риба род. ло
сосевих. (Stвnodus риЬвsсвпs). 

бІn11нка, хрящ - ум. іст. гриб. (Lac
tarius риЬвsсвпs). 

бІотИн - вітамін Н. 

бІофn11воноtди - вітаміни групи Р, 
що є в плодах цитрусових. 

бІсквІт (а не"бішкопт", поль.); вам.
анг. кухні - сухе дрібне печиво 

(Crackers) або булочки на соді. 
(Biscuits); в укр. кухні - здобне 
солодке печиво без ситі (товщу), 

що відповідає ам. Spongecake. 
бІсквІтнІ nіІn1tчики 1 андрути (зах.)

дрібне бісквітне печиво. Ladyfin
gers. 

бІфwт•кс (анг.)-страва з яловичи
ни. 

бnизнІІта (обр.) - випечені разом 
два буханці, з якими свати ішли 
сватати. 

бnЮдо (рус.), див. тарІn111 полуми
сок (зах.). 

бnЮдко, підставка (зах.) -тарілоч
ка під чашку. 

бn11манж• (фр.) - мигдалевий 
крем. 
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бn11нwувіІти - обварювати або об
парювати городину перед кон

сервуванням; блянш6ваний. 

бnіІха (до печення), див. nист. 

бn11wіІнка - посудина з бляхи (а не 
"пушка"); бляшанка консервів. 

бобіІn11ки (слов.) - галушки з 
маком як різдвяна страва на 

Словаччині (замість куті). 
бобИ, бІб (одн.), бобу (род. в.) 

гор.; боб6вий. (Vicia faba). 
бобина - зернина бобу. 

бобов'11нка - юшка з бобів. 
бобИр - риба род. окуневих. ( Асв

гіпа асвгіпа). 

бобир•ц11 - п ріс. риба род. коропо
вих. (Lвuciscus borysthвnicus). 

бобковий nист (зах.), див. nавровий 
nист. 

бовтанка (діял.) - яєшня з моло-
ком. 

бойкен - сорт яблук. 

бодИнка (лем.), див. масниц11. 
бодн11 - дер. діжка на сало. 

бодіІн - прянощі (насіння) (11/ісіит 
anisetum). 

бокіІn (рус.), див. кеnих, пугар. 
боnетИн nорожн11он6rий - іст. 

гриб. (Boletus cavipes). 
бомба бІnа, яськи (зах.) - сорт ве

лико зерни сто і білої квасолі. 

(Phaseolus multiflorus v. аІЬа). 
бонбон (фр.) - цукерка. 

бонбон11Єрка (фр.) - коробка на 
цукерки. 

бонтон (фр.)- форма доброї пове

дінки в товаристві. 

бордо - сорт фр. червоного вина; 
сорт буряків. 

боржон - мінеральна вода. 
боровики - група видів іст. грибів: 

боровик, або бІnиА rриб ( Boletus 
edulis). 
б. жовтий (В. impolitus). 



боровинка 

б. короnІвський (В. regius). 
б. червонуватий (В. appendicu/a

tus ). 
боровинка - сорт яблук. 

борона (обр.) - весільне печиво у 

вигляді борони, дарунок тестеві 
Від ЗАТА. 

борошно, мука (зах.) - продук-r 

розмелювання хлібного зерн~ 

(пшеничного й житного), як та' 

кож іншого зерна (кукурудзАНО' 

го, гречаного); борошняний. 

б. пшеничне разове, грубого ПО' 

мелу. Whole-wheat or grahan1 
flour. 

б. товчене (на хліб). Cracked 
wheat flour. 

б. відсівне або питnьоване, без 

висівок і зародків. Straight 
flour. 

б. відсівне, "»»на всі потреби" - б. 

змішане з твердої і м'якої пше

ниці. All-purpose flour. 
б. крупчасте найвищого г'атунку. 

Pateпt flour. 
б. вИбіnене. Bleached flour. 
б. збагачене з додатком вітамінів 

і мінералів. Enriched flour. 
б. самовчИнне - фабричного ви

робу з додатком пекарських 

порошків. Self-rising flour. 
б. розчинне в холодній воді, уж. 

для заправ і підплив. І nstant 
flour. 

б. житнє разове і питnьоване. 
Rye flour. 

борщ - рідка кислого смаку страва 

з буряків та іншої городини, а та

кож із сирівцю, кислого молока 

тощо; борщевий. Борщ різдвя

ний з вушками, б. чистий (в чаш

ках), б. пІснИй (без приправи), б. 

зеnений із щавлю, шпінату, б. хо

nодний із сирівцю, з бурякового 
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квасу, з кислого молока, б. вес

няний з ботвини. 

борщ украіський - борщ, виготов

лений за спеціяльним приписом, 

що містить у собі біля 20 склад
ників з перевагою капусти - з 

м'ясом, з рибою, або з грибами. 

Українська традиційна страва. 

борщівник - росл., іст. молоді 

стебла (Heracleum); горщик ва
рити борщ. 

ботвиння, ботвина - бурякове лис

тя; ботвина - страва з квашеної 

ботвини. 

ботуnізм - отруєння консервами, 

зараженими бактерією (Clostri
dium botulinum ). 

бочка, бочівка - дер. посудина з 

двома денами. 

бракодей - сорт помідорів. 

брай (лем.) - товкачик, що ним 

б'ють бриндзю. 

брага - налій з просяного солоду; 

домашнього виробу пиво. 

братвурст (нім.) - сорт нім. ковба

си. 

братрура (нім.), рура, духівка, див. 

піч. 

бренді (анг.) - горілка з вина. 

брикет (фр.) - речовина, спресова

на у формі плитки або цеглинки. 

брИндзя, брИндза (гуц.) - овечий 

г'ляг'аний сир. 

бритванна, бритванка (нім.) - по

судина пекти м'ясо та дріб; див. 

також гусятниця. 

броварня - пивоварня. 

бродіння (рус.), див. ферментація, 

шумування. 

бродити (рус.), див. ферментувати

( ся), киснути, шумувати. 
брокоnі (іт.) - підвид квітної капус

ти. 

бромат каnію - х. х. д. (хем. дода-



брОс:ква 

ток до борошна. Potassium bro
mate. 

бросква, персик - сад.; бросквя

ний. (Prunus persica). Peach. 
бруква (а не "турнепс", рус.) - гор.; 

бруквяний. (Brassica napus). 
Turnip. 

брусниці, r'оr'одзи - іст. ягоди. 

(Vaccinium vitis idaea). Mountain 
cranberry. 

брусок - спец. камінь гострити ме

талеві предмети (ножі); чотири

гранний довгастий шматок (м'я

са, картоплі). 

брюсеnька, ди в. капуста. 

бубnик, обарінок (зах.)-дрібне пе

чиво у формі кільця із заварного 

тіста. 

бубnейницн, бубnичницн - жінка, 

що пече й продає бублики. 

бугиnа городнн, кервель - пряно

щі (листя). (Anthriscus cerefoli
um). Chervil. 
б. дібровна - росл., іст. стебло і 

корінь. (Ап. nemerosa). 
будз - сухий овечий сир (з нього 

роблять бриндзю). 

будзов'нк (зах.) - полотняний мі

шечок сціджувати овечий сир на 

будз. 

будинь (поль.), див. бабка-накип

nнк. 

будьмо (здорові)!, доброго здо

ров'я (пивши)! - побажання при 

частуванні альк. напоями. 

буженина (чес.) - свиняча печеня. 

буза - напій з проса; грушевий або 

яблучний квас. 

бузина чорна - іст ягоди; бузино

вий, (Sambulus nigra). Elder-ber
ry. 

бузинник - кисіль з бузинових ягід. 

букат, буката (рум.), див. шматок, 

кусень. 
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букет - ароматичні приправи до 

напоів і страв. Bouquet garni. 
букви - іст. букові горішки. 

буnка, булочка - хлібне печиво з 

білого пшеничного борошна. 

буnьба,див. картопnн. 

буnьба (бот.)-скорочене підземне 

стебло (в картоплі та інших рос

лин). 

буnьб'яники, бульблінники (зах.) -
печені "булочки" з вареноі кар

топлі. 

буnьйон (фр.) - проціджений ви

вар з м'яса, риби, грибів, городи

ни. 

бурбон (ам.) - сорт віскі з кукуру

дзи. 

бурда - рідка несмачна юшка або 

напій. 

бурдюк - мішок із шкіри на воду 

або вино. 

буркун nІкарський - прянощі (лис

тя на салату). (Melilotus officina
lis). 

буркунець, див. осеnедець-куцак. 

бурнк червоний або стоnовий -
гор., їст. корінь і листя; буряко

вий. (Beta vulgaris, var. гиЬга). Red 
beet. 

бурнк цукровий (для виробництва 

цукру). (В. v. var. saccharifera). 
бурнк nистковИй, ботва, манr'ольд 

- гор., іст. листя. (Beta sicla). 
Chard. 

бурнчанка - борщ з бурякового ли

стя. 

бурнчкИ - страва з буряків. 

бурнчкИ з хріном, цвікли (зах.) - ве

ликодня салата до м'яса з черво

них буряків. 

бутеnь, бутnн, ди в. суnін. 

бутеnька (зах. з поль.), див. пnншка. 

бутень буnьбИстий - прянощі (ли-

стя). (Chaenophyllium bulbosus). 



бутерброд 

бутерброд (рос. з нім.) - хліб з мас

лом, канапка (зах.), див. перекус

ник. 

буфет (фр.), креденс (зах.)- шахва 

на посуд; стіл із закусками. 

бух•н, бохан, буханець, буханка -
хлібина. 

бухти - рід солодких булочок. 

ваrа дом•wнн, терези прилад 

зважувати складники при варен

ні й печенні. 

ваrанИ, ваrанкИ - довгаста дере

в' яна посудина; див. також ноч
ви. 

••за - посудина на солодощі, са
довину, а також для подачі на 

стіл юшки, яку розливають у за

готовлені тарілки чи миски. Tu
reen. 

в•зочка - посудинка на узвар, мо-
розиво. 

важок, важки - дрібні гирки. 

ваnок (зах.), див. качаnка. 

ваnуй, земляниця - ум. іст. гриб 
для солення. (Russula foвtens). 

ваnьдwнеп, див. сnуква. 

вандзар (гуц.) - пиріг з капустою. 

ваніnін (хем.) - кристалічний поро-

шок із запахом ванілі; аром. аль
дегід; ваніліновий. 

ваніnн - спеція, висушені стручки 

троп. росл.; ванілевий; продають 

також як порошок або екстракт. 

(Vanilla aromatica). 
вар - окріп; вар (зах.) - страва, 

див. узвар. 

варена, варенуха, запіканка - дав

ній безалькогольний ·напій з уз
вару з додатком цукру або меду, 

заправлений прянощами і насто

яний, "запечений" у печі, пили га-
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ватра 

буwеnь - міра обсягу сипких і твер

дих продуктів; 8 r'алонів (35-36 
літрів). 

буwа - бочка для солення оселед
ців. 

буцик, буцики - галушки з содово
го тіста, підсмажені на маслі, 

їдять з медом або сметаною. 

рячим і холодним; горілка, зва

рена з медом і сушнею. 

варенець, ріІжанка, кисnіІк - п ро
дукт скисання молока; кисле мо

локо. 

вареник, вареники (мн.) - вироби 

з тіста з начинкою, зварені в ок

ропі. Укр. трад. страва. 

варенИцІ, варннИцІ - розкачані 

коржики на вареники; окрема 

страва. 

варенички, nаuнки (зах.) - страва 
з локшини з сиром або капустою. 

вареннн - дія; варити; варений. 

вареннн, конфітури (зах.) - заго

товлені в сиропі ягоди і садови
на. Jam. 

вариво, варене - те, що вариться; 
зварені страви. 

варнИк, варИnьник - посуд варити 
страви. 

вареха, див. опоnоник. 

варннка, бевка (лем.) - юшка з ка

пустяного розсолу, "підбита" бо

рошном. 

варн (гуц.) - страва із свіжих і ква

шених буряків. змішана з квасо
лею і сушеними звареними сли
вами. 

васиnьки справжні - прянощі (ли

стя і квіти). (Ocimum basilicum). 
Sweet basil. 

ватра, див. воrнище, багаття. 



ватр•н 

ватріІн, коминок - кімнатна п1ч 1з 

широким отвором для палива і 

прямим комином. 

ватріІйка (лем.) - прилад підмітати 

попіл біля челюстей. 

ватрушка (рос.) - відкритий пиріг з 

сиром. 

віІфлн, вафлі, адрут (зах.) - то

ненькі, пористі коржі. 

віІфельницн - форма для випікан

ня вафлів; жінка, що пече вафлі. 

вахня, пікша (рус.) - мор. риба род. 

вахнюватих. (Melanogramus aeg
lefinus). Haddock. 
вахнн вуджена. Finnan haddy. 

вахнювіІтІ (тріскові) - род. мор. 

пром. риб. (Gadinae). Codfish. 
веr'етарІfІнство - харчування без 

м'яса або й без інших харчів тва

ринного походження (молоко, 

яйця). 

ведмедина, ведмежатина - ведме

же м'ясо. 

ведмежина, ди в. ожина несІйська. 

велетенська слива І велика слива -
сорти укр. слив. 

вендзунка (зах. з поль.), див. ву

дженка, бочок. 

веприна, див. ar'pyc. 
вепровина, веприна - м'ясо з вепра 

(дикого кабана). 

верблюжина - м'ясо з верблюда. 

вергуни, переплітанцІ, хрусти 

(поль.) - хрумкі смужки з пріс

ного тіста, варені в смальці. 

верещака - страва з свинячої гру-

динки і бурякового квасу. 

вермІwель (іт.) - тоненькі макаро

ни. 

вермут (нім.) - лікер з ароматизо

ваного білого вина. 

вертун, вертуни - рід пиріжків. 

Turnover. 
вертун, струдель (зах.} - прісне пе

чиво з яблуками. 
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вертута - завиванець з яблуками 

(різдвяне печиво). 

вертЮ - сорт савойської капусти. 

верхняк - верхня шкуринка хліба. 

верховодка- риба род. коропових. 

( Alburnus alburnus). Bleak. 
верхогляд, див. пІскар довговусий. 

верч (обр.) - весільне печиво з 

шишкою посередині. його при
носять старости молодого, щоб 

впустити у двір молодої; три ши

шечки обгорнуті смужкою тіста, 

з ним молода просить на весілля 

(Київщина). 

верчик - плетений бублик. 

вечерн, вечернти (а не "їсти вече

рю"} - споживання їжі ввечері. 

вечерн свят• (обр.) - споживання 

їжі на Свят-вечір. 
верwкИ, вершківка, верхнина (лем.), 

сметанка (поль.) - солодка сме

тана; вершк6вИй; вершкове мас

ло (а не "сметанкове"), вершко

вий сир, вершки збиті; вершки 

збирати. 

верwківка - солодка страва із зби

тими вершками. 

вивар - насичена рідина з виварю

вання м'яса, риби, грибів тощо. 

виварки - залишки від виварюван

ня. 

виделка столова, вІАn.ельце - те, 

чим їдять густі страви. 

виделки кухонні - уж. при готуван

ні страв. 

виз- риба род. осетрових. (Acipen
ser nudiventris). 

визига - їст. спинна струна (хорда) 

осетрових риб. 

вИїмка - прилад нарізувати горо

ди ну й садовину; заліплювати 

вареники. 

вИм'н кор6в'нче - їст. молочна за

лоза. 



ВИМОЧКИ 

вимочки - висушений (запарений) 

чай. 

винарня - винна крамниця; пивни

ця (де продають пиво). 

вИнна кислота - орг. кислота, що є 

в багатьох ягодах. 

винна кислота, або тартратна кис

лота - очищена винно-кисла 

сіль (бітартрат калію); пекар

ський порошок. Tartaric acid. 
винний камінь - твердий осад, що 

утворюється при ферментації і 

зберіганні вина в бочках (з нього 

виробляють тартратну кислоту). 

винна ягода - сушена фіr'а. 

винний - кисло-солодкий (смак). 

винниця - виноградник; винне ви-

робництво, комора з алькоголь

ними напоями. 

вино - альк. напій з винограду або 

інших Rгід; в. столове або сухе, в. 

напівсухе, в. десертне або со

лодке, в. шампанське, в. іскрИсте 

(насичене вуглекислим газом, в. 

ароматизоване; в. сортове, в. 

маркове з наличкою, в. купажне 

(з різних сортів винограду). 

виноград справжній - росл., їст. 

ягоди; виноградний (цукор). (Vi
tis vinifera). Wine grape. 
в. лисячий (півн.-ам.). ( Vitis lab

rusca). Fox grape. 
виноградина - ягода винограду. 

випікання, вИпічка - спосіб або 

якість випікання (хліба). 

вИпік - випечений, спечений виріб. 

вИполоски - помиї. 

вИрізка - найвищий сорт яловичи

ни, м'яз, що проходить вздовж 

поперекових хребців задньої по

ловини туші. Filet mignon. 
вирозуб - риба род. коропових. 

(Rutilus frizii). 
вИсівки, грис (зах.) - залишки бо

рошняного виробництва; залиш-

26 вІльfІмс 

ки після просіяння борошна. 

Bran. 
вИсівки пшеничні- ком. продукт як 

додаток до печива, каші та ін. 

страв. Wheat germ. 
вичавки - залишки після вичавлю

вання соку; вичавлений, вичав

лювати. 

вишкварки, шкварки - залишки по 

витопленні сала. 

вишкребки, вискрібки - залишки 
тіста в діжі. 

вИшкрібок - малий хлібець з виш

крібків, див. також адзим'я. 

вишня звичайна - сад.; вишневий. 

(Prunus cerasus). Sour cherry. 
в. степова (іст. плоди). (Р. frutico

sa). 
в. магалебська, кучина, антипка 

(плоди дають пурпурову фар

бу) (Р. mahaleb). 
вишнівка - вишнева наливка. Cher

ry brandy. 
вишнfІк - вишнева настоянка. 

Cherry liqueur. 
вівсяники - вівсяні коржики. Oat

meal cookies. 
вівсяник - хліб або корж з вівсяно

го бuрошна. 

вівсfІні пластівці, див. пластівці. 

вівсянка - каша з вівсяних крупів; 

дрібна риба. 

відбИванці - свинячі або телячі від
бивні котлети. 

відвар - рідина з вареного м'яса, 

городини тощо. 

відро - мет. або дер. посудина з 

дужкою носити й зберігати воду; 

міра приблизно 12 літрів. 
вІкт, віктуватися (зах.) - харчуван-

ня, харчуватися. 

вікторія - сорт ревеню. 

віктуали (зах.) - харчі. 

вільдер - сорт ам. винограду. 

вІльfІмс - сорт груші. 



вІнеІ'рет 

вІнеІ'рет (фр.) - мішана салатка. 

віскІ - амер. й анг. горілка. 

вітальня, сальон - кімната прийма-

ти гостей. 

вІтамін, вітаміни - орг. сполуки, 

складові частини свіжих харчів; 

готові синтетичні препарати; ві

таміновий, вітамінізований. 

вІтамІноль - провітамін D. 
вітелін (біохем.) - білкова речови

на яєчного жовтка, що містить у 

собі фосфор. 

віхтик, трІпалка (зах.) - дротяний 

збивач. Whisk. 
віхтик, віхоть- жмутик з лика мити 

посуд ( в селянському побуті). 
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віхтики фабрИчні - вироби з тка

нин, із штучних матеріялів, ста

левих продуктів тощо мити по

суд. 

вІші (фр.) - лік. мінеральна вода. 

вобла, каспійська плітка - мор. ри

ба род. коропових. (Rutilus rutilus 
caspius). Caspian roach. 

вовнянка - ум. іст. гриб. (Lacturus 
torminosus). 

вогнище - запалена купа дрів чи 

хмизу, на якій варять страву в по

лі. 

вода питна: кринична, джерельна, 

газована або содова; в. солодка 

або прісна (річкова), в. солона 
або морська. 

водень - хем. елемент, наявний у 

харчах. Hydrogen. Н. 
водорості червоні, багряники (фі

льофора), деякі їстівні, з інших 

одержують ar'ap-ar'ap. 
водяник, водянка - діжка на воду 

(в селянському побуті). 

воловина - м'ясо з вола, див. Яло

вичина. 

восьминоги, спрути - іст. мор. го

л о вон о г і м'якуни. (Octopoda). 
Octopus. 

в'ялити 

вуглевоводи, карбогІдрати (а не 

"вуглеводні") - орг. сполуки, го

ловний складник росл. їжі; в. 

прості або моносахариди (глю

коза, фруктоза), в. складні, або 

полісахариди (крохмаль, гліко

Г'ен). Carbo-hydrate. 
вуглекислий газ (двоокис вуглецю) 

- застосовується у виробництві 

газованих напоїв. 

вуглекислота тверда - сухий лід. 

вуглець - хем. елемент, 1-:аявний в 

харчах. Carbon. С. 
вугор рІчковйй (евр.) - риба род. 

вугроватих. ( Anguilla anguilla). 
Eur. ееІ. 
в. американський. (А. rostrata). 

Common ееІ. 
вудженка, вендзунка (зах. з поль.) 

вуджені бочок, грудинка, по

хребтина. 

вудженИна - вуджені м'ясні виро

би (а не "копчені", рус.). 

вудженИця - вуджена шинка. 

вудження ( а не "копчення", рус) -
консервування харч. продуктів 

діянням диму; вуджений (а не 

"копчений", рус.). 

вурда - страва з конопляної або 

макової макухи; начинка з маку

хи для вареників на Різдво; сир із 

сироватки. 

вурдитися - зсідатися (молоко). 

входини (а не "новосілля", рус) -
приймати гостей з нагоди вхо

дин до нового мешкання. 

входЯни (а не "новосели", рус.) -
господарі нового мешкання. 

в'юн - пріс. риба род. в'юнових. 

(Misgurnus fossilis). River Loach. 
в'язь - пріс. риба род. коропових. 

(Leuciscus idus). lde. 
в'ялити - сушити на свіжому по

вітрі (рибу, м'ясо); в'Ялений. 



ranкa 

ranкa мушкатна (зах. з поль.), див. 

roplx мускатний. 
rаnунка, див. крашанка. 

rаnушкИ, rаnушка (одн.) - страва з 

прісного тіста (рваного, краяно

ного, литого), звареного в окропі 

або в молоці; rаnушки nитІ (а не 

"лляне тісто"). Dumpling. 
rаnушкИ полтавські - юшка з га

лушками. 

rальба (зах. з нім.) - півлітровий 
кухоль на пиво. 

rамати, rамкати (дит.) - істи. 

гамбець, rоломбець (зах.; чи "r'ам

бець"?)- густа замішка з усякого 

борошна, яку викладали грудка

ми у миску. 

гамула - яблучне каша з медом; 

густа юшка. 

ганус, аніс - прянощі (насіння); га

нусовий. (РітріпеІІа anisum). Ап
ісе. 

Ганна Шпет - сорт сливи. 

ганусівка - горілка, заправлена га

нусом. 

ганчірка - шматок старої тканини, 

уж. у кухні; мийка. 

гаолян - китайське або манджур

ське просо. 

гарбуз звичайний - гор.; гарбузо

вий (каша, насіння, олія). (Cucur
bita реро). Pumpkin. 

гастрон6м, -ка, - знавець страв; 

крамниця готових харч. продук

тів. 

гастрономія (гр.) - куховарська 

вмілість; гастрономічний. 

гвоздика - спеції; висушені квітка-

ві пуп'янки гвоздичного дерева. 

(Caryophyllus aromaticus). Clove. 
гербата, гарбата (зах. з поль.), див. 

чай. 
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"rеркулес" - вівсяні пластівці (фір

мова евр. назва); сорт брюсель

ської капусти. 

геспередИн - вітамін групи Р (біо

флявоноїд). 

гмжки (зах.), див. холодець. 

гмря, rИрка, важки - металевий 

предмет певної ваги, який пра

вить за міру при зважуванні. 

гіІ'роф6ри - група видів іст. грибів; 

г. білуватий, г. пізній, г. ранній. 

(Hygrophorus). 
гІдроксил6ваний лецитин - х. х. д. 

(емульr'атор). Hydroxylated leci
thin. 

rІдроксиметиn11цеnюn11оза - х. х. 

д. (загусник). Hydroxymethyl-
cellulose. 

rіпантІй (бот.) - плоди шипшини, 

глоду. 

гіроп6р каштановий, заячий гриб -
їст. гриб. (Gyroporus castaneus). 
~ березовий, синя~ (G. cyanen

s is ). 
гірчак, пукас - пріс. риби род. ко

ропових. (Rhodeus sericeus). 
гірчИця - олійна росл.; гірчИчний 

(зерно, олія); г. абісінська, г. біла, 

Г. сарептська, Г. чорна (ЛИСТА На 

салату). (Sinapis). Mustard. 
гІрчИця столова, муштарда (зах.) -

приправа, видобувана з г. са

рептської. Prepared mustard. 
гІрчИчниця - посудина на столову 

гірчицю. 

гІс6п лікарський, Іван-зілля (зах.) -
прянощі. (Hissopus officinatis). 

гладун, гладунець, гладущик (зах.) 

глиняна посудина на молоко; 

див. також глек. 

глевтfІк, глев'ян - недопечений 

хліб; глевкий, глевкуватий. 

глек, глечик - глиняний високий 



rnекм 

посуд на молоко (те саме, що й 

"гладун"). 

глеки - сорт укр. груші. 

глечики жовті - росл., їст. висуше

не кореневище і насіння. (Nuphar 
luteum). 

глива - сорт укр. груші. 

глизявий, згливілий сир - в'язкий, 

липкий (діянням бактерій). 

глитати - ковтати; див. також лика

ти (зах.). 

глід, глоду (род. в.) - росл., їст. 

плоди. (Crataegus), Haw(thorn). 
глікоІ'ен - тваринний крохмаль. 

гріцероль (хем.), глуцерин - х. х. д. 

(емульr'атор); орг. сполука, най

простіший спирт. Glycerol. 
глось, див. камбула. 

глуха кропИаа біла- росл., їст. лис

тя (як шпінат і до юшок). (Lamium 
album). 

глушець, глухар - мисл. птах род. 

тетерових. (Tetrao). Wood grouse. 
глюкоза, декстроза - виноградний 

цукор; сироп з глюкози й мальто

зи (ам.). 

гнилИці - перестиглі дикі груші. 

гніт - тиск, тягар, прес; гнітити -
чавити (сік). 

гнітитися, див. загнічуватися. 

г6блики - прилад сікти капусту. 

говіння (обр.) - піст перед сповід-

дю; говіти - постити. 

гоголь - дика качка, мисл. птах. 

( ВисерhаІа clandula). 
годування, харчування - забеспе

чувати їжею. 

годувальник, -ця, - той, хто забес

печує когось харчуванням. 

годованець - адоптована чужа ди

тина. 

голінка, гомілка - части на ноги від 

коліна до ступні. 

голІfІт - ,сорт каляріпи (білої й си

ньої). 
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голка куховарська - формувати 
(зшивати) тушки птиці або начи

нені м'ясні вироби. 

голка шпикувальна - наколювати, 

шпикувати м'ясо салом, часни

ком тощо. Larding needle. 
головатиця, див. лосось дунай

ський. 

головач, див. бичок-головань. 

головець - пріс. риба род. коропо

вих. (Leuciscus cephalus). Chub. 
головизна - м'ясо з голови твари

ни. 

головка (капусти, часнику). 

голотурії - безхребетні тварини ти

пу голкошкірних, деякі їстівні; 

( Holothurioidea), див. також тре
пані'. 

голощак - пісна рідка страва. 

голуб свійський - свійська птиця; 

голуб'Ячий. (СоІитЬа). Pigeon. 
голубки - дрібне весільне печиво. 

голубці, голубець (одн.) - укр. 

трад. страва; начинка з пшона, 

рижу, крупів, заверчена в листки 

капусти або буряків. 

голуб'fІтина - м'ясо з голубів. 

гомоІ'енізація - створення емульсії 

високого ступня подрібнення 

(напр. ситі в молоці); гомоr'еніз6-

ваний - однорідний (молоко). 

г6пка (бойк.), "кулеша на картоплі" 

- запечена товчена несціджена 

картопля, засипана кукурудзя

ним борошном. 

горбач - мор. риба род. лососевих. 

(Salmo gorbuscha). Pink Salmon. 
гордовина - їст. ягоди. ( Viburnum 

lentana). Sheepberry. 
горілка - міцний альк. напій, суміш 

винного спирту й води. (Whis
key); г. шотлЯндська (Scotch), г. 

Яблучна (ам.) (АррІе jack), г. жит
ня (ам.) (Rye), г. російська (Vod
ka). 



roplx 

ropix - назва дерев і їхніх плодів 

род. горіхових (Juglandaceae); 
назва плодів деяких інших рос

лин; горіховий (олія, халва, торт). 

г. волоський. ( Juglans regia). Wal-
nut. 

г. манджурський. ( J. mandschu
rica). 

г. півн.-ам., див. гІкорІя і пекан. 

г. бразілійський. (Bertholletta ex
celsa). Brazil пut. 

г. лІсковий (плід ліщини евр.) 

(Corylus avellana). Filbert. 
г. лісковий американський. (Co

rylus americana). Hazelпut. 

г. пісковий льомбардський, або 

фундук. (Corylus тахіта). 
г.-кола - плід троп. дерева, що 

містить у собі кофеїну, його 

використовують у виробниц

тві солодких напоїв (Со/а acu
minata); див. також кока-кола. 

г. кокосовий - плід кокосової 

пальми. (Cocos mucifera). Co
coпut. 

г. мускатний, мушкатна галка 

(зах.) - плід троп. дерева. 

(Myristica fragrans). Nutmeg. 
г. водяний (з плодів крупи й бо

рошно). (Trapa natans). Water 
caltrop. 

г. земляний, див. арахіс. 

горіхолускач - щипчики розлущу

вати горіхи. Nutcracker. 
горішки кедрові (Cidar пut), г. сос

нові, або пІніолі (Ріпе пut), г. бу

кові, або букви. Beechпut. 

горішки - дрібне хлібне печиво. 

горловина, підгорля, підшийка -
м'ясо з передньої частини шиї 

тварин. 

горнець - глиняна полив'яна посу

дина варити страви. 

горннтко (зах.), див. кухоль. 

зо rостроносик-кеф•nя 

rоробИна - росл., іст. плоди. (Sor
bus aucuparia). Ash-berry. 

горобИнівка - горобинова налив

ка. 

городина - харчові рослини, виро

щені на городі (а не "ярина", зах., 

не "овочі", рус.). 

ropox (зб. ім.) - гор.; горохвяний, 

гороховий. (Pisum sativum). Реа. 
г. цукровий, або зелений горо

шок - їст. недозріле зерно й 

лопатки (сирі й варені). 

г. лущИльний-їст. дозріле варе

не зерно. 

горохвяник - млинець з горохвя

ного борошна; див. також матро

теники, хоми. 

горохвянка - горохвяна юшка. 

горошина - одно зерно гороху. 

горщик, горнець, rорнн, rорннтко -
посудина варити страву. Pot 
(eartheп). 

горнчки (обр. лем.) - поминальний 

гарячий безм'ясний обід після 

похорону. 

господарство хатнє - система 

всього домашнього господарю

вання. Home ecoпomics. 
господиня (а не "господарка") ха

зяйка (схід.), r'аздиня (зах.) -
жінка, що провадить хатнє гос

подарство. 

гостина - гостювання (когось у ко

гось); прийняття (здебільша уро

чисте). 

гостинність, гостити - готовість 

господарів приймати гостей; го

стинний. 

гостинець - малий дарунок (ласо

щі чи речі) переважно дітям. 

гостя, гість - особа, що до когось 

приходить у гості. 

гостроносик-кефаля - риба род. 

кефалевих. (Mugil chelo). 



rотуаати 

rотувати - приготовляти іжу, вари

ти. 

грам - одиниця ваги в дец. с. м., 

1/1000 кг. 
гребінь (обр.) - весільне печиво 

для матері молодої від родини 

МОЛОДОГО. 

гребінець чорноморський - їст. 

мор. двостулковий м'якун (іноді 

подають у черепашці готове до 

споживання). (Pecten). Scallop. 
гречка звичайна - круп'яна росл.; 

гречаний (борошно). (Fagopyrum 
esculentum). Buckwheat. 
гречана каша - страва з греча

них крупів. В. kasha, Ь. hot ce
real. 

гречані крупи (цілі, середн1 и 

дрібні). Buckwheat groats. 
гречаники - млинці з гр. борошна. 

В. pancakes. 
грибИ, губи (зах.) - група їст. ниж

чих безхлорофільних рослин; 

гриб6вий; г. свіжі, сушені, мари

новані, солені. 

гриб білий, або боровик, щирЯк. 

(Boletus edulis). 
гриб-піщаник. (Boletus badius). 
гриб-баран. (Sparassis crispa). 
г. занчий або каштановий. (Gyro

sporus castaneum ). 
г. зимовий. (СоІІуЬіа velutipes). 

грИцики звичайні - росл. (листя на 

салату). (Capsella bursa pastoris). 
грінка - скибка хліба, смажена на 

fafa, пухівка - полярна мор. качка. 

(Somateria molissima). 
tаздИня (зах.), див. господинн. 

faneтa (фр.) - сухий прісний кор

жик; обр. фр. печиво на Водо

хрища. 

31 tарнір 

сковороді або загнічена на спе

ціяльному електричному прила

ді. Toast. 
гробки, мисочки (церк.) - поминки 

на Томину неділю, див. також 

Проводи. 

грудинка, грудниця - част. туші з 

ребрами; м'ясо цієї частини. 

Breast, brisket. 
гру~дь, див. хрнщ. 

груша звичайна - сад.; грушевий 

(квас). (Pyrus communis). Pear. 
грушівка - наливка з груш; сорт яб

лук (гібрид). 

гурманка, або гуска, топка (зах) -
стіжок соли; грудка овечого си

ру. 

гуси - свійські й мисл. птахи; гуся

чий. 

гуски (обр.) - вечір-гостина з музи

кою молоді, осібно в молодого й 

молодої після запросин на весіл

ля (гуц.); дрібне печиво на хрис

тини (лем.). 

гусnннка (гуц.), "прятане молоко" -
заквашене парене молоко; див. 

також рнжанка. 

густерн, плесканка - пріс. риба 

род. коропових. ( ВІісса bjoerkna) 
Silver bream. 

гуща - осад з рідини на дні посуди

ни; густа частина юшки. 

гуща кавова, фуси (зах.) -осад, що 

залишається по відцідженні пит

ної кави. Coffee grounds. 

fan6н - міра рідини, 4 кварти. 
fарець (зах.), гарнець - міра сип

ких тіл, 3,48 літра; посудина такої 
міри. 

fарнір (фр.) - нем'ясні додатки до 

м'яса чи рибних страв. 



tарнІ,.Ур 

r'арнітур (фр.), див. комплект, на

бір. 

r'арчик (зах.) - дерев'яний посуд на 

молоко. 

r'атунок (нім.) - сорт, різновид. 

rелетка, tелета (зах.) - дер. посуди
на на молочні продукти. 

r'Іr'ант - сорт лузального соняшни

ка. 

І'лей або камедь - загуслий сік, що 

витікає на стобурах вишні, сливи 

тощо. 

r'лей арабський, Г'уміарабік - х. д. 

(загусник). Arabic gum. 
І'лей r'уарський, Г'уарська камедь -

х. д. (загусник). Guar gum. 
І'лінтвайн (нім.) - гаряче вино. 

r'лоб'є (лем.) - мала грудка сиру. 

r'лютИн, Г'nютен - рослинна клей-

ковина. Gluten. 
r'лютамінат натрію - х. х. Д. (смако

посиnювач). Monosodium gluta
mate. 

r'ляr' (а не "сичуг", рус.) - част. 

шлунку теляти або ягняти, ужи

вана для зсідання молока при ви

робництві сиру; готовий ком. 

фермент; Г'nЯГ'аний. Rennet. 
r'лfІr'аний сир (а не "сичужний", рус.) 

- сири, вироблені таким спосо

бом. 

r'лfІr'анець - молоко, що зсілося та
ким способом. 

r'лfІr'анка - свіжий овечий сир. 

даванка, давка (зах.) - добова або 

разова порція страви; Див. також 

порція. 

дактиль, фінік - сад. плід дактиnе

вої пальми. (Pheonix dactyliferus). 
Date. 
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r'оr'ель-моr'ель (нім.) - ласощі з 
жовтків і цукру. 

r'оr'одза (гуц.), див. брусниця. 

r'отур, див. rлуwець. 

r'par'aм - разовий хліб з висівками 

(назва походить від ам. пропаГ'а

тора "харчів здоров'я" С. Ірага
ма). 

І'ранат(а) - сад.; Г'ранатовий. (Рипі

са granatum). Pomegranate. 
r'ратки, рушти (зах.) - пристрій пек

ти м'ясо на жариві. 

r'рейпфрут (анг.) - сад. (цитрусо

ві). (Citrus paradisi). Grapefruit, 
pomelo. 

r'ренадИн - напій з Г'ранатів. 

r'рис (нім.), див. висівки. 

r'рмсІк (зах.), див. манна. 

r'рІль (ан г.), ди в раwпер. 

І'рІот (фр.) - сорт вишні. 

r'por' (анг.) - гарячий альк. напій з 

води, рому й цукру. 

r'рс)но, гроно - кетяг винограду. 

І'росерня (анг.), див. крамниця ба-

калійна. 

r'руля (лем.), див. картопля. 

r'рЮер - сорт швайц. сиру. 

tуава - сад., плід ам. троп. pocn. 
(Psidium). Guava. 

r'уr'ель (нім.) - німецьке печиво. 

І'уляw - угорська м'ясна стра ва. 

r'ума жуйна, жуйка. Chewing gum. 
r'урман (фр.) - ласун. 

r'уст (зах.), див. смак. 

дарнмк, х6мина паска (обр.) - ви

сокі пісні паски, що їх кладуть на 

місце забраної плащаниці. На 

провідну неділю священик їх 

святив і нарізаними малими 

шматками роздавав вірним. 



А•Ійнмк 

АВійнИк, двійнЯк, двійнята - два 

горщики, з'єднані дужкоподіб

ною ручкою. 

двІйннтка (обр.) - два весільні бу

ханчики спечені разом, що іх кла

ли перед молодими на одній та

рілці на дві ложки, пізніше під 

голови молодим в коморі. 

деІ'устацін - оцінювати якости хар

чів та напоїв коштуванням (чай, 

вино). 

деІ'устатор - фахівець, що оцінює 

так харчі. 

декаграм - міра ваги, вдец. с. м., 10 
грамів. 

деканк• зимова - сорт груші. 

декстрин - х. д. (загусник). Dextrin. 
декстроза - х. д. (солодило); див. 

також глюкоза. 

делікатес (фр.) - вишукана, добір

на страва. 

делікатес - сорт баклажана, помі-

дора, селери. 

деліwес - сорт зимових яблук. 

делавар - сорт ам. винограду. 

денце (бот.) - дуже скорочене 

стебло цибулини цибулі. 

дерен, кизил (рус.) - росл., іст. 

плоди; дереновий. (Cornus таs). 
Cornelian cherry. 

деренівка - настоянка з дерену. 

деруни. драпаники (зах.) - карто

пляники з сирої картоплі; див. 

терченики. 

десерт (фр.) - солодка, звичайно 

третя страва обіду. 

джезва, турка - посудина у східніх 

народів запарювати каву. 

джем (анг.) - густе варення (кон-

фітури) з садовини, ягід. 

джин - анг. горілка. 

джон-бер - сорт помідорів. 

джонатан - сорт зимових яблук. 

джур, жур (зах.) - страва з вівся но-
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го ферментованого борошна; 

юшка з кислого молока. 

дзвоники ріпчасті - росл .. іст. ко
реневище. (Сатрапи/а ranuncu
lus). 

дзьобанка (гуц. обр.) - пшенична 

кутя з медом. 

дзбан, збан, дзбанок - глиняна або 
скляна посудина з вухом на рі

дину. 

дИвень (обр.) - весільне печиво у 

вигляді великого бублика, обпе

резаного зубчастим валиком з 

тіста; інколи прикрашують його 

теренками; див. також теренки. 

дИмка - саморобна горілка; цибу-

ля сіянка. 

дИмницн -,... сорт укр. слив. 
дИнне дерево, див. папан. 

дИнн звичайна (а не "гарбуз")- гор. 

що ії їдять сирою; дйнячий. (Cu
curbita те/о). Melon. Д. дубівка, 
д. канталупка, д. вощанка глад

кокора, д. гетьманська, д. ребрй

ста, д. мускатна, д. сітчаста, д. 

касаба. 

дистилнцін - очищування рідини 

технікою перегону; дистильова

ний (вода). 

дичина - м'ясо диких тварин, веп

ра тощо. 

дИчка - некультивовані плодові 

дерева та їхні їст. плоди. (яблука

кислиці, груші). 

дІвИч-вечІр (обр.) - гостина у мо

лодої напередодні весілля, "про

щання з дівуванням". 

дід, плетень (а не "струцля") - різ

двяне, довгасте сплетене печи

во. 

дідух (зах.) - різдвяний сніп. 

діtта - певний режим харчування 

здорової або хворої людини; по

мірність у їжі й питті; дієтйчний. 



дієтетика 

дієтетика - наука про доцільне й 

правильне харчування. 

діжа - дер. посуд, що в нім учиня

ють тісто на хліб. 

діжка - дер. посудина переважно 

на воду. 

дійво - надій молока; молоко; мо

лочні продукти. 

дійннця - посудина для доїння в 

неї корови, вівці, кози. 

діметИлполісилоксан - х. х. д. 

(протишумник). (Dimethylpolysi
loxane). 
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ді натрій r'уанілнт - х. х. д. ( смако
посилювач). Disodium guanylate. 

ді натрій інозинат - х. х. д. (смак о- , 
посипювач). Disodium inosinate. 

діястаза, амІлнза - один з фермен

тів, що розщеплює крохмаль. 

добавка (рус.), див. додаток. 

довбенька, довбешка - дер. моло

ток, уж. на кухні ("бити" м'ясо). 

довжанка, довжан (зак.) - глиняні 

глечики на молоко. 

додаток - додаткова порція стра

ви в ресторані абощо; хем. дода

ток у харчах; домішка. 

доза - певна пайка чогось (із хар

чів). 

дозарювання - достигання соко

витих плодів у спеціяльних каме

рах, зірваних ще до їх стиглости. 

дозрівання - достигання (помідо

рів тощо). 

дозрілий - стиглий (плід городини 

тощо). 

дозування, дозувати - розподіл на 

дози, певні пайки. 

долки (чес.) - оладки. 

донешта (рум.) - сорт яблук. 

дора (гуц.) - паска. 

порінник (гуц.) - кошик на свячене. 

дорш, тріска (рос.) - мор. риба 

род. вахнюватих. (Gadus mor
hua). Atlantic cod. 

дуб звичайний 

дощовик їстівний - їст. гриб. (Lyco
perdon perlatus). 

драглі, желе (фр.) r'алярета (зах.) -
пектинові речовини; холодна 

драглиста страва з додатком же-

лятини, крохмалю тощо; див. та

кож холодець. 

драглики, r'аляретка - застигла 

драглиста маса із соків садовини 

або ягід, що природно здраглі

ла (гідроліза пектинів). Jelly. 
драглець - ком. порошок для дра

гл икі в із желятиною; страва з 

цього порошку. Jell-0. 
драже (фр.) - сорт дрібних цуке

рок. 

дракончик морський, - мор. риба 

род. драконуватих (Trachurus 
draco). 

драпаники,див. терченики. 

дріб, дробина - свійська птиця; 

малі тваринки. 

дрібок, дрібка (род. в.) - грудочка 

соли. 

дріжджі- одноклітинні грибки, що 

викликають алькогольну фер

ментацію цукрів; дріжджевий, 

дріжджовий. їх уживають у хлі
бопеченні та в виробництві пива, 

вина тощо. (Sacharomycetaceae). 
Yeast. 
д. гнічені або спресовані, д. сухі, 

д. пивні. 

дробарка - машинка подрібнюва

ти щось у куховарстві. Grater. 
дробинка - крихта. 

дрова - дерево, уживане як пали

во. 

дрогана жовта - сорт черешні. 

дрохва - мисл. птах. (Otis tarda). 
Bustard. 

друшлнк - дірчаста посудина про

тирати та проціджувати варені 

харчі. 

дуб ЗВИЧаЙНИЙ - дерево; ЛИСТА АК 



дубівка 

прянощі при солінні огірків; пло

ди, див. жолудь. (Auercus robur). 
дубівка - сорт дині. 

дубовик, піддубник, див. синяк. 

дудлити - пити жадібно (вульга-

ризм). 

дудник лікарський - прянощі (ціла 

росл.) (Archangelica officinalis). 
Angelica. 

дужінник, дужик (гуц.), коструба

ник (Поділля), див. жиляник. 

едем - сорт гол. сиру. Edam. 
ЕДТК- етелендіяміно-тетраацето

ва кислота - х. х. д. (в консервах 

комплексувальна сполука, що 

запобігає осіданню кальцію, 

магнезію й заліза). EDTA. 
екстракт - згущений витяг росл. 

або твар. походження; е. ваніле

вий, е. мигдалевий, е. бульйоно

вий. 

електрозбивач, елек. мішало -
прилад збивати харч. продукти. 

Mixer. 
електроплитка - елект. кухонна 

плитка. 

електроустаткування кухонне -
елек. машини й прилади. 

елексмр- витяг або міцний настій з 

рослин на спирті. 

ель - анг. пиво; напій з ферм. соло

ду, засмаченого хмелем. АІе. 

ельберта - сорт броскви. 

ементальський сир - сорт швайц. 

сиру. Emmenthaler. 
емульІ'атор - речовина, що сприяє 

утворенню емульсії та підвищує 

тривалість. 

емульсія - суміш двох незмішува-
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дужка - мет. пристрій затискати 

скляні накривки на слоїках при 

стерилізації харчів. 

дулівка - наливка з груш дуль. 

дуля - сорт літніх груш. 

дункан - сорт білого Грейпфруту. 

дупель - мисл. птах. (СареІІа me-
dia). Great snipe. 

духівка, див. піч. 

душенина - тушкована страва. 

них рідин, з яких одна у стані 

дрібних краплинок. 

ензим - речовина (фермент), що 

спричинює хем. зміни в росл. 

клітинах, сама не змінюючись 

(темніння покраяних яблук, ба

нанів, баклажанів). 

ендмвія, див. цикорій городній. 

ерзац (нім.), сурогат, див. замінник. 

ерrокальцифероль - вітамін 0 2• 

ериторбат натрію - х. х. д. (проти-

окисник, червоний барвник до 

м'яса). Sodium erythorbate. 
ерміfІна - сорт помідорів. 

есенція - сконцентрований розчин 

(е. оцтова). 

ескалоп - страва з м'яса (відбиван-

ці без ребер). 

ескароля, див. цикорій городній. 

естраІ'он (фр.), див. острогін. 

етермчна олія - запашна олійна ре-

човина росл. походження. 

етиловий спирт, див. винний спирт. 

етикета, наличка- фірмовий знак на 

виробах. 

ефедра двоколоса, "степова мали

на" - їст. ягоди. (Ephedra vulga
ris). 



жайворІнкИ 36 завар 

ж 

жайворІнкИ (обр.) - печені з тіста 

пташки - "40 жайворінок" на 
день Сорока мучеників (22 бе
резня), дохристіянське привітан

ня весни. 

жариво, жар - розжарене вугілля 

або вислід згоряння дрів. 

жарівнИцн - мет. посудина із жари

вом і rратками для варення і сма

ження. (Brazier); бляшаний лист 
для печення в печі. 

жарити (рус.), див. смажити, запі

кати, пряжити. 

жевна (бук.) - весільне печиво 

(серцеподібний калачик), що 

його приносять дружки, запро

шуючи гостей на весілля. 

желе (фр.), див. драrлики. 

желнтИна - тваринний клей; желя

тИновий. 

жентИцн (гуц.) - сироватка з ове

чого молока. 

жерделн, див. морелн. 

жеруха rірка - гор. (листя на сала

ту). (Cardamine отага). Bitter 
cress. 

жер мен - сорт груш і. 

живИцн - жартівлива назва горіл

ки. 

жИвленнн, живитися - те, чим жи

виться організм; процес харчу

вання. 

живність - харчі; свійські тварини 

й свійська птиц~. призначувані 

на м'ясо. 

жилець (холм.), див. холодець. 

забіл, забілка - молоко або смета

на для запралювання страв; за

білювати, забілений. 

з 

жИлнники (обр.), жилованики -
прісні коржі на перший день (">kи

лавий понеділок") Великого по

сту; див. також дужінники (гуц.), 

кострубаники (Поділля). 

жир, жирний, див. сить, товщ ("жир" 

- пожива, здобич диких птахів, 

звірів). 

жИто - зернова росл.; житній (хліб, 

борошно). (Secale сегеаІе). Ауе. 
житнівка - горілка з жита. Ryewhis

key. 
житняк - житній хліб. Ауе bread. 
жменн, жменька - місткість руки 

між долонею й зігнутими паль

цями (міра). 

жовток, жовтки (а не "жовтко") -
жовта маса в середині пташино

го ЯЙЦЯ. 

жола підземна (діял.), земляний го

ріх; див. арахіс. 

жолудь- плід дуба; жолудевий (ка

ва, борошно). Acorn. 
жолуді морські - вусоногі ракопо

дібні, деякі види їстівні. (Balano
morpha), Acorn barnacle. 

жолудок (зах.), див. шлунок. 

жур, див. джур. 

журавлина звичайна (а не "клюква", 

рус.) - їст. ягоди; журавпИновий 

(кисіль). (Oxycoccus palustris). 
Bogberry. 
ж. великоплода (ам. культ.) (О. 

macrocarpus). Cranberry. 
ж. дрібноплода. (О. microcarpus). 

Eur. с гап berry. 

завар, заварка - настій чогоне

будь, залитого окропом (чай, 

кава). 



зааарка 

заварка - страва з вурди. 

заварнИй - заварений перед виго

товленням (тісто, крем). 

завиванець - рід печива; страва з 

м'яса з начинкою "руляда"; стра

ва з капусти і м'яса. 

завиваники, заливаники - рід 

млинців або налисників із сиром, 

залитих сметаною (на масляну). 

загнІт - вогонь із соломи або трі

сок, щоб зарум'янити хліб у печі. 

загнічувати - зарум'янювати хліб у 

печі (при печенні) або скибки 

хліба на сковороді чи елек. при

ладі - загнічувачі. 

загнічувач - елек. прилад для за

гнічування грінок. Toaster. 
заговини, див. запусти. 

заготівля - роблення запасу (хар

чів); заготовлений. 

задимлЯнка гусяча - ковбаса з гу

сятини. 

заєць - мисл. тварина. (Lepus). 
Наге. 

зайчатина - заяче м'ясо або пече

ня. 

заідка, заїдок - легка страва; див. 

закуска. 

закалець - частина недопеченого 

хліба над спідньою шкуринкою. 

закваска - речовина, що викликає 

ферментацію; част. залишеного 

тіста з діжі, нею заквашують на

ступне тісто; ди в. розчин( а). 

заколотка - заправа зі сметани 

(молока) з борошном для юшок, 

підлив. 

заколотка бананова - напій з бана
нів та молока. Banana milk shake. 
з. молочна - прохолодний напій 

із збитого молока й морозива. 

Milkshake. 
заколочувати - змішувати щось із 

рідиною (сметану з борошном). 
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закришка - городина до юшок; за
крйшувати, закрйшений. 

закупівля - дія, купування чогось. 

закуска - легка страва чи їжа перед 

обідом, здебільша до напоїв. 

закусуваник, паланИця (обр. зах.)

тонкий корж з житнього борош

на, що його всі члени родини ку

сали перед вечерею на другий 

Святий вечір. 

заливка, маринад - приготований 
розчин для заливання. 

заливний - залитий приправою або 
виваром, що гусне. 

залишок, залишки - рештки їжі. 

замінник, суроr'ат, ерзац - підроб

лений, неповноцінний продукт. 

заміс - замішане тісто для печення 
(хліба). 

замішка - рідка страва з борошна. 
запара, опара - запарене борошно 

для вчиняного (дріжджевого) 

тіста. 

запарка - настій чаю, кави, зали

тих окропом. 

запас - заготовлені наперед про

дукту; запасатися, запастися; за

пасний. 

запіканка - рід горілки з пряноща

ми, витриманої в гарячій печі; за

печена страва. 

запікати - пекти коротко над без

посереднім жаривом деревного 

вугілля, під газ. полум'ям або 

елек. спіралею при високій тем

пературі в запікачі (ВгоіІ); загні

тити (зарум'янити) страви в гаря

чій печі. Brown. 
запІкач - осібний прилад або част. 

печі з верхнім полум'ям або елек. 

спіралею. Broiler. 
запоіни (обр.) - частування в домі 

нареченого для родини нарече

ної після заручин. 



зеnрава 

заправа, заправка - те, чим заправ

ляють їжу (засмажка, сметана). 

запусти, заговини (церк.) - останні 

дні перед Великим постом, коли 

споживають скоромне. 

засипка (крупів до юшок) - заси

пати крупами. 

засмажка, запражка (зах.) - запра

ва з ситі (товщу) та борошна. 

засмачка салатна - запраQа до са

лат. Salad dressiпg. 
засмачувати - додавати щонебудь 

до страв для поліпшення смаку; 

засмачений. 

заслінка - дерев'яна заставка зату

ляти челюсті печі. 

засолювання, засіл (огірків) - кон

сервування в розчині солі; засо

лений. 

затикач, затиск - пристрій затис

кати щонебудь; мет. пристрій за

тискати накривки слоїків при 

стерилізації. 

затичка, корок - те, чим затикають 

отвори, пляшки; див. також чіп. 

затір - суміш, що вживається при 

ферментації горілки, пива. Mash. 
затірка, затирка (зах.) - страва з 

затертого борошна з водою, зва

рена на молоці або воді; див. та

кож стиранка. 

захват - пристрій витягати слоїки 

із стерилізатора. 

заячина - заяче м'ясо або печеня. 

збивач, збивалка - ручний мет. 

прилад збивати білки, вершки 

тощо. Beater. Збивач подвійний. 
Rotary beater. 

збИране молоко, див. молоко. 
звіробій звичайний, заяча крівця -

лік. росл. і прянощі. (Hypericum 
perforatum ). 

згага, зга, ди в. печ ін. 

здір - внутрішнє (середове) свиня

че сало. 

зв золото 

здоба - вироби з тіста, в якому є 

масло, цукор, яйця та інші додат

ки; здобний. 

зеленець, зелепуга (зах.) - недо-

стигла садовина. 

зеленка - сорт дині. 

зеленка дніпровська - сорт яблук. 

зеленушка, рядівка зелена - їст. 

rриб. (Tricholoma equestre). 
зелень, зеленина - зелена городи

на (листя, стебла, стручки). 

зельтерська вода - природна або 

штучно витворена мінер. соляно

вуглекисла вода. Seltzer. 
земляний горіх, див. арахіс. 

земляна груша, див. соняшник 

бульбистий, топінамбур, ріпа. 

земляний мигдаль, див. смикавець 

їстівний. 

зеніт - сорт червоної капусти. 

зерно (зб. ім.), зернина (одна) -
плід хлібних зернових культур 

(Graiп); плід інших рослин (ма
ку); зерновий, зернИстий. 

зимівка - сорт дині. 

зілля запашне - здебільша травя

нисті рослини уж. як прянощі. 

зільники (зак.) - коржі з прісного 

кукурудзяного борошна з додат

ком зеленої цибулі і кропу. 

злив, злИвниця (а не "раковина", 

рус.) - прибудова в кухні для 

стоку води. Siпk. 

зливки - рештки напоїв, злиті в 

одну посудину (пляшку). 

змішувач - прилад готувати суміші 

різних харч. продуктів. Bleпder. 

зм6рщки, сморжі - група іст. гри

бів. (Morchella). Morel. 
зморщок справжній. ( М. escu

lenta). 
з. степовий. ( М. stepicola). 
з. конусуватий. ( М. сопіса). 

золота крапля - сорт сливи. 

золото - хем. мікроелемент, наяв-



зоnотосnмва 

ний в харчах. Gold. (Аигит). Au. 
золотослИва - сорт укр. сливи. 

зорілка (обр.) - лемківська весіль

на страва. 

зрази - м'ясна страва з підливою з 

меленого або відбивного м'яса; 

битки. 

зразівка - м'ясне філе на зрази; по

хребтина. 

зрізуванець, див. цибуля. 

зсідання, зсілий (молоко) - утво

рення згустків. 

зсік - яловичина з верхньої части

ни стегна. Rump. 

Іван-чай вузькоnИстий, зніт - росл. 

(листя на чай). (Chamaenerium 
angustifolium ). 

івасі, див. сардИнка тихоокеанська. 

ізабеnnа - сорт. ам. винограду, 

культ. на Україні; сорт вина. 

Ізюм (рус. з тюр.), див. родзинки. 

ікра, кав'Яр - іст. риб'ячі яєчка; 

ікристий. 

ікра чорна або зерниста з осетрових 

риб; і. червона - з лососевих 

риб; і. частикова з деяких інших 

риб; і. пресована. 

імбИр лікарський - прянощі (коре-

їда - споживання харчів і самі харчі 

("хліб та вода - козацька їда"). 

їдальня - кімната в домі, де їдять; 

див. також харчівня. 

їдець, їдак, їдачка - особа, хто їсть; 

споживач. Еаtег, consumer. 
їдіння, їдження - споживання хар

чів; ідений, іджений. 

їжа - харчі. 
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зубок, зубкИ - окремі частки голов

ки часнику. 

зубоwпИчка, зубочистка (зах.) -
вигострені дер. шпички чистити 

зуби. Toothpick. 

зубрівка - горілка, настояна на 

траві "зубрівці", бот. назва: чапо

лоч пахуча. ( НіегосhІоё odorata). 

зубці - зварене або підсмажене 

зерно ячменю. 

зупа (зах.), див. юшка. 

невище). (Zingiber offinale). Gin
ger. 

індик, індИки - свійський птах; ін

дИчи й. ( Meleagris domestica). 
Тшkеу. 

індичина - м'ясо індика; печений 

індик. 

інжИр (тюр.), див. фі(а. 

інозитоnь - вітамін групи В. 

інулін (хем.) - складний вуглевод 

росл. походження. 

іриси - сорт цукерок. 
ірга круглоnИста - росл., іст. пло

ди. ( Amelanchier rotundifolia). 
Tuneberry. 

їжак морський - мор. безхребетна, 

голкошкіра тварина; деякі види 

їстівні. (Echinus). Sea urchin. 
їжовИк жовтуватий - іст. гриб. 

(Hydnum rependum). 
їсти (їм, ісИ, їжмо!, їж!) - споживати 

харчі, страви. 

їстівне - придатне для їжі; істівнйй. 



йоrурт 

йоrjрт, юrjрт (тюр.) - молоко, за

кислене бактеріями - ляктоба

цилінами. 

йод - хем. елемент, наявний в хар

чах. 

кабанос (зах.) - суха тонка свиняча 

ковбаса. 

кабанятина - м'ясо кабана, див. 
також свинина. 

кабасін - сорт винограду. 

кабачок - гор.; кабачк6вий; (Cucur
bita Реро var. ovifera). Squash. 
кабачок англійський, к. грець

кий, к. італійський, або цухіні, 

кабачок-кривошийка, к. грибів

ський, к. одеський. 

каберне (фр.) - сорт винограду; 
сорт вина. 

кабИцн - заглибина в землі (у сінях 

або надворі); літня піч. 

кава (а не "кофе" чи "кофій") - ка

вове дерево; насіння кавового 

дерева; напій; кавовий. (Coffea 
агаЬіса). Coffee. 
к. зернИста, к. мелена, к. знеко

феїнена, к. розчинна (lnstant cof
fee), к. визгінна-сушена. Freeze
dried coffee. 

кава-кава (полін.) - прянощі (ко

рінь). (Рірег methysticum). Kava
kava. 

кавалок (зах.), див. шматок, кусень. 

каварнн - невеличкий ресторан. 

Coffee house. 
кавник - посудина варити каву 

(Coffee pot); кавник з ситком. 
Percolator. 

кавницн - коробка на каву. 
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йорж - пріс. риба род. окуневих. 

( Асегіпа сегпиа). Ruff. 
йоржморськИй-мор. пром. риба 

род. скорпенових. (Sebastes 
тахіта). Ocean perch, rosefish. 

кавоварка - машинка запарювати 
каву. Coffee maker. 

кавомелка, див. млинок. 

кавова rjщa - осад кави на дні по
судини; фуси (зах.). 

кавун столовий - гор.; кавуновий, 

кавунЯчи й. ( Citrullus vulgaris ). 
Watermelon. 

кав'Яр (тат.), див. ікра. 

кагор - сорт вина. 

кадіб, каді вб - велика діжка на зер
но тощо. 

кадібок, кадібець - діжка на мед. 
кадмій - хем. елемент, наявний в 

харчах. Cadmium. Cd. 
казан, котел (рус.) - мет. посудина 

варити страви. 

казанок - мет. посудина у вояків, 

пластунів на страву, одержувану 

із спільного казана (а не "їдун

ка"). 

казарка - мисл. птах род. качачих. 

( Branta leucopsis ). Barnaclegoose. 
казеїн - складний білок молока, 

складник сиру, що утворюється 

при зсіданні молока. 

каймак (тюр.) - вершки або сир з 

пареного молока у східніх наро

дів. 

каtнський перець, див. перець. 

какао - какаове дерево; порошок з 
насіння цього дерева; напій. 
( Theobroma сас ао). Сосоа. 



каnач 

каnач, калач (зах.) - плетений бі

лий хліб; весільне печиво на Гу

цульщині; трад. різдвяне печиво 

в Галичині. 

калачик, калачики - дрібне печиво 

у вигляді плетених бубличків. 

калачини, колачини (гуц.) - кала

чики, печені для породіллі. 

калган, перстач прямостійний -
прянощі (корінь). (Potentilla erec
ta). Tormentil. 

калганка, калганівка - настоянка 

на калгані. 

каленик - пиріг з калиновими яго

дами. 

калина звичайна - росл., їст. ягоди; 

калиновий. (Viburnum opulus), 
Cranberry tree. 

калина північноамериканська -
їст. ягоди. (Viburnum obovatum). 
Cassioberry. 

калинівка, калиннЯк - кал. налив

ка. 

калинник - хліб з калиновими яго

дами; кал. кисіль. 

калита (обр.) - великий корж з дір

кою посередині, підвіщений до 

сволока підчас андріївських ве

чорниць. 

калій - хем. елемент, наявний в 

харчах. Potassium. К. 
калкан, див. камбула. 

калуга - пріс. риба род. осетрових. 

(Huso dauricus). 
каляріпа, кольрабі - гор., їст. пото

вщене стебло. ( Brassica саиІо
гара). 

каляфіор (зах.), див. цвітна капуста. 

кальвадос (есп.) - горілка із сидру. 

кальвіль (фр.) - зимовий сорт 

яблук. 

кальвіль сніговий - укр. сорт каль

вілю. 

кальмар, кальмари - їст. голово-
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ногі (десятиногі) м'якуни. (Ce
phalopoda). Squid. 

кальцій - хем. елемент, наявний в 
харчах. Calcium. Са. 

каль6рія - одиниця тепла у фізиці 

та біології; кальорійний (їжа). 

кальціфер6ль - вітамін О? (ерrо

кальціфероль). 

камамбер (фр.) - сорт фр. м'якого 
сиру. 

камбул6ві - група мор. пром. плес
коватих риб, що мають очі на 

однім боці голови. Flat fishes. 
камбула велика, палтуха. ( Rhombus 

maximus). Turbot. 
к. звичайна, плошанка (евр.) 

(Pleuronectes platessa). РІаісе. 
к.-калкан (озівсько-чорномор

ська). (Rhombus moeoticus). 
к. мала, або глось. ( Pleuronectes 

luscus). Flounder. 
к. озівська ( Р. torosus). 
к. чорноморська, ромб. ( Р. rhom-

bus ). 
камбуз - кухня на кораблі. 
камедь, ди в. r'лей. 

камса, ди в. хамса. 

кам'яна гоnовка - сорт червоної 
капусти. 

кам'яна гоnовка жовта - сорт го-

ловчастої салати. 

кам'яниця, див. костяниця. 

канапка (зах.), див. перекусник. 

кандмnь - сорт яблук. 

канна Індійська - іст. бульби троп. 
росл. (Саппа indica). 

кантаnупка - сорт дині. 

канупер, див. маруна веnика. 

капама (гр.) - рід солодкого грець-
кого печива. 

капарці (а не "каперси", рус.) -
гор., іст. квіткові пуп'янки. (Capa
ris spinosa). 

капnун - кастрований півень, го
дований на м'ясо. 



капорка 

капорка - сорт капусти. 

капуста - гор.; капустяний. (Brassi
ca оІегасеа). Cabbage. 

капуста городня, головчаста (біла й 
червона). (В.о. capitata). 
к. бравншвайзька - сорт капу

сти. 

к. брюсельська, брюселька, іст. 
головки, що ростуть в пазухах 

ЛИСТА. (В. о. V. gemnifera). 
к. савойська, волоська, кучеря

ва. (В. о. sabaudas). 
к. цвітна, каляфіор, іст. суцвіття, 

потовщені квітконосні пагінці. 

(В. о. bothrytis). 
к. броколІ - підвид цвітної капу

сти. 

к. листата, ярмуж, бровнколь; 
іст. листя, що не творить голо

вок. (В. о. v. acephala). 
капуста свіжа і к. квашена (в кухо

варстві). 

капуста морська - іст. мор. водо

рості. (Laminaria). Sea Tangle. 
капусняк, капуста - юшка з кислої 

капусти. 

капустЯники, капуснячки (зах.) -
пироги з капустяною начинкою. 

карабурну - сорт винограду. 
караr'ін - іст. водорість, "ірлянд

ський мох"; х. д. (загусник). Car
rageen. 

каракатиця, сепія - іст. головоно

гий м'якун. (Sepia). Cuttle fish. 
карамель - палений цукор; х. д. 

(барвник). 

карамель[ка] - сорт цукерок з топ
леного цукру. 

карась звичайний - пріс. риба род. 

коропових. (Carassius carassius). 
Crucian carp. 

карась морський, або ласкИр -
мор. риба. (Sargus annularis). 

карватка, див. кухоль. 
кардамон (істий)- спеції (насіння); 
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кардам6новий. (А тот ит carda
mon ). 

кардинал - сорт. ам. винограду. 

карльсбадська сіль - сульфат 

натрію з карльсб. мін. вод. 

карі-порошок - індійські прянощі. 

Curry powder. 
карІя бІла (гікорія)- півн.-ам. горіх. 

(Сагіа аІЬа). Hickory nut. 
кармазинка - сорт темночервоних 

яблук. 

каротель - сорт моркви. 

каротин, каротен - провітамін А; 

росл. жовтогарячий барвник (у 

моркві). 

картоплемийка - машина мити 

картоплю. 

картоплечистка - машина чистити 

картоплю. 

картоплина (одна), кілька картоп

лин від збірної назви - "картоп-
ля". 

картопля (зб. ім.), бараболя, буль

ба, мандибурка, кромплі - гор., 

картопляний; к. в кожушках (ва

рена в лушпині); к. м'ята або м'яч

ка; див. також пюре. (Solanum tu
berosum). 

картопляники (а не "пляцки") -
оладки з вареної картоплі. 

картопляники з сирої картоплі, див. 

терченики,деруни. 

картоплЯнІ сушеники, або карто
плЯнІ пелюстки - тоненькі за
смажені й засушені скибочки 
картоплі. Potato chips. 

картоплянка - картопляна юшка. 
карч6х (поль.), див. артишок. 

касія пахуча, китайський цинамон 
- спеції. (Сіпатопит cassia). 

касіІба - сорт дині. 

каструля, коструля, баняк (зах.) -
мет. або емальований посуд ци

ліндричної форми варити стра
ви. 



катавба 

катавба (індіян.) - сорт ам. черво

ного винограду; сорт вина. Ca
tawba. 

катерина - сорт сливи. 

катран, колюча акула - мор. пром. 

риба (Sqaulus acanthias). 
катран понтійський, морська капус

та - росл., іст. молоді стебла, з 

насіння - олія. (СгатЬе mariti
na). Sea саІе. 
к. татарський - росл., іст. парост
ки, з насіння - олія. (С. tatarica). 

кафе (фр.), див., каварня. 

кафетерІй - малий ресторан зса
мообслугою. 

качалка, валок (зах.) - циліндрич

но-кругла палиця розкачувати 

тісто. 

качан - стрижень капусти; потов

щене стебло суцвіття кукурудзи; 

недоїдена частина яблука, груші. 

качанка - сорт дині. 

качатина - м'ясо качки. 

качечки (обр.) - дрібне весільне 

печиво. 

качки - збірна назва водоплавних 

свійських та мисл. птахів. 

каша - страва з крупів, пшона, ри

жу, заварених на воді чи молоці; 

к. молочна, к. сироватчина, к. 
скол6тяна, к. заварювана (яй

цем) солодка. 

каша бабина (обр.) - каша на хри

стинах, що іі приносила баба-по-

ви тух а. 

кашанка - кишка, начинена кашею. 

кашник - горщик на кашу. 

кашовар, -ка, - особа, що варить 

кашу (в артілях, війську тощо). 

каштан істІвнИй - сад.; каштано

вий. (Castanea sativa). Chestпut. 
кварта - ам. міра рідини (0.946 літ

ра і сипких 1.01 л). 
квас - укр. давній ферм. безальк. 

напій. 
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кв. хлібний, або сирІвець - з 
житніх сухарів чи борошна із 

солодом. 

кв. садовИнний (з груші-дички, 
яблук-кислиць). 

кв. ягідний (з калини, журавли

ни). 

кв. березовий (з березового со
ку). 

кв. кленовий (з кленового соку). 

кв. бурfІковий (кислий настій з 
буряків, уживаний при варен

ні борщів). 

квас (хем., поль.), див. кислота. 

квасець, квасок (зах.), див. щавель. 

квасиво (зб. ім.) - квашена городи-
на, садовина; квашений. 

кваснИна (зах.) - борщ з буряків 

або ботвини, зварений на сиро
ватці. 

квасний (зах.), див. кислий. 

квасниця (зах.), див. кислиця. 

квасок - ріденький борщ з буряко-
вого квасу. 

квасовар - особа, що робить кваси 
(напої). 

квасоля (зб. ім.), фасоля (зах.), ква

солина (одна) - гор., іст. насіння 
і незрілі стручки. 

к. звичайна. (Phaleolus vulgaris). 
к. багатоквІткова (темна й біла). 

(Ph. multiflorus). 
к. золотиста, або маш. (Ph. аи-

reus. 
к. маі, іст. паростки в китайців. 

(Ph. mungo). Black gram. 
к. перлівка. (Ph. nanus). 
к. лімська. (Ph. lunatus). Lima 

Ьеапs. 

к. цукрова або шпараІ"ова, іст. не

зрілі стручки (зелена, жовта 

або крихка воскова). String 
beans. 

квасолfІнка - юшка з квасолі. 

кватИрка - 1/4 кварти або літра 



кваша 

(евр. одна склянка, 250 г.), міра в 
куховарських приписах; кухоль. 

Measuri ng cu р. 
кваша (заст.) - укр. солодова стра

ва з ферм. житнього або греча

ного борошна, іноді з додатком 

сушеної садовини. 

квашенина - заквашена зелень; 

див. квасиво. 

кебаб, кебоб, див. шашлик. 
кекс (анг.) - рід солодкого печива. 

келих, пугар (зах.) - великі чарки 
пити вино. 

келишок (зах.) - мала чарка пити 
горілку; див. також чарка. 

кельнер, -ка (зах.) - працівник у 

ресторані, що обслуговує гостей; 

офіціянт. Waiter, waitress. 
кендюх - шлунок жуйних тварин; 

страва з кендюха; див. флRчки, 

ковбик, сальтисон. 

кервель, див. буrила-кервель. 

кермек - прянощі (корінь). (Limo
nium Меуегі ). 

кета - риба род. лососевих; кето

вий. (Oncorhynchus keta). Chum 
salmon. 

кетова Ікра - червона ікра. 
кетRr - пучок квітів або ягід на од

ній гілці (к.калини, к.бузку тощо). 

кефалR, кефала - мор. риба род. 

кефалових. (Mugulidae). Mullet. 
кефіІлR-лобань. ( Mugil cephalus ). 

Striped mullet. 
кефІр (кавк.) - питво з ферменто

ваного коров'ячого або верблю

дячого молока. 

кизил (рус. з тюрк.), див. дерен. 

кипарИска - сорт груші. 

кипень, кип'яч, див. окріп. 

кипіннR, кипІти, киплfІчий - стан 

нагрівання води до 100°Ц або 

212°Ф. 

кип'RтИннR - шумовиння на по

верхні киплячої рідини. 
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киселИцR - "вівсяний борщ" -
юшка з ферм. вівсяного борош

на; юшка з капустяного розсолу; 

страва із слив та кукурудзяних 

крупів; рід киселю з гречаного, 

житнього або кукурудзяного бо

рошна. 

киселИчник - посудина варити ки

сіль. 

кисіль - драглиста страва з фер

ментованого вівсяного борошна 

(в давнину); солодка драглиста 

страва з молока або ягідних со

ків, загущена крохмалем. 

кислий (а не "квасний") - смакове 

відчуття кислоти в харчах. 

кислИцR, квасниця (зах.) - плід ди

кої яблуні. 

кислота (а не "квас")- хемічна спо

лука; у харчах: к. молочна, к. оц

това, к. винна, к. щавлева тощо; 

кислотний. 

кисnfІк - загусле кисле молоко 

(повне або збиране) природним 

способом або за допомогою мо

лочно-ки сл их бактерій; назва 

житнього хліба. 

кислRкИ, терчані палениці (бойк.) -
кислий хліб з тертої сирої й варе

ної картоплі з вівсяним або жит

нім борошном. 

кишка - товста свиняча кишка, на

чинена кашею, крупами з кров'ю, 

легенями. 

кишмиш (тюр.) - сорт винограду 

без насіння; сушені виноградні 

ягоди. 

киRнець - печена ніжка (литка) 

свійської птиці. Drumstick. 
кІвІ, китайський ar'pyc - росл.; іст. 

плоди і чорне насіння. 

кІвш, ківшик - округла посудина з 

ручкою зачерпувати воду, вино, 

набирати борошна, зерна; ко

шик. 



кІжуч 

кІжуч - мор. риба род. лососевих. 

(Oncorynchus kisutsch). Coho 
salmon. 

кілограм - одиниця ваги в дец. с. 

м., 1000 грамів. 
кілька, шпрот - дрібна риба род. 

оселедцевих. (Spratus spratus). 
кільце ковбаси - звичайна форма 

укр. ковбас; кільце цибулі - кра

яна кільцями цибулина. 

кім'ях вишень, І'роно винограду -
пучок плодів на одній гілці. 

кінва - великий дер. кухоль; відро. 

кІрк - сорт ели в. 

кІрш (нім.) - альк. напій з диких че

решень. 

кістка - насіння деяких плодів 

рослин (вишні, сливи). 
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кістянка (бот.) - соковитий плід з 

м'ясистим оплоднем навколо кіс

точки (у вишні). 

кІfІнті - сорт іт. вина. 

клейковина - клейка речовина, що 

міститься в зерні (в крупах, бо

рошні) та виділюється при ва

ренні. Gluten. 
клень, див. головань. 

клепець, кляпець - пріс. риба род. 

коропових. ( Abramis sapa}. 
Bream sapa. 

клітковина, целюль6за - орг. речо

вина оболонок рослинних клітин 

(вуглевод). 

клЮски (зах. з поль.), див. галушки, 

локшина. 

клярет - сорт винограду; сорт чер

воного вина. 

клЮква (рус.) див. журавлина. 

кльопс (зах.) - печеня з меленого 

м'яса. 

кльош ( фр.) - ваза на солодощі, са

довин у чи квіти; скляний або 

плястиковий ковпак (накривати 

торти). Cake cover. 
кмин звичайний - прянощі (насін-

ковбасЯнка 

ня); кминний, кминовий. (Сагит 

carvi ). Caraway seeds. 
кнедлІ чеські - рід чеських галу

шок з сушеної булки. 

кнелі (фр.) - галушки з м'яса, риби 

тощо до юшок або осібна страва. 

книш - хлібне печиво; різновиди: 

книш із загнутими всередину 

краями, к. з "душею", к. з начин

кою; різдвяний хліб. 
книші, книшики - пироги трикутної 

або чотирикутної форми з част

ково відкритою начинкою. 

кобалямін - вітамін 8 12• 

кобальт - хем. елемет, наявний в 

харчах. Cobalt. Со. 
кобилЯнка - сорт великозернис

тої темної квасолі, див. квасоля 

багатоквіткова. 

кобилятина, конина - кінське м'я

со; кобилячий (молоко). 

коблик, або піскар звичайний -
пріс. риба род. коропових. (Go
bio gobio). Gudgeon. 

ковбаса - начинена м'ясом тонка 

кишка або синтетична оболонка; 

ковбасний; ковбаса свиняча, к. 
яловича, к. теляча, к. з мішаного 

м'яса, к. ліверна (з печінки), к. 

свіжа, "домашня" (із свинини з 

часником), к. комерційна свіжа 

(для варення і смаження), к. ва

рена (готова з печінки), к. вудже

на (укр., поль., больонська), к. 

варена й вуджена, к. суха (сира 

вуджена і в'ялена) салямі, каба

нос, або к. мисливська. Sausage. 
ковбаска (зах.), сосиска, парівка 

(зах. з поль.) - різновид тонкої 

вареної ковбаси з однорідною 

начинкою. 

ковбасник, -ця -особа, що вироб

ляє ковбаси або торгує ними. 

ковбасника, ковбасниця - кишка 

на ковбаси. 



ковбатка 

ковбатка, див. шматок (чогось). 

к6в6ик, кендюх, саnьтис6н - начи

чений свинячий шлунок. Head 
cheese. 

ковганка - дер. кухонна ручна 

ступка товкти сало, часник. 

ковпак, кльош - скляна або пла

стикова накривка на торт. 

ковпаки поnь6вІ (а не "гриб-зонтик 

п.", рус.) - іст. гриб. (Lвpiota ex
coriata). 

ковпаки веnИкІ (а не "гриб-зонтик 

в.", рус.) - іст. гриб. (Lepiota рго
сега). 

ковпач6к - накрутка до пляшоt-. 

Screw сар. 
ковт6к (а не "лик") - одноразова 

частина споживаної їжі або пит

ва. 

кожуш6к - густа плівка на поверх

ні захололого молока, киселю 

тощо. 

коза - свійська тварина; козАчий 
(молоко). 

козельці веnИкІ і к. українські -
росл., іст. листя, стебла і корені. 

(Tragopogon). Salsify. 
козnіІтина, козnИна - м'ясо кози, 

цапа; козиний, КОЗАЧИЙ. 

к6зу6, козубенька - кошик з лубу 

або лози. 

к6ка-к6nа - безальк. напій газова

ний з додатком екстракту з лист

ків какао і горіхів кола, що в них є 

кофе іна. 

кок6совий горІх - плід кокосової 
пальми; вироби з нього: к. моло

ко, к. олія, к. вино. Cocoпut. 

к6кот (гуц.) - варена кукурудза на 

Різдво. 

коктейль (анг.) - напій зі суміші різ

них альк. напоїв, води, соків то

що. Cocktail. 
кокуцик (обр. гуц.) - маленький 

хлібець, що його клали в домови

ну небіжчика. 
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к6nа-горІх, див. горіх. 

копач, див. калач. 

комин6к 

коnдунИ nит6вські - рід варенни

ків з начинкою із сирої баранини 

або яловичини, що іх їдять з юш

кою або бульйоном. 
к6nиво (обр.) - поминальна страва 

з пшениці, ячменю, рижу з ме

дом. 

коnоб6к - малий круглий хлібець, 
коржик. 

коn6дочка, пишка (зах.) - вільний 

від пуху кінець пташиного пера. 

колотити - змішувати; колочений. 

колотівка, коnотушка (зах.) - дер. 

кухонний прилад збивати й ко

лотити (картоплю, сметану). 

колошник (рус.), див. r'ратки, руш-
ти. 

коnот6, коnоток (лем.) - дер. ко

пистка мішати страву, замішку. 

колотуха, гуслянка (гуц.), рАжанка 

- роблена сметана. 

коnнr'ен - білкова речовина, части
на сполучної тканини у м'ясі. 

коnіІндра, ди в. корінндр. 

коnіІстра (гуц. з рум.), див. моло
зиво. 

к6nьза, ріпак нрий - олійна росл. 
(Brassica napus v. oleifera). 

коnь6іди - речовина, що не криста

лізується; суміш найдрібніших 

твердих частинок і рідини, що 

не зсідаються. 

кольрабі, ди в. каnнріпа. 

комашня (зах.) - похоронний обід. 

комашнfІник - великий горщик ва-

рити обід на комашню. 

ком6ра (а не "спіжарня", поль.) -
приміщення зберігати харч. про

дукти. 

к6ми, камка - варені кульки з тов
ченої картоплі з борошном і ма

ком, залиті конопляним моло

ком. 

коминок, ди в. ватран. 



компот 

компот (фр.) - солодка рідка стра

ва із садовини і ягід; узвар. 

компотниця - посуда на компот. 

конденсація - згущення; конден-

сований (молоко). 

кондИтор, див. цукерник< 

кондИторська (рус.), див. цукерня. 

к6ники (обр.) - різдвяне печиво, 

що ним обдаровують онуків

хлопців, що приносять різдвяну 

вечерю. 

конина, конятина - кінське м'ясо. 

конкорд - сорт ам. винограду ви

ду лябруска. 

конкурент - сорт шпараr'ової ква

солі. 

коновка - дер. звужена вгорі посу

дина з вушком на воду (водоніс

ка) та молочні продукти. 

коноплі - олійна росл. (прядиво); 

конопляний (олія, молоко). (Can
nabis sativa). Hemp. 

консерви- харчові продукти, забес

печені від псування в герметично 

закритих бляшанках чи слоїках. 

консервування (дія), консервувати; 

консервований. 

консервовІдкривач, ключ - прилад 

відкривати консерви. 

консистенція - ступінь щільности 

або густоти речовини. 

консоме (фр.) - м'ясна прозора 

юшка; бульйон. 

консумпція, див. споживання, ви

трата. 

контабас - наливка з смородини 

(чорних порічок). 

конфетті (іт.), конфет, див. цукерка. 

к~нфітури (фр.), див. варення. 

конфорка - кружок на отвір у ку-

хонній плиті; в газовій або елек

тричні й - І'ратки на пальник; 

надставка для чайничка на само

варі. 

концентрати харчові - зневоднена 
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суміш харчових продуктів у ви

гляді порошку, кубиків, цеглинок 

тощо. 

коньяк (фр.) - альк. напій, дести

лят з вина. 

копа (істор.) - стара укр. одиниця 

лічби, 60 штук (копа яєць). 
копистка - дер. лопаточка довгас

тої форми, уж. в кухні. 

копра - засушена м'якушка коко

сового горіха, з якого "б'ють" 

олію. 

копрій, фенхель - прянощі (з на

сіння - олія). (Foeniculum offici
nale). Feпnel. 

коптити (рос., рус.), див. вудити. 

копчений (рос., рус.), див. вудже

ний. 

копченості (рос., рус.), див. вудже

нина. 

кораблик - іст. головоногий м'я

кун. (Nautilus). Pearly nautilus. 
кораnка київська - сорт суниці. 

корейка - свиняча або теляча по

хребтина. 

кореневище (бот.) - стовщене під

земне стебло з недорозвиненим 

ЛИСТАМ. 

корець, (істор.) - давня міра сип

ких тіл, 100 кг; кухоль або ківш з 
держаком. 

корж (а не "пляцок") - плесковате 

печиво з прісного, рідше учиня

ного тіста, уживане замість хлі

ба; таке печиво із здобного тіста 

на торти або інші вироби. 

коржики - дрібне солодке печиво, 

здебільша у формі кружечків. 

корИнка - чорні родзинки без на

сіння. 

корИто на тісто (зах.) - посудина з 

дов,баного дерева місити тісто; 

див. також ночви, ваrанИ. 

корИця (рус.), див. цинамон. 

коріння (зах.), див. прянощі, спеції. 



корІннкм 

корІннкм, коренепnоди - рослини з 

м'ясистим іст. коренем. 

корІнь (бот.) - підземна частина 

рослини. 

корІаіІндр, коляндра - прянощі (на

сіння). (Coriandrum sativum). Co
riander. 

корнішон (фр.) - сорт. півд.-ам. 

огірків; мариновані або консер

вовані малі огірочки. 

короб, коробка - виріб з дощок, 

лози чи лубу для зберігання го

родини, садовини. 

коровій (обр.) - укр. обрядове ве

сільне печиво. 

коровійницІ - жінки, що "бгають 
коровай", виробляють і печуть. 

корок - затичка для пляшок з кори 

коркового дуба. 
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короnь Гумберт - сорт помідору. 

короnь (обр.) - різдвяний хлібець 
для колядників. 

короп, сазан - пріс. риба род. ко

ропових. (Cyprinus сагріо). Carp. 
к. дзеркіnьний або короnів

ський. (Cyprinus гех cyprino
rum). 

к. український nускувітий; к. укр. 

рамчістий - культ. породи. 

корочун, крачун, керечун (обр.) -
різдвяне печиво, що в ньому за

пікали збіжжя, квасолю, кукуру

дзу, мак і часник. 

корчага (істор.) - глиняна посуди

на з вузькою шийкою зберігати 

зерно або рідину (в Київській Ру

сі); глиняний, полив'яний дзба

нок на воду. 

корюкувітІ - род. мор" пріс. і про

хідних пром. риб.· (Osmeridae). 
Smelt fish. 

кор.Ока звичайна - мор. риба. (Os
merus eperlanus). 
к. озерна - пріс. риба. (О. spirin

chus). 

красоnн веnмка 

к. американська - прохідна ри

ба. (О. mordax). Am. smelt. 
костаіІницн, кам'яниця - іст. ягоди. 

(Rubus saxatilis). Stonebramble. 
коса, селезінка - іст. внутрішний 

орган у хребетних тварин. 

котеn (рус.), див. казан. 

котnета - м'ясна смажена страва; 

див. сІченик, товченик, вІдбива

нець. 

кОфе (рус.), див. кава. 

кофе1на - алькаль6ід, що містить

ся в зернах кави, у листках чаю, в 

горісі кола. 

кочегарка - сорт груші. 

кочерга, коцюбі - переважно за

л і зни й прут із загнутим кінцем 

для вигрібання попелу з печі. 

кочережник - місце біля печі (у се-

лянській хаті), де стоять кочерга 

і рогачі. 

кошерний - дозволений жид. діє

тичним законом. 

кошик, кошичок - плетена короб

ка з лози, рогозу, або дранки на 

городину. 

краби - іст. короткохвості десяти

ногі раки; крабовий. (Brachyura). 
Crabs. 

крамбе, див. катран. 

крам - товар; предмет торгівлі 

звич. фабричного виробництва; 

крамний. 

крамар, -ка- власник крамниці або 

особа, що торгує. 

крамнмцн (а не "склеп" і не "лавка") 

- приміщення для роздрібної 

торгівлі: к. харчова (Food store); 
к. "харчів здоров'я". Healthfood 
store. 

крапnики (зах. з жид.) - вушка до 

борщу; жид. вареники. Kreplach. 
красоnн веnмка - росл., їст. мари

новані пуп'янки та зелені плоди 

(замість капарців), іноді квіти уж. 



кр8wанка 

на салату; красолевий. ( Tropeo
lum major). Nasturtium. 

краwанка - пофарбоване вели

кодне яйце; яйце взагалі (схід.). 

кріІянцІ, варенички, різанцІ - лок

шина, покраяна на маленькі ква

дратики; страва з цієї локшини. 

креби - дрібні яблука, гібрид дикої 

яблуні й садової. Crabapple. 
креветка (фр.) - іст. мор. десяти

ногий рачок. (Crago vulgaris). 
Shrimp. 

креденець, креденс, буфет - шах

ва на столовий посуд. 

крекер (ам.) - сухарики; дрібне су

хе печиво; бісквіт (анг.). 

крем (фр.) - холодна солодка 

страва з вершків молока та яєць; 

перекладка для солодкого печи

ва; кремовий. (Custard); назва со
лодких вин, лікерів тощо. Creme. 

крендель, кренделик - дрібне пе

чиво у формі вісімки; див. також 

круч Інка. 

крИга, крижинка, крижка, див. лІд. 

крИжень - мисл. дика качка. (Anes 
boschas). 

крижівка - част. туші, див. похреб

тина. 

крижівка - ціла головка капусти, 

заквашена разом з шаткованою 

капустою. 

кристал - тверде тіло, що має фор

му багатостінника. 

кристалізація - перехід речовини в 

кристалічний стан; кристалізо

ваний (цукор). 

крИхта, крихітка - дрібні частинки 

хліба. 

крихкий, крухий (зах.) - те, що лег

ко кришиться (печиво). 

криwаночна - назва страви з по

кришеного м'яса на Житомир

щині (Г'уляш). 
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криwеник - відрізаний шматочок 

чогонебудь їстівного (сала, ков

баси). 

криwИти - краяти на дрібні частки. 

криwИтися - розпадатися на дріб-

ні частки (крихке печиво). 

крИwанцІ - крихкі коржики. 

крИwка, криwкИ (зах.), див. крихта. 

крИwка (рус.), див. покриwка. 

криwталь - скло високого Г'атунку; 

вироби з цього скла; криштале
вий (ваза). 

крІль, кролик - свійська тварина 

род. заячих. (Oryctolagus). Rab
bit. 

крІп - гор., прянощі; •:роповий. 

(Anethum graveolens). Dill. 
кров'янка - начинена кров'ю киш

ка. 

крокета, крокети - завиванці з на

лисників і начинки. 

крокІс, сафлор фарбувальний -
культ. росл., з насіння якої видо

бувають олію, виробляють мар

гарину, з квітів барвник для харч. 

продуктів і тканин; крокосовий. 

(Carthamus tinctorius). Safflower. 
кроліІтина - м'ясо кролів. 

кромка (зах.), див. скибка. 

кр6мплІ (лем.), див. картопля. 

кронwнеп, див. кульон великий. 

кропківка - сорт горілки. 

кропива велика, жалива - росл" 

молода зелень на борщ і салату. 

( Urtica dioica). Nettle. 
кросбі - сорт буряків. 

крохмаль - вуглевод, складний 

полісахарид, резервна поживна 

речовина багатьох рослив; в кух

ні - білий порошок для згущен

ня рідких страв: к. картопляний, 

к. рижовий, к. кукурудзяний. 

круrляwі - покраяні впоперек во

локон шматки риби. 



кружок 

кружок - дерев'яна накривка в 

діжці; кружок сиру. 

кружки, кружечки - покраяна в 

кружки морква, ковбаса тощо. 

крупеники - готові круп'яні кон

центрати, суміш варено-сушених 

крупів з додатком цукру, спо

рошкованого молока тощо. Cold 
cereal. 

крупи - очищене і подріблене зер

но хлібних рослин: к. пшеничні 

або манні (а не "Грисік"), к. ячні й 

перлові, к. вівсяні (пластівці), к. 

гречані, к. полтавські (пшеничні, 

шліфовані); круп'яний, крупни

стий. 

крупина, крупинка - одно зернят-

ко крупів. 

крупник - юшка з крупами. 

крупннк - оселедець з ікрою. 

крупчатка, питлівка - пшеничне бо-
рошно найкращого Гатунку. 

круп'ннка, кашанка - кишка начи

нена крупами (кашею). 

крутИй - густий в наслідок варення 

(круті яйця, крута каша); круто 

замішане тісто. 

крученики - малі м'ясні завиванці з 

нач111нкою. 

кручін•·.а, крендель - дрібне печи

во у формі вісімки. 

крюшон (фр.) - альк. напій; газо

ваний напій із соком. 

ксантофіль - рослинний жовтий 

пігмент. 

кубик, кубики шестистінник 

(напр. покраяна кубиками кар

топля). 

кубок (рус.), див. келих, велика чар

ка. Goblet. 
кубка - дерев'яна посудина на 

бриндзю. 

куверт - комплект столового посу

ду на одну особу. 
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кукурудза, маїс - зернова росл.; 

кукурудзяний. (Zea mays). Maize. 
lndian corn. 
к. столова або цукрмста. ( z. т. 

saccharata). Sweetcorn. 
к. розпусна. ( Z. т. everta). Рор 

corn. 
кукурудзяне борошно (Corn 

meal), к. крохмаль (Corn
starch ), к. крупи (Hominy grits), 
к. сироп (С. syrup), к. каша 

(Cornmeal mush), к. пластівці, 
або к. крупеники (С. flakes), к. 
баранці (Рор corn), к. олія із 

зародків к. зерна (С. оіІ), к. ка

чан (Corn on the соЬ ). 

кукурудзника - страва з кукуру

дзяних крупів; дрібна біла квасо

ля. 

кулага (рос.), див. каша; ягідний 

напій (на Поліссі). 

кулебfІка (рос.) - довгий пиріг з 

м'ясом, рибою, кашею тощо. 

кулеба - густий куліш. 

кулеша (гуц.), мамалИr'а (рум.) -
кашеподібна страва з ку куру дзя

н ого борошна. Cornmeal mush. 
кулешик - здріб. від назви "куліш"; 

заправна юшка з протертих про

дуктів. 

кулешінник (гуц.) - горщик варити 

кулешу. 

кулешник - дер. кружок з ручкою, 

на який вивертали кулешу. 

кулешИрник - дер. ніж різати ку

лешу. 

кулешір - дер. палиця мішати ку

лешу. 

кулмбка - рід хліба. 

кулики - малі мисл. птахи (Limico
lae); корж із гречаного борошна. 

кулінар, -ка - фахівець з кулінар

ства; кухар. 



куnІнарІн 

куnінарІн - наука про куховар

ство; мистецтво готування страв; 

куховарство. 

куліш - укр. рідка страва із пшона. 

куnЯстра, див. молозиво. 

кульбаба лікарська - росл., з лист

ків - сапата, з квітів - вино. ( Ta
raxacum officinale). Dandelion. 

кульон великий, кроншнеп - мисп. 

птах род. куликів. ( Numerius ar
quata). 

кульвер - сорт ам. суниць. 

куман (тат.) - мет. або глиняний 

глечик: діжка на борошно. 
куманець - укр. керамічна посуди

на на напої у вигляді бублика (ка

лача) або плескача. 

кумарин - х. х. д., орг. сполука із 

запахом свіжого сіна. 

кумберт - сортам. малини. 

кумжа, ди в. пструг морський. 

кумИс (тюр.) - напій з ферменто-

ваного, верблюжого або коров'я

чого молока. 

кумкват, "золота помаранча" -
сад. (цитрусові); їст плоди разом 

із шкіркою. (Fortunella). Kum
quat. 

кунган (кавк.) - високий глек з но

сиком. 

кунжут, сезам - росп., прянощі (на

сіння), олія, халва; кунжутовий. 

(Sesamum indicum). 
купаж (фр.) - змішування різних 

сортів вин, чаю дпя поліпшення 

ЇХНЬОЇ АКОСТИ. 

куприк, купер - хвостова частина 

хребта птахів. 

кураtць, див. портулак звичайний. 

курага (тюр.) - половинки сушених 

морель без кісточок. 

курінь, корінь (обр.) - весільне пе

чиво дпя батька або діда моло

дого (корж, в якому запікали або 

в який закпадапи пляшку з горіл

кою). 
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куріпка - спільна назва кількох ви

дів мисп. птахів ряду куроподіб

них; к. біла, к. чорна. Grouse. 
курка, кури - свійський птах (м'ясо 

й яйця). (Gallus gallus). Fowl, 
chicken. 

куркума довга (араб.) - спеції 

харч. барвник (кореневище). 

(Curcuma). Turmeric. 
курча - пташа курки; печене курча. 

курчатина - м'ясо з курчати; пече

не або смажене курча. 

курнтина - м'ясо з курки; страва з 

курки, печена курка; курячий 

(подріб). 

куршіль, коршелик (бойк.) - глиня

ний дзбанок на напої на чоти

рьох ніжках. 

кусака - назва горілки з гострими 

приправами. 

кус, кусень, кусник, див. шматок, 

шматочок. 

кутЯ (обр.) - укр. різдвяна страва з 

пшениці або ячменю, з ситою і 

маком. 

КутЯ багата - вечеря проти Різдва; 

Святий вечір. 

Кути голодна - вечеря проти Водо-

хрища. 

кухар, див. куховар. 

кухва - діжка; великий глек. 

кухмістер - головний кухар; влас-

ник малого ресторану. 

кухнн - приміщення, де варять, го

тують страви; характер харчу

вання; к. українська, к. молочна, 

к. веrетаріянська тощо; кухонний 

(посуд); див. плита кухонна. 

куховар, кухар, куховарка - ті, що 

готують їжу; куховарський 

(книжка). 

куховарство - уміння готувати 

страви. 

куховка - посудина на зберігання 

цукру, сухого чаю тощо. Canister. 
кухоль, кухлик - мет. або кераміч-
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на посудина з вушком пити воду, 

чай тощо; велика склянка з вуш

ком пити пиво та інші напої. Mug. 
кухnІ вимірні (а не "горнятка") -

бляшані або скляні кухлі визна

ченої місткости або з позначками 

naвaw (вірм.) - тонкий корж із за

сушеної розтертої ягідної маси. 

n. кизиnовий (дереновий) - кор
жики з засушеними подрібне

ними плодами дерену. 

nаврак, морський вовк - мор. риба 
род. морських окунів. (Могопе 

ІаЬгах). 

nавровий nист (а не "бобковий") -
спеції (листя шляхетного лавра). 

(Laurus nobilis). Вау leaf. 
nавровишня, див. черемха. 

nазанки (поль.), див. краянці, варе

нички. 

nазання (іт.) - широко краяна лок

шина; страва з цієї локшини. 

nакІтка (зах.), див. ласощі. 

nакомИна, лакомИнка (зах.) - со

лодка страва; десерт; ласощі. 

nаманець - відламаний шматок 

(хліба). 

nаманці, макорженики - поламані 

тонкі коржі, политі маковим мо

локом. 

ларич, див. синrІль. 

ласощі - все смачне, зокрема цу

керняні вироби. 

ласун, nасунка - особа, що любить 

ласощі; Гурман. 

nатаття сніжно-біле - росп., іст. 

насіння, коріння й кореневище 

(крохмаль). (Nimphaea). Water
lily. 

nатук (рус.), див. салата посівна. 

лебедИнка - сорт груш і. 
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вимірювати харч. складники; 

див. також мірка, кватирка. 

куштувати (а не "кушати") - пробу

вати, яка на смак страва. 

кюрасо (фр.) - помаранчевий лі

кер. 

nевеш (уг.) - картопляна юшка на 

Лемківщині. 

nевуnь6за, див. фруктоза. 

nевурда, див. цибуля ведмежа. 

лежень (обр.) - весільне печиво 

довгастої форми, що на нього 

молода схиляє голову або по

криває голову при вході моло

дого; печиво, що його різали і 

ним обдаровували гостей, перев. 

дівчат, які приносили молодій 

сніданок. 

лемішка, колотуха - кашоподібна 

страва з гречаного борошна. 

лентИн тИrровий - їст. гриб, що 

росте на стовбурах листяних де

рев. (Lentinum tigrinus). 
n.nускати~ настовбурахглице-

вих дерев. (L. lepidens). 
лецитин - орг. сполука з групи 

фосфатидів (в яєчному жовтку); 

також х. д. (природній емульга

тор). 

лИзанка - страва з молока й бо

рошна. 

лизень - їст. язик великої рогатої 

худоби. 

лик (зах.), див. ковток. 

лим6н (рус.), див. цитрина. 

лин - пріс. риба род. коропових. 

(Тіпса tinca). Greentench. 
nинмна - м'ясо лина. 

лИпа - дерево; липовий (чай з кві

тів липи). (ТіІіа cordata). Linden. 



nиneцlt 

nиneц1t - липовий мед; напій з цьо

го меду. 

nипівка - діжка з липового дерева 

на мед. 

лисичка - їст. гриб. (Cantharellus 
cibarius). Ch::iпtarelle. 
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лИска - мисл. nтах. (Fulica atra). 
лист, деко (а не "бляшка", зах.) -

металева плескувата посудина 

пекти дрібне печиво, сушити го

родину, садовину тощо. 

лист, листя (бот.) - орган повітря

ного живлення і газообміну рос

лин; пистянИй. 

листок, листки (у рослин); листко

вий. 

листковий,листкований - те, що 

ділиться на окремі тонкі шари 

(тісто). Flaky. 
листяні культури - гор., листки 

якої уживають на їжу (сапата, 

капуста). 

лисун леопардовий - риба род. 

бичкових. (Gobius leopardicus). 
л. кавказький (G. caucasicus). 

лИwки, лишок - рештки, залишки 

(страв). 

лівер - їст. нутрощі забитої худоби 

(печінка, легені, серце); лівер

ний. Pluck. 
лІд, льоду (а не "педу") - замерзла 

вода; пьодовИй. 

лІд столовий, під товчений - по

дрібнений для охолодження на

поїв. 

лІд сухмй - тверда вуглекислота, 

уж. для охолодження. 

лІдІя - сорт ам. винограду; сорт 

вина. 

nІзИн - амінокислота, що входить 

до складу майже всіх тваринних 

білків. 

nІй - їст. сить (товщ) рогатої худо

би. Suet. 
nІйк1 - посудина з вузькою цівкою 

длR переливання рідин у пляшки. 

nожке столове 

лІкер (фр.) - солодкий апьк. напій; 

лікерний. Liqueur. 
лІмета - сад. (цитрусові). (Citrus 

limetta). Lime. 
лІмонад(а) - безапькогопьний на-

пій; див. цитринад. 

ліпаза - один з ферментів. 

ліпеник - рід коржа. 

лІпІди - група ситевих (товщевих) 

і ситеподібних речовин твар. й 

росп. походження, що викорис

товуються в харч. промисло

вості. 

ліпопротеіди - складні білки, що 

утворюються з простих білків у 

сполуці з ліпідами. 

лісковИй горіх, див. горіх. 

літепло - тепла вода; літеплий. 

лІторИна - рід іст. черевоногих 

м'якунів. (Littorina). 
лІтр - одиниця місткости рідин та 

сипких тіл в дец. с. м. (один п. до

рівнює одному дм. куб.). 

літрівка - однопітрова пляшка. 

лобань, кефапя-побань - пріс. 
риба род. кефалевих. ( Mugil ce-
phalus ). Grey mullet. 

лобода, натина (зах.) - росп., іст. 
листя деяких видів. (Chenopo
dium urbicum). Goose-foot. 

лобода доброго Генріха - гор. (Ch. 
bonus Henricus). 

лободЯник - хліб з лободою. 
лободЯнка - юшка з лободи. 
логаза - ячмінна каша. 

ложечка чайна, уж. при питті чаю, 

кави тощо; мірка (1/Зпожки стан

дартної). 

ложечки вимірні стандартні - засіб 
вимірювати харч. складники, 

згідно з кух. приписами (1, 1/2, 
1/4, 1/8). 

ложечник, лижник, лижкай - дер. 

попичка з отворами на ложки. 

ложка столова і. л. десертна - те, 

чим їдять рідкі страви. 



nожка вимІрн• станд•ртна 

nожка вимірна стандартна - засіб 

вимірювати харч. складники 

(три чайні стандартні ложечки). 

ложки кухонні - ложки різної вели

чини і з різного матеріялу (дер., 

мет., пластикові) мішати й наби

рати страви. 

n6зниця, див. сушня. 

локша, локшина, різанка (а не "клю

ски" і не "лапша", рус.) - виріб 

з прісного тіста; страва з локші. 

локшити - краяти тісто або щось 

інше на дрібні частки чи смужки. 

локшинорізка - прилад краяти тіс

то на локшу. 

лопата - дер. прилад саджати хліб 

у піч і вибирати з печі. 

лопатка - част. туші, передня нога; 

плечова кістка; недостиглий го

роховий їст. стручок. 

лопатка, лопаточка - дер., мет. або 

пластикова лопатка, уж. в кухні. 

nопаткм - страва із стручків шпа

раr'овоі квасолі. 
лопуцьок (сільське) - їст. обчище

не стебло деяких диких рослин. 

лосина - м'ясо лося; лосиний. 

лососина - м'ясо лосося; лососе

вий. 

лосось шляхетний - мор. риба род. 

лососевих. (Salmo salar). Atlantic 
salmon. 
n. чорноморський (S. trutta ІаЬ

гах). 

n. дунайський, або головатиця. 
(Hucho hucho). Huchen 

nось звичайний - мисл. тварина 

род. оленячих. ( Alces alces). Elk. 
лот6вка - сорт укр. вишні. 

nотос схІднІй - культ. водяна 

росл.; іст. насіння і кореневище. 

(Nelumbium писіfвга). 
nофІюс, або морський чорт - мор. 

риба род. лофіюсоватих. (Lo
phius piscatorius). Angler. 
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nox, маслинка - росл., іст. плоди. 

(Elaвagnus вlaeagnus). Wilde 
olive. 
nox вузьколистий. (Е. angustifo

lia). 
nox срІбnІІстий, півд-ам. (Е. ar

gвntea). Silverberry. 
лоханка (схід.) - діжечка або 

цебер, переважно на помиї. 

лохина, буяхм - їст. ягоди. (Vacci
nium uliginosum). 

nоцман - мор. риба род. ставридо

вих. ( Naucratus ductor ). 
nуб'ІІнка - кошик з лубу. 
лузати, лущити - розкушувати й 

їсти сонячникове чи гарбузове 

насіння. 

nyзra - тверде покриття насіння 

соняшника, проса тощо. 

пуска - тверді рогові платівки у 

деяких риб; лускатий. 

nускатка, фоліота - група іст. гри
бів, подібних до опеньків. (Pholi
ota). 
n. рання. (Ph. ргавсох). 
n. циnІндрмчна. ( Ph. су/іпdга

свав ). 
n. наземна. ( Ph. terrigena). 

пускач на rорІхи, див. rорІхоnускач. 

луфар - мор. риба род. луфарюва

тих. (Pomatomus saltatrix). Blue
fish. 

nушпИна, лушпайка - шкірка на 

деяких видах городини й садо

вини. 

nущИти кукурудзу з качанів, вилу

щувати квасолю із стручків. 

nюбмсток nІкарський - прянощі 

(листя і корінь). (Livisticum offici
nale). 

nЮбочки осінні і щетинисті (куль

баба) -росл., їст. молоді листки. 

(Leontodon). 
nЮбська, nЮбка - сорт вишні. 

nюїза - сорт груші. 



пЮnя-небаб 

лЮля-небаб (тур.) - мелені кульки 

з овечого м'яса, запікані на мета

левих шпичках у відкритому жа

риві чи полум'ї. 

nютенИця - підлива з гострого чер

воного перцю. 

лЮфа - росл. род. гарбузових; іст. 

молоді плоди, а із стиглих вироб

ляють росл. губки, віхтики тощо. 

(Luffa). 
nюцерна - росл., їст. молоде листя 

(належить до "харчів здоров'я"). 

( Medicago sativa). Alfalfa. 
nюwвак (зах.) - дер. цебрик на 

трьох ніжках мити посуд. 

лЯда - віко скрині, що править за 

стіл; прилавок у крамниці; рухомі 

двері, що закривають льох. 

лякарія блискуча - іст. гриб. ( Lac
caria laccata). 

лЯктобациnін - препарат з кисло

молочних бактерій заквашувати 

молоко. 

лякт6за - молочний цукор. 

ляктопальмітинат гліцер6лю - х. х. 

д. (емульгатор). Glycerol lacto
palminate. 

ляктостеарИн - х. х. д. (емульга

тор). Lactostearin. 
лямантИн (фр.) - водяний ссавець 

(м'ясо, сало, шкіра). (Manatus). 
nамІнарія, див. капуста морська. 
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лЯмпка (зах.) - келих на вино; 

скляночка; 

лянr'ет (фр.) - смажена страва із 

яr. 1вичої вирізки. 

лянr'уста (фр.) - іст. мор. рак без 

клешнів. (Palinurus). 
nяфіт (фр.) - сорт вина. 

nящ, таранник - пріс. риба род. ко
ропових. ( АЬгатіs Ьгата). Bream. 

льодівник - шахва з льодом. Ісе 

Ьох. 

nьодівня, льодосховище - примі

щення або льох, де зберігають 

лід. lce-house. 
nьодИна - шматок льоду, крижина. 

nьод6ві кубки - столовий лід. 
nьод6к - прохолодний напій з ме-

дом і спиртом. 

льододробарка - машина подріб

лювати лід. Ісе crusher. 
льодосікач - прилад сікти лід. 

льодяник - прозора цукерка на па

тичку. Lollipop. 
льодяна гора - сорт головчастої 

салати. 

льон (а не "лен") - олійна росл.; 

льняний, ЛЛЯНИЙ (олія). 

льох, погріб (схід.), холодник -
приміщеня в землі самостійне 

або під будинком для зберігання 

в холодному стані харч. продук

тів. 

м 

магнезій, магній - хем. елемент, 

наявний в харчах. Magnesium, Mg. 
магомет - сорт суниці. 

мадера - сорт порт. вина. 

мазагран (фр.) - питво (кава з льо-

дом). 

мазати - покривати шаром ситі ;:~бо 

чимсь їстівним (хліб маслом); 

див. також мастити. 

мазурок, мазурки - солодке сухе 

печиво з мигдалем. 

маїс, див. кукурудза. 

майонез (фр.) - холодна підлива із 

жовтків, олії тощо, заправа до 

сала ток. 

майоран - прянощі (листя, квіти); 

майорановий. (Origanum majora
na). Marjoram. 



мак посІвнмй 

мак посІвнИй - гор., іст. насіння; 

маковий. (Papaver somniferum). 
Рорру seeds. 

макаr'іr'і (зах.) - ласощі з маку й 

меду. 

макадамІя - гавайський горіх. 

макарони (іт., а не "макаран") - ви

роби з прісного сухого тіста у ви

гляді дудочок; страва з макаро

нів; макаронний. Macaroni. 
макароник, макарони ки - миг

дальні коржики; макар6никовий. 

Macaroon. 
макаронник - запіканка з макаро

нів. 

маківка - голівка маку, в якій міс

титься насіння. 

маківник, маковик - завиванець з 

маком (печиво). 

маківничок, маківнички - коржики 

з маком; пироги з маком; цукерка 

з маком. 
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макінтош - сорт яблук. 

макітра, макотерть - вид великого 

череп'яного посуду терти мак, 

учиняти тісто тощо. 

макогін, маког6на (род. в.), м'Rло -
дер. палиця з стовщеним заок

ругленим кінцем терти мак, пшо

но тощо. 

макорженик - корж з маком. 

макрепн, див. скумбрія. 

макуха - вичавки, залишки після 

биття оліі з росл. насіння. 

мапай - хліб з кукурудзяного, пшо

няного борошна або гороху; ка

шоподібна страва з пшоняного 

борошна (на Запоріжжі); солод

ке печиво з кук. борошна. 

маnИна звичайна (евр.)- іст. ягоди; 

малиновий. (Rubus idвaus). Red 
raspberry. 
м. американська. (R. strigosus). 
м. ам. чорна. (R. occidentalis). 

Blackcap. 

мантуnи 

м. шведська, або мамура. ( R. 
arcticus). 

маnИнівка - наливка з малин. 

малfІга (есп.) - сорт винограду; 

сорт есп. солодкого вина. 

мальборо - сорт малини. 

мальвазія (іт.) - сорт винограду; 

сорт солодкого вина. 

маnьтоза - вуглевод групи дисаха

риді в, що утворюється з крох

малю. 

мамаnИr'а (рум.), див. кулеша. 

мамалИжницн (зах.) - дерев'яна 

паличка мішати мамалигу. 

мамура, див. малина шведська. 

мангатан (ам.) - коктейл з віскі й 

вермуту. 

манган - хем. елемент, наявний у 

харчах. Manganese, Mn. 
манr'о - сад., плоди троп. дерева 

манr'о; манговий. (Мапgіfвга indi
ca). 

манr'ольд, див. буряк листковий. 

мандарин (есп.) - сад. (цитрусові); 

мандарИновий. (Citrus reticulata). 
мандарИнка, качка королівська -

мисл. птах. ( Аіх). 
мандибурка (діял.), див. картопля. 

мандрИки - трад. сирники на день 
св. Петра й Павла. 

маніок їстівний - їст. корінь троп. 

росл., з нього борошно й крох

маль. ( Manihot esculenta): див. 
також тапіока. 

манірка (рос. військове), див. бак

лажка. 

манітоль - х. х. д. (солодило), со

лодкий кристалічний алько

голь). Mannitol. 
манна (гр.), маннІ крупи (а не "r'ри

сік") - дрібні пшеничні крупи; 
манний (каша). 

мантуnи (гуц.) - різдвяні пироги з 

кукурудзяного борошна зміша

ного з картоплею з капустяною 
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начинкою; спечені натирають 

часником. 

мантуnьки - ласощі, солодощі; 

дрібний крам. 

маранта - ам. троп. росл. (крох

маль з коріння). (Marantha erun
dinacea). Arrowroot. 

мараскін - сорт вишневого лікеру. 

марrармн(а) - суміш твар. ситі (мо

лока, вершків) з олією; маргари

новий. 

марrаrуселін - суміш саламасу, 

олії й свинячого сала (2%). 
марель - сорт вишні. 

марІ'о (фр.) - сорт червоного вина. 

марена звичайна, вусач - пріс. ри-

ба род. коропових. (Barbus bar
bus). Barbel. 
м. дніпрова. (В. Ь. borysthenicus). 

маренка запашна - прянощі (до 

вин). ( Asperula odorata). Sweet 
woodruff. 

маринад(а) - рідина з оцту й спе

цій, що в ній консервують харчі. 

маринуваннн - спосіб консерву

вання в оцті; маринований. 

марлн - тонка бавовняна тканина 

для проціджування соку, відгні

чування сиру. Cheesecloth. 
мармелЯда (фр.) - виріб з перетер

тої садовини, звареної з цукром; 

мармелЯдовий. 

мармелЯдка - цукерка з марме

ляди. 

марміт (фр.) - посудина зберігати 

страви гарячими за допомогою 

пари (в ресторанах). 

марсалн - сорт іт. вина. 

мартіні (ам.) - коктейл з джіну й 

вермуту. 

маруна велика, канупер - прянощі 

(листя і квіти}. (Pyrethrum tanace
tum). 

марципан (іт.) - солодоці з миг

далю й цукру; марципановий. 

мате 

марш - сорт білого Грейпфруту 

без насіння. 

марш рожевий - сорт рожевого 

r'рейпфруту без насіння. 

маса, перекnадка - начинка до 

тортів й іншого солодкого печи

ва. 

маседуан (фр.) - салатка з городи

ни і садовини, заправлена вином. 

масел"нйчка (зах.), маслннка - по-

судина на масло. 

маслина, див. оnива. 

маслИнка,див. лох. 

масло - харч. продукт (сить), який 

виробляють збиванням вершків 

або сметани; м. вершкове (а не 

"сметанкове"), м. солоне, м. топ

лене. 

маслюки, маслнкИ - група іст. гри

бів. 

м. звичайний. (lxocomus lutвus). 
м. зернИстий. (/. granulatus). 
м. модриновий.(/. вІвgапs). 

м. синіючий. (/. viscidus). 
масnнна, масниця (церк.) - остан

ній тиждень перед Великим пос

том, коли можна істи тільки мо

лочні страви. 

маслfІнка, скоnотини - рідина, що 

залишається по збитті масла; 

культивоване молоко. Butter
milk. 

маснИй - щедро политий омастою 

(каша, капуста). 

масничка - дер. посудина збивати 

масло. 

мастмло (лем.) - підлива з ячного 

борошна, молока і бриндзі. 

мастІнн11, мащення - від мастити. 

мастити - мазати щонебудь рідким 
їстівним (хліб олією); мащений. 

масткий - продукт що має в собі 

багато ситі. 

мате, "параr'вайський чай" - росл. 



материнка звичайна 

(І/ех Paraguayensis); напій в Півд. 
Америці. 

матерИнка звичайна - прянощі 
(листя). (Origanum vulgare). Ore
gaпo. 

матраса - сорт винограду. 
матротеники - гарячі прісні коржі з 

розмоченого гороху; див. також 

хоми, rорохв'11ники. 

маціІ (гебр.) - жид. пасхальний 

прісний хліб у вигляді тоненьких 
коржиків. 

мачанка, мучанка (зах.) - весільна 
страва: підлива підбита яйцями з 

борошном, м'ята картопля з мо
локом і бриндзею, гриби з під

ливою; сир із сметаною; страва з 

яєць; покраяне м'ясо з підливою. 

Dip. 
мачка (лем.) - різдвяна страва з 

оселедця. 

маw, див. квасоnJІ зоnотиста. 

маіІк - сорт помідорів. 

мед (а не "мід"), мед6к - природ

ній бджоляний цукор; мед6вий. 

мед nитнИй - альк. напій з меду 

(мед-вино, мед-горілка). Mead. 
медівка - сорт укр. слив. 

медІвнИк, див. мед11ник. 

медок (фр.) - сорт столового вина. 
Medoc. 

медунка nІкарська - росл. (салата 
з листя). (РиІтопагіа officinalis). 
Lungwort. 

мед11нИк, медовИк, медІвнмк - пе-
чиво з медом. 

мед11нич6к - медовий коржик. 

межИсітка - дрібні висівки. 

меnіса nІк8рс11ка, цитринова м'ята 

- прянощі (чай з листя). (Melissa 
officinalis). Balm herb. 

меnіІнж (фр.) - кава із збитими 
вершками. 

меnіІса, або патока - іст. відходи 

цукробурякового виробництва. 
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меnьба - сорт яблук; тоненька ам. 
грінка. 

менза (зах.) -студентська ідальня. 
менажка (фр.), див. казанок. 
ментоn11 (хем.) - безбарвний кри-

сталічний алькоголь з м'ятним 
запахом. 

мен.О (фр.) - набір страв; див. та
кож стравосnис. 

мереснИц11, або здерка рІчна - ма
ла евр. пріс. риба род. коропо

вих. (Phoximus phoximus). Min
now. 

мерІнr", меренr"а (фр.) - ласощі із 

збитих білків та цукру; див. та
кож nІнники й снІжки. 

мерnЮза (а не "хек") - мор. риба 
род. вахнюватих. (Merlucius mer
lusius). Silver hake. 

мерnіІн, чорноморська вахня -
мор. риба род. вахнюватих. (Ga
dus euxinus merlangus). Eur. whit
ing. 

метІонІн (біохем.) - амінокислота, 

необхідна в харчуванні. 
мечоніс, меч-риба - мор. риба род. 

окунеподібних. (Xiphias gladius). 
Swordfish. 

миrдаn11- сад., іст. горіх; м. сол6д
кий; м. гіркИй; мигдалевий. (A
mygdalus communis). Almond. 

миrдаnИна - ядро мигдалевого го
ріха. 

мИйка (зах.) - ганчірка або віхоть 
мити посуд. 

минь (миня), миньок рІчковИй -
пріс. риба род. вахнюватих; мИ

ньовий. (Lota lota). Burbot. 
мИса (велика), миска, мисочка -

кухонний посуд готувати іжу; 

столовий посуд істи рідкі страви. 

Bowl, soup plate. 
мИсник - полиця на миски; кухон

на шахва. 

михайлик (істор.) - маленький де-



мІдІя ІстІвна 

рев'яний корячок, що ним запо
ріжці пили горілку. 

мІдІя ІстІвна - іст. мор. двостулко

вий м'якун. (Mytilus вdulis). Mus
sel. 

мідниця, див. тез. 

мІдь - хем. елемент, наявний у хар
чах. Copper. Cu. 

мІзерІя (зах.) - салата з свіжих о
гірків. 

мІкроеnементи - хем. елементи, 

що є в росл. і твар. організмах в 

малих дозах. 

мІноrе - іст. безщелепна рибопо

дібна водяна тварина. (Lampвtra) 
Lamprey. 

мІребеnя (фр.) - сорт слив; див. 

також еnиче. 

мІрис зеnеwнмй- прянощі (листя). 
(Myrrhis odorata). Sweet chervil. 

мtрке, вимірне скnfІнке, кветмрке 

(а не "горнятко") - склянка з по

ділками для вимірювання про

дуктів, потрібних в кух. припи

сах. Евр. 1/4 л - 250 грамів; 1/4 
кварти - 8 унцій (ам. кухлик). 

Measuring cup. 
місиво - суміш; тісто. 

мІсмnке, див. тІстомІсмnка. 
мІwаnка, див. збивеч. 

мlwano еnектрмчне, еnектрозбивіІч 

- ел. збивальна машинка. Mixer. 
мІwанмна - суміш (чогось); зміша

ний; різна вудженина. 

мІwанка - змішана городина як 

страва. 

мnмво - помел; зерно на помел; бо
рошно як продукт помелу. 

мnин•ць, мnинцІ (а не "блини", рус.) 
- тонкий коржик з рідкого тіста, 

спечений на сковороді. Pancake. 
мnинок (кухонний) - ручний при

стрій розмелювати зерно (каву, 

перець). 

мнмwки - варені коржики із сиру з 

борошном. 
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моrормч випиття, частування з 

приводу завершення якоісь 

справи. 

мозареnя - сорт іт. сиру. 

мозеnьське (вино)-сортнім. вина. 
мозок - іст. маса черепа деяких 

тварин; страва з мозку. Brain. 
мозок кІстковмй, шпік (зах. з нім.) -

іст. тканина в порожнинах кісток 
тварин. Marrow. 

мозочок - мозок у задній частині 
черепа. 

мокка - сорт араб. кави; страва або 
печиво з додатком цієі кави. 

мокруха - солодка горілка, насто

яна на ягодах; лікер. 

моnІбден - хем. елемент, наявний 
в харчах. Molibdenum. Мо. 

моnозиво, колястра (зах.) - перше 
після отелу коров'яче молоко; 

страва з нього. 

моnоко - біла рідина, одержувана 

від корови і деяких інших свій

ських тварин як продукт харчу

вання; сік з деяких рослин; мо

лочний. М. повне, м. збиране, 

"відвіяне" (Skim milk), м. пасте
ризоване, м. гомогенізоване -
однорідне, м. згущене (evapo
rated milk), м. сконденсоване, м. 
спорошковане або сухе, м. аци

дофільне заквашене ацид. па

личкою, м. кисле. Sour milk. 
моnоток кухонний - дер. молото

чок "відбивати" м'ясо, робити 

битки. 

моnочар, -ка - особа, що торгує 
молоком. 

морочарня - підприємство, що ви

робляє молочні продукти. 

моnочко - голублива в дитячій мо

ві назва молока; репродуктивна 
іст. залоза риби-самця. 

моnочна закоnотка, див. закоnот
ка. 

моnочна кисnота (хем.) - кислота, 



моnочна кухня 

що витворюється під впливом 

молочнокислих бактерій. 

моnочна кухня - молочне харчу

вання, здебільшого за приписа

ми лікаря. 

моnочне - молочні страви. 

моnочне дерево - троп. півд.-ам. 

дерево, іст. сік. (Brosimum galac
todendron ). 

моnочний цукор, nяктоза - вугле

вод, складова частина молока. 

моnочнИк, молочаник (зах.) - по

суд на молоко; оселедець-са

мець. 

моnочнІ сумІшІ - готові молочні 

страви для дітей. 

моnочнокмсnІ бакт•рІJ - група бак
терій, що під їхнім подіянням ви

творюється молочна кислота. 

моnЮски, див. м'якуни. 

моно- і дІІ'nІцермди - х. х. д. (е

мульгатор). Mono- and diglyce
rides. 

мононатрій І'nютамат - х. х. д. 

(смакопосилювач). Monosodium 
glutamate. M.S.G. 

монооnеїнат І'nІцероnю - х. х. д. 

(емульгатор). Glycerol monoole
ate. 

моностеаринат сорбітану - х. х. д. 

(емульгатор). Sorbitan mono
stearate. 

монпасьє (фр.) - сорт садовинних 

цукерок (льодяників). 

монтморенсІ - сорт ам. вишні. 

монтерей - сорт ам. сиру. 

монука (ам.) - вид. чорного вино

граду і родзинок. 

МОрва (зах.) - ДИВ. ШОВКОВИЦЯ. 

мореля, абрикоса, жердеnя - сад. 

морелевий. ( Агтепіаса vulgaris). 
Apricot. 

мореnя,- сорт вишні. Morello cher
ry. 

мореnівка - наливка з морель. 
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морква (зб. ім.) - гор., іст. корінь; 

морквЯнйй. (Daucus carota v. sa
tiva). 

морквина - один корінь моркви. 

морквяник - бабка з моркви. 

морозиво (а не "морожене" й не 
"льоди") - заморожена солодка 

страва з вершків, молока, з соків 

тощо, з різними смаковими до

датками: м. вершк6ве (а не "сме

танкове"), м. мол6чне (з молока), 

м. з води й соків, м. французьке 

(заморожений крем), м. італій

ське (м'яке), м. американське (з 

додатком загусників), м. з содою 

(питне) (Ісе cream soda), м. з під
ливою (Ісе cream sundae), ріжок 
з морозивом. Ісе cream сопе. 

морозивник - особа, що виробляє 

або продає морозиво. 

морозмnьник - частина холодиль

ника, в якій заморжують харч. 

продукти. Freezer. 
морозівниця - прилад виробляти 

морозиво в хатніх умовах. 

морошка - іст. ягоди; морошковий. 

(Rubus chamaemorus). Cloud
berry. 

морс (фр.) - солодкий напій з води 

й садовинних соків. 

морський драк6нчик, див. дракон

чик. 

морський йорж, див. йорж мор-

ський. 

морська щука, див. сарган. 

морський язик, див. язик. 

мортадеnя - сорт іт. ковбаси. 

мюнстер - сорт нім. сиру. 

морянка (гуска) - мисл. птах. 

(Clandula hyemalis). 
моховик жовтобурий - їст. гриб. 

(Boletus variegatus). Moss-mush-
room. 

мочена - настоянка на цедрі. 

мука, див. борошно. 



муксун 

муксун - мор. риба род. лососе

вих. (Coregonus muksun). 
мурена - мор. риба род. муренова

тих. (Мигавпа helena). Moray. 
мус (фр.) - солодка драглиста 

страва; м'ясний або риб'ячий хо

лодець. 

мусеnеца. -напій з медовоі сити, 

настояний на ягодах з наливки. 

мускадмн - сорт півн.-ам. виногра

ду. ( Vitus rotundifolia). Musca
dine. 

мускат (фр.) - сорт евр. винограду 

з запашними плодами; сорт де

сертного вина. 

мускатеnь (фр.) - солодке вино з 

мускату. 

мускатний горіх (а не "галка") -
спеціі, насіння мускатного дере

ва. (Miristica fragrans). Nutmeg. 
мускатна динн - сорт дині. 

муст - свіжий виноградний сік; сві

же ще не зферментоване вино. 

мут6 (фр.) - сорт суниці. 

мywn11 - черепашка м'якунів та 

слимаків; див. також скойка. 

муwмуnа звичайна (тур.) - сад. 

( Mespilus germanica). Medlar. 
муwмуnа нп6нська, локва - сад. 

їст. плоди субтроп. дерева; на

сіння-замінник кави. (Eriobotrya 
japonica). Loquat. 

муwтарда (зах.), див. гірчицн. 

м'нкунм, молюски - тип безхребет

них тварин, тіло яких здебільшо-

набіл, дІйв6 - молоко; молочні 

продукти. 

набір - сукупність однорідних 

предметів; визначені складники 

для страв. 

навага звичайна або европейса.ка -
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го вкрите черепашкою або ской

кою. (Mollusca). Shellfish. 
м'нзга - м'яка, подрібнена маса з 

городини чи садовини для пере

робки. 

м'нкуw, м'нкуwка - м'яка част. тіла 
тварин; підскірна частина плодів 

рослин. 

м'11куwка - м'яка частина хліба, що 

міститься під шкуринкою. 

м'fІnка - пристрій м'яти продукти 

в процесі готування страв. 

м'flno, ди в. макогін. 

м'нсар - продавець м'яса. 
м'нсмво - готове для споживання 

м'ясо. 

м'нснмці (церк.) - певний період 

після посту, коли можна вживати 

м'ясну іжу. 

м'fІсо - туша або частина туші уби

тих на м'ясо тварин; страва з м'я

са; м'ясистий (багатий на м'ясо); 

м'ясний (обід). 

м'нсорубка - ручна або елек. ма
шинка розмелювати (роздріб

нювати) м'ясо. 

м'fІта перцева або хоn6дна - пря

нощі; м'Ятний. (Mentha piperita). 
Peppermint. 

м'fІтні прнники, м. цукерки, м. напбі, 
м. лікери, м. етерна олія, м. витяг, 

або екстракт. 

м'fІчка - м'ята картопля; див. також 

пюре. 

мор. риба род. вахнюватих. (Elв

ginus navaga). 
н. даnекосхідн11, або вахн11 арк

тична - мор. пром. риба. 
навар - рідина з вивареного м'яса 

та інших харч. продуктів; сить на 



"на вмнесеннн" 

поверхні рідкої страви; наварис

тий, наварнйй. 

"на вмнесеннн" - купівля їстівного 
без права їсти в крамниці. 

навута (заст.), див. сочевицн. 

нагрІвнмк - посудина нагрівати 

страви. Warmer. · 
нагут, нут, турецький горох - гор. 

(Сісег arietinum). Chick-pea, gar
baпzo. 

надгоnодІt (присл.) - недостатньо 

харчуватись ("жити надголодь"). 

наддаток - додаток до усталеної 

порції їжі. 

наїдки (мн.) - наявні на столі стра

ви. 

наїдок (одн.) - поживність страви 

("наїдку з цього мало"). 

накип - твердий осад на посудині 

(всередині); піна на поверхні 

кип'ячоі рідини. 

накипnfІк - бабка, зварена в парі 

(поль. "будинь"). 

накривка - предмет, що щось на

криває. 

накриттfІ (столу) - приготування 

столу до їжі; накривати (стіл). 

накрутка - ковпачок на пляшки з 

напоями. Screw сар. 
наnмвка - альк. солодкий напій з 

ягід або садовини, залитих го

рілкою. 

наnмсник - тоненький млинець; 

страва з млинців з начинкою. 

наммсник - полиця з декоратив

ним посудом над дверима. 

наміwуваник - рід хліба. 

напар - настій з чогонебудь, запа

реного окропом. 

напій, питво, трунок (а не "напи

ток") - альк. й безалькогольна 

рідина, призначена для пиття; н. 

газований, н. солодкий, н. про

холодний, н. ягідний або садо

винний. 
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наnоnе6н (фр.) - рід листкованого 

печива з кремом. 

нардек - згущений виваром каву

новий сік. 

нарзан - кавк. мінеральна вода. 

насІнИна (бот.) - част. плоду, що 

складається із зародка, оболон

ки і запасних поживних речовин. 
насІннн (зб. ім.) - іст. дрібні плоди 

рослин (сонячника, гарбуза), 

уживані як ласощі. 

настій - витяг з росл. або твар. ре

човин в рідині; водяний розчин 

екстрактів. 

настіn11ник - різдвяний хліб; ска

тертина, скатерка, обрус. 

настоннка (а не "настойка") - альк. 

напій, спирт або горілка, насто

яні на прянощах, спеціях, цедрі 
(гіркі), а також змішані з ягідни

ми соками (солодкі). 

настурцІн, водяний хрін - росл. 

(листя на салату). ( Nasturtium 
amphibium). 

натина (зах.), див. nобода. 

натрій - хем. елемент, наявний у 
харчах. Sodium. Na. 

натще, натщесерце (присл.) - пити 
чи їсти на голодний шлунок. 

начинка, фарш - маса з м'яса чи з 

чогось іншого, що нею начиня

ють пироги, вареники, печену 

курку тощо; начинений. Stuffing. 

начинка (зах.) - страва з кукуру

дзяного борошна й свинини. 

Scraple. 
начиння (зах.), див. посуд. 

невn6Ід (присл.) - багато їстівного 

("усього невпоїд"). 

недогризок - недоїдений шматок 

(хліба, яблука). 

недоїдання - недостатне харчу

вання, див. також надголодь. 

недоїдки - залишки страв. 



нед6nивок 

нед6nивок - неповно налита чарка 

(жартівливе). 

недопитки - залишки невипитого 

до кінця (вина абощо). 

недосіл - недостатня солоність 

страви; недосолений ("недосіл 

на столі, а пересіл на голові"). 

неїстівний - те, що не надається 

ДЛЯ ЇЖі. 

нектар - солодка рідина у квітах 

деяких рослин, що з неї бджоли 

виробляють мед; солодкий на

пій. 

нектарИн - сад., різновид броскви. 

нельма - мор. риба род. лососе

вих. ( Stenodus leucichthys пе/
та). lnconnu. 

Ненажера - ТОЙ, ХТО багато ЇСТЬ; 

ненажерливий, ненаїдний. 

непитущий - той, хто не вживає 

алькогольних напоїв. 

нерка червона - риба род. лососе

вих. (Oncorhynchus пегса). Sock
eye salmon. 

нетто - вага краму без упакування. 

нецьки (зах.) див. ночви. 

нИрка - їст. внутрішний орган тва

рин; нирковий. 

нирківка - поперекова ча ст. теля

чої туші; теляча печеня з ниркою. 

ніж, ножі - знаряддя краяння, рі

зання; н. кухонний, Н. СТОЛОВИЙ. 

ніж-виделка - для сиру, печива 

тощо. 

обарінок (зах.) - солодкий коржик 

з діркою посередині; див. також 

бубnик. 

обжинки (обр.) - сFнпкове відзна

чення кінця жнив. 

обід - основна їжа дня; обідній; 

обідня пора; о. званий (проше

ний). 
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нікель - хем. елемент, наявний в 
харчах. Nickel. Ni. 

нікотинамід, ніяцинамід, амід ніко
тинної кислоти - вітамін групи 
В; х. х. д. Niacinamide. 

нітрат і нітріт натрію - х. х. д. (чер

вони й барвник м'яса). Sodium 
nitrate, s. nitrite. 

нітрат кальцію, салітра - х. х. д. 

(червоний барвник м'яса). Potas
sium nitrate. Saltpetter. 

нІнІ'ара - сорт білого ам. виногра

ду. 

нІнцмн, нІкотмнова кислота - віта

м ін групи В. Niacin. 
носар, див. бобир. 

носатка - посудина з довгим носи

ком. 

нототенІн - мор. антарктична риба. 

(Notothenia carriceps). 
ночви, нецьки (зах.) - дерев'яна 

подовгаста посудина місити 

тісто. 

нуга, нуr'ат (зах.) - солодкі вироби 

з горіхів і меду. 

нут, див. наrут. 

нутрія, болотяний бобир - водо

суходільна тварина, що дає м'я

со і хутро. (Myopotamus coypus). 
Nutria. 

нутрощі (зб. ім.) - їст. внутрішні 

органи тварин; тельбухи (вульr'.). 

обідати (а не "їсти обід"), "до обід" 

- в першій половині дня, "після 

обід" - в другій половині дня, 

після обіду. 

обіди - обідня пора, середина дня. 

об'їдало (зневажливе) -той (гість), 

хто когось (господарів чи рідню) 

"об'їдає". 



об'ід•ння, об'ідатися - надмірно 

істи. 

обк•чу•ати (а не "панірувати") 
шматки риби чи м'яса в борошні 

або сухарях для смаження. 

облатки, опnатки - тоненькі вафлі 

для перекладання солодких мас. 

обnІпИха круwиноподібна - іст. 
ягоди; обліпИховий. (Hyppophae 
rhamnoides ). 

обмін речовин - процес перетво

рювання й виділювання харчо

вих речовин в живім організмі. 

обрус - тканина, що нею накрива

ють стіл; див. також скатерка, 

настільник. 

обручики - дрібне печи во у формі 

обручиків, кілець. 

обрfІд - звичаї, пов'язані з релігій

ними або побутовими традиці

ями. 

обрядові страви - різдвяні, вели

кодні тощо. 

обрядове печиво - паска, коровай 

тощо. 

oбcnyra, обсnуr6вування, сервіс -
подавання страв на стіл. 

обсм•жуuти (а не "пасерувати") -
підсмажувати з усіх боків. 

овечина, баранина - овече або ба

раняче м'ясо. Mutton. 
овочі (зах.) - плоди садових дерев; 

див. садовина. 

овочі (рус.) - те, що вирощується 

на городі; див. rородина. 

огір6к посІвнИй - гор., огірк6вий; 

сорти укр. огірків: о. берлізов

ський, о. борщагівський, о. ні

жинський, о. тираспільський то

що. (Cucumis sativus). Cucumber. 
оrІрки як страва: свіжі, солоні, ма

лосільні, мариновані. 

оrІрочник - юшка з солоними огір

ками. 
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оrІрочник nІк•рський - росл. (з 
листя - салата, корінь - пряно

щі до напоїв). Borago officinalis. 
оrородина, див. rородина. 

оrряднИй (чоловік, жінка) - тов

стий, товстун (а не "грубий", 

зах.), гладкий. 

оr-Узок - задня част. м'ясної туші; 

див. купер (у птахів). 

оденки - рештки страви на дні по

суду. 

ожмна - іст. ягоди; ожиновий, 

ожинний (сік). 

о. смза або звичайна. (Rubus cae
sius). Blackberry. 

о. несІйс~ка, або ведмежина. (R. 
suberвctus). Brambleberry. 

о. &ойзена ( ам.) - гібрид. Boy
senberry. 

о. Лоrана (ам.) - гібрид. (R. loga
nobaccus). Loganberry. 

о. пІ•н.-американська. ( R. flagel
laris ). Dewberry. 

ожИнІвка - наливка з ожин. 

озадок - задня частина туші ба

рана. 

озерниця - озерна або лиманна 

сіль. 

озимина - озимі культури (пшени

ця, жито). 

озммки - сорт пізніх яблук. 

окІст (а не "окорок", рус.) - част. 

туші тварин (стегно, лопатка); 

свиняче стегно; шинка (неву

джена). 

окістя - сполучнотканинна обо

лонка, що покриває кістки. 

окnія, див. ялець. 

око (заст.) - одиниця ваги, при

близно 1.2 кг.; міра для напоїв 
1-1.5 літра; чотирибічна пляшка з 
короткою шийкою такої міст

кости. 

оковита (істор.) - назва горілки у 

запоріжців. Aqua vitae. 



окраса 

окраса, див. омаста. 

окраєць, цілушка (зах.) - скибка 

від непочатого краю хлібини. 

окріп, кИпен", кип'ІІч (а не "кип'я
ток", рус.) - кипляча або дуже 

гаряча вода. 

окруwИна (зах.), див. крихта. 

окунеподІбнІ, окунякИ - род. мор. і 

пріс. риб, що мають пром. зна

чення. 

окуні - група пріс. риб; окуневий. 

( Percidae ). 
окунь рІчковИй. (Рвгса fluvialis). 

Perch. 
о. звич•йний. (Eupomotis gibbo

sus). Commoп sunfish. 
о. бnакИтний. ( Lepomis macrochi

rus ). Bluegill sunfish. 
о. вух•тий. (L. mвgalotus). Long

ear sunfish. 
о. зеnений. (L. суапвІІиs). Green 

sunfish. 
о. пструrув•тий. (Microptвrus sal

moides). Largemouth bass. 
о. американський. (Рвгса fla

vescens). Yellow perch. 
о. пnямИстий. (L. punctatus). 

Spotted sunfish. 
окуні морські: ( Sвrranidae ). 

о. морський. (Centropristes stria
tus). Common sea bass. 

о. мор. смуrастий. (Roccus saxa
tilis). Striped bass. 

о. мор. або кам'яний. (Serranus 
scriba). 

о. мор. пnяммстий. ( Promicrops 
itajara). Spotted jewfish. 

оладок, оладки - млинці з учиня

ного тіста, печені на сковороді. 

олеїнова кислота - ненасичена 

кислота, що входить до складу 

росл. олій. 

оленина - оленяче м'ясо; оленяча 

печеня. Venison. 
олень - мисл. тварина. (Cervus). 

Deer. 
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олмва, оливка, маслина - іст. пло
ди оливкового дерева, що іх ужи

вають соленими, консервова

ними, а також б'ють провансаль

ську олію. (О/ва еигорва). Olive. 
олмва, мастило - нижчий сорт 

пров. олії для технічних потреб 

(неїстівна). 
оливка - сорт яблук. 

олів'є (зах.) - салатка з майонезом. 

олія (а не "олій") - харч. продукт, 

добуваний з насіння або плодів 
деяких рослин; олійний; о. олив

кова або провансальська, о. со

няшник6ва, о. кон6плЯна, о. 

льняна, о. кукурудзяна, о. ріпа

к6ва, о. гірчична, о. макова, о. 

с6єва, о. кок6сова, о. крок6сова 
(крокіс) або сафлор6ва тощо. 

ОіІ. 
олійник - той, що б'є або продає 

олію; власник олійниці. 

олійниця - підприємство, де б'ють 

олію; посуд на олію. 

омар европейський - мор. десяти

ноги й рак; омаровий. (Homarus 
europeus). 

омар американський - мор. деся

ти ноги й рак. (Н. americanus). 
Lobster. 

омаста, окраса (зах.), мастило -
все ситеве (товщеве), що ним 

мастять їжу; приправа з ситі або 

набілу. 

омачка (зах.), див. мачанка. 

омлет - страва з яєць. 

омуль - пріс. риба род. лососевих. 

(Corygonus autumnalis). 
опара, див. запара. 

опеньки, підпеньки (зах.) - група 

іст. грибів. 

опеньок спріІвжнІй. ( АгтіІІагівІІа 
те/ва). Agaricus. 
о. літнІй. (Pholiota mutabilis). 
о. луrовИй. (Marasmius oreadвs). 



опnодень 

оплодень (бот.) - зовнішня част. 
плоду, що оточує насіння; о. су

хий (сім'янка) і о. соковитий (яго

ди). 

ополоник, хохля (зах.) - велика 

глибока ложка набирати рідкі 
страви. 

оnрісник - корж з прісного тіста. 

опунція - росл. род. кактусових, 
іст. стебла і плоди деяких видів. 

(Opuntia). Prickly pear. 
орnЯк звичайний - папороть, іст. 

листкові стрижні і кореневище. 

( Pteridium aquilinum ). 
орwада (фр.) - мигдалевий прохо

лодний напій. 

орЯбок - мисл. птах род. тетеру
кових. (Tetrao bonatia); сорт ка
вуна; сорт огірків. 

6сад - дрібні част. твердих речо
вин, що осідають на дно. 

осеnедець, оселедці - мор. риба 
род. оселедцевих. 

о. американс11кий. (Alosa sapidis
sima). American shad. 

о. астраханський. ( Caspiola Hвs-
slвri ). 

о. БравнерІв. (С. Вrаипвгі). 

о. к•рченський. ( С. тавоtіса). 
о. куцак, буркунець, русак, чор-

носnйнка. (С. pontica). 
о. пузанок озівський. (С. tanaica). 
о.чорноморський. (С. Nordmani). 
о. атлантійський. (СІиреа haren-

gus harengus). Atlantic her
ring. 

о. тихоокеанс11кий. (СІ. harengus 
pallasi). 

о. баnтійський, або саnака. (СІ. 
harengus membras ). 

осеnедцІ в куховарстві: о. вуджені 
(Bloated herring), о. в'Ялені (Кip
pers), о. марин6вані. Pickled her
ring. 

осеnедниця- посудина на оселед
ці. 
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осердя - внутрішня частина стеб

ла, стовбура або кореня рослин; 

внутрішня покрита оболонкою 

частина зерна; основа суцвіття і 

супліддя деяких рослин (цвітна 

капуста). 

осетри, осятрИ - група пріс. і пере

хідних риб род. осетрових. 

осетер звичайний. ( Acipenser stu
rio ). Common sturgeon. 
о.атnантІйський. (А. oxyrynchus). 

Atlantic sturgeon. 
о. росІйс11кий. (А. Guldstadti). 

Russian sturgeon. 
о. озерний. (А. fulvescвns). Lake 

sturgeon. 
о. бІnий (ам.) (А. transmontanus). 

White sturgeon. 
о. коротконосий. (А. brвvinos

trum ). Shortnosed sturgeon. 
осетрина, осятрмна - м'ясо осетра. 

оскома - неприємне відчуття в зу

бах від споживання чогось кис
лого. 

ослятина - осляче м'ясо. 

остаток, див. залишок. 

острогін, естраr'он (фр.), тургун 

(араб.) - прянощі (свіже й суше

не листя та стебло). (Artemisia 
dranunculus). Tarragon. 

ость, ості (зах.) - дрібні кістки в 

риб'ячім м'ясі. 

осуга - наліт на страві, смага на гу

бах. 

осужка (діял.) - див. верwки; смага 
на губах. 

осух - сухар з вівсяного хліба. 

осуwок - шматок сухого хліба. 

офІцІЯнт, див. кельнер. 

охолодник, охолоджувач - апарат 

охолоджувати напої тощо; також 

речовина як такий засіб. 

оцет - водний розчин оцтової кис
лоти (4-10 відсотків): о. дисти
льований (білий), о. яблучний, о. 



оцетниця 

виноградний, о. острогінний. 

Tarragon vinegar. 
оцетницн - посудина або пляшеч

ка на оцет. 

оцтова есенцІн - міцний розчин оц

тової кислоти (80 відсотків). 
оцтова кислота - органічна без

барвна сполука з гострим запа
зом. 

оцтове дерево, сумах вірr'інський -
nівд.-ам. дерево, що з нього ви

робляють оцет виноградний. 

(Rhus typhina). 

паrІн, пагони, паросток (бот.) - мо

лода гілка або стеблинка росли

ни. 

падалицн, падалка - плоди дере

ва, що самі попадали на землю; 

рослина, що виросла з такого на

сіння (на полі - жито, пшениця). 

пайза, ди в. плоскуха хлібна. 
пайка (а не "пайок", рус.) - частка 

чогось при розподілі; пайковий 

(хліб). 

пакет - великий поштовий конверт; 

паперовий мішок або обгортка 

для пакування речей, продуктів 

тощо. 

пакунок - щонебудь, запаковане 

переважно в пакувальний папір 

для перевезення або зберігання 

(харчовий пакунок). 

паламіда - мор. риба род. скумбрі

євих. (Sarda sarda). Bonito. 
палацівка - сорт груші. 

паленка, палІнка (зак. з слов.) -
назва горілки. 

паленмцн (зах.) - прісний корж. 

паленfІ, паленичка (лем.) - малі 

коржі з вівсяного борошна. 

паливо, пальне - горючий матері-
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оцтовокмслІ бактерІі - група бак

терій, що викликають фермента
цію алькоголю, витворюючи оц

тову кислоту, та спричиняють 

скисання вина, пива ягід тощо. 

ошммок - шматок хліба. 

ошпарювати, обшпарювати - об
пікати окропом або гарячою рі
диною; ошпарений. 

ощмпок - прісний вівсяний корж. 

ощмп'н, адзимок (лем.) - хлібчик з 
вискробаного з діжі тіста. 

ял (дрова, вугілля, газ) чи речо

вина, уживані при варінні страв 

на кухні; електрика. 

палички - що правлять за виделку 

(у китайців, японців). Chopstick. 
паnІіІ - мор. арктична риба род. ло

сосевих. (Salvelinus alpinus). 
Char. 

палтус -мор. пром. риба род. кам

булових; палтусовий. (Sp. Hipo
glossus). 
п. азійський, стрІлозубий (в 

Охотському і Бері нr'овому мо

рях). 

п. атлантІйським (білокорий і 

чорний). (Hipoglossus hipo
glossus). Atl. halibut. 

п. калІфорнІйський. ( Paralightys 
Californicus). California fluke. 

п. тихоокеанський. (Н. stenole
pis). Pacific halibut. 

палтусина - м'ясо палтуса. 

палннмцн - рід найкращого укр. 

перев. пшеничного хліба, певним 

способом у печі спеченого; звід
си приказка: "Пишна, велична, як 

паляниця пшенична" (про жінку); 

хлібина. 



паnннмчка 

паnннмчка (зах.) - малий хлібчик; 
коржик з якого-будь тіста. 

паnннмчницн - жінка, що пече й 
продає паляниці. 

паnннка (зах.) - корж з вівсяного 

борошна. 

паnнтина - щось на кухні перепа

лене з специфічним запахом. 

паnа.ма цукрова - дерево, з соку 

якого виробляють вино й цукор 

пальмовий, а з осердя крупи ca
r'o. ( Arenga saccharifera). 

паnа.нмк - пристрій в кухонній га

зовій плиті, в якому горить газ. 

паn11чики бІсквІтнІ (а не "бішкопти") 

- дрібне печи во з бісквітного 

тіста. Lady fingers. 
паnа.чики картопnннІ - рід карт. га

лушок у формі валиків. 

паn11чики з кммном - дрібне печи

во до напоів. 

"паnа.чики обnмжешІ" - про щось 

дуже смачне. 

пампух, пампушка, пампуха - пух

ке печиво; малі булочки, що час

то подають з розтертим часни

ком. 

пампушок, пампушки (зах.) - со

лодкий хлібний виріб, варений у 

смальці; див. також пухкеник. 

панrанова кислота - вітамін 8 15 

панірувати, див. обкачувати. 

панна - сорт груш. 

пансіон - приміщення, де винайма
ють кімнати з харчуванням (сто

луванням). 

панянки (обр.) - дрібне різдвяне 

печиво, що ним обдаровують 

онук (дівчаток), як вони прино

сять дідусям вечерю. 

пантотенова кисnота - вітамін з 

групи В, також х. х. д. Pantothenic 
acid. 

папау (ам.) - іст. плоди півн.-ам. 

куща або дерева. (Asimina trilo
ba). Papaw. 
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папайн, дин не дерево - іст. плоди 

троп. ам. дерева. (Caricapapaya). 
Рарауа. 

папа, папка (дит.) - хліб, іноді 

зм'якшені вироби для дітей. 
папІрівка - сорт ранніх яблук. 

паприка (уг.) - спеціі; спорошкова

ний солодкий або гіркий черво

ний перець; див. також переца.. 

паприкаш (уг.) - м'ясна страва з 

паприкою. 

папушник - рід здобного дріждже
вого печива. 

пера - вода в газовому стані, уж. 
як засіб варення чи зм'якшування 
продуктів. 

пара-амІно-бензойна кисnота 
(ПАБ) - вітамін групи В. РАВ. 

парастіІсник (церк.) - хліб, що його 

приносять до церкви на парас

тас. 

парафіна - безбарвна легкотопна 

речовина, що не розпускається у 

воді, уж. для заливання слоіків з 
варенням, мармолядою тощо. 

парене молоко - закип'ячене, зва
рене молоко. 

парити - заливати окропом; зм'як
шувати парою (харч. продукт); 

варити молоко; парений. 

пармезан - сорт іт. твердого сира. 
пармен - сорт пізніх яблук. 

пароварнмк - посуд варити в парі. 

Double boiler, steamer. 
паросток, ди в. пагін. 

партика (заст.) - скиба, шматок 
хліба. 

пасерувати, див. обсмажувати. 

пасифл11ора, страдноцвіт - іст. 

плоди троп. росл. (Passiflora). 
Passion fruit. 

паска ( обр.) - обр. укр. великодне 

печиво· циліндричноі високої 

форми у Схід. Украіні, округле з 

прикрасами з тіста в Зах. Украі

ні. 



паска смрна 

паска смрна - непечена сирна баб

ка. 

паскІвнИк, святмn1tниця (гуц.) -
дер. кошик на свячене. 

паскІвнИця - череп'яна висока по

судина пекти паски. 

паста - густа маса з іст. продуктів; 

іт. тісто. 
пастери3ацІя - нищення шкідливих 

мікроорганізмів у харч. рідинах 

нагріванням до температури 

70-80ступнів u.або 140-160ступ

нів Ф. 

пастернак посІвнИй - гор., іст. ко

рінь. (Pastinaca sativa). Parsnip. 
пастиnа - цукорняний виріб з про

тертоі садовини та білків. 

пастрама (рум.) - відповідно при

готоване м'ясиво з вудженоі яло

вичоі почеревини. 

пат - сорт мармеляди. 

пател11нн - (зах.), див. сковорода. 

патисон (фр.) - гор., кабачок плес-

коватоі зірчастоі форми. 

патока, див. мелнса. 

патрати, патрохати - очищати від 

нутрощів; обскубувати пір'я на 

вбитій птиці; див. розчиняти. 

пахвина - нижня частина почере

вини (туші). Flank. 
паштет - страва з протертих на од

норідну масу м'ясних, рибних чи 

інших продуктів; паштетний 

(консерви). 

паwтетик (зах.), див. пирІжок. 

паwтетівка, ліверна ковбаса - ков

баса з печінки. Liverwurst. 
паwтетІвка вуджена. Braunschvwei

ger. 
пекан - іст. ам. горіх; пекановий 

(олія). (Carya illinoensis). Pecan. 
пекар, пекарка - особа, що випікає 

хлібні вироби; пекарський (фах), 

пекарний (порошок). 

пекарнн - пекарне підприємство; 

кухня-кімната. 
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пекарство - пекарське ремесло, 

фах. 

пекти (а не "печи") - випікати хліб

ні вироби, "тверді" м'ясні страви; 

печений. 

пектини - орг. речовини (вуглево

ди), наявні в оболонках плодів 

деяких рослин; пектини витво

рюють драглисту масу; пектино

вий. 

пелюстки - страва з капустяних 

листків і м'яса; фаршована ка

пуста. 

пелюстки картопnіІнІ, див. картоп

nянІ суwеники. 

пеліІд1t, сирок - пріс. риба род. ло

сосевих. (Corвgonus реІвd). 

пел11менІ (фін.) - рід вареників з 

начинкою з сироі баранини або 

яловичини. 

пенціІк, пенсак (зах.) - очищене від 

лузги ячмінне зерно; каша з цьо

го зерна. 

пепІн - група сортів яблук. 

пепінка - група сортів яблук. 

пепсин - травний фермент шлун-

кового соку. 

первак - самогін, горілка першого 

відгону; наливка або квас пер

шого настою. 

первенец1t - сорт помідорів; сорт 

кукурудзи. 

перга - "бджоляний хліб" з рос

линного пилку. 

перевертаники (обр. гуц.) - пиріж

ки з сиром на св. Петра і Павла; 

див. також мандрики, баники, 

стул1tнІ. 

переднівок - час перед новим уро

жаєм у сільському харчуванні. 

передобідок - перекуска перед 

обідом; передобідній час. 

перезва, пропій (обр.) - повесіль

ний народний звичай, гостина 

молодих для роду молодоі (у по

неділок). 



nерезівка 

nерезівка повесільна гостина у 

рідні молодого (в четвер, п'ят

ницю). 

переїди - залишки страв. 

перекладка - маса для перекла

дання печива (тортів). 

перекладанець - солодке печиво, 

перекладане начинкою в декіль

ка верств. 

перекуска, закуска - мала їжа пе

ред обідом або вечерею. 

перекусник, перекусничок (а не 

"канапка" або "буттерброд") -
невеликі скибки помащеного 

хліба з м'ясними, рибними або 

іншими додатками, що іх пода

ють звичайно до напоїв на пере

куску. Appetizer. Hors-d'oeuvre. 
перекуснн - мала харчівня, де 

можна нашвидку поїсти, "пере

кусити". Snackbar. 
перепій (обр.) - частина весільно

го обряду, випиття "на здоров'я"; 

подарунок, зв'язаний з цим обря

дом. 

перепієць (абр.) - весільне печиво 

при перепої. 

перепілка, перепелиця (самичка), 

перепел (самець) -мисл. птах 

род. фазанових; перепелиний, 

перепелячий. (Coturnise cotur
nise). Quail. 

перепелfІтина - перепелине м'ясо. 

перепечайка - жінка, що випікає й 

продає хлібні вироби, печиво. 

перепічка - корж з учи ня ного тіста, 

спечений на сковороді в печі; ма

ленькі пасочки, що іх роздавали 

на Проводи за душі померлих 

(обр. зах.). 

переnлітанці, див. вергуни. 

пересИт, переїдження - надмірне 

їдження. 

пересіл - надмірна солоність стра

ви; пересолений (борщ). 
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перець стручковий червоний - гор. 

і приправа. 

п. однорічний, перчиця - гор. 

(Capsicum аппиит). Pepper. 
п.солодкий(зеленийічервоний) 

- гор. (С. frutescens). ВеІІ 

sweet pepper. 
п. червоний гІркмй, паприка (уг.) 

- приправа. 

а.болгарський (зелений і черво

ний) - гор. 

п. еспанський червоний - гор. 

Pimiento pepper. 
п. Італійський зелений - гор. lta-

1 ian sweet pepper. 
п. український гІркмй - припра-

ва. 

п. адигейський солодкий - гор. 

п. каtнський червоний (пеку

чий), бразілійський - припра

ва. Hot Cayenne pepper. 
п. чІnійський червоний (пекучий) 

- приправа. Chili pepper. 
перець чорний - спеції, засушені 

недостиглі плоди троп. росл. 

(Рірег nigrum). Black pepper. 
перець біnи:4 - спеції, достиглі за

сушені, після очищення м'якоті, 

плоди цієї росл. White pepper. 
перець запашний, пімент, п. англій

ський (зах.) - спеції, засушені 

плоди троп. росл. (Pimenta offici
nalis). Allspice. Pimento. 

перечниця - посудина на мелений 

перець. 

перій, харіус - пріс. риба род. ло

сосевих. (Thymalus thymalus). 
Grayling. 
п. арктичний. (Th. arcticus). Arctic 

grayling. 
перnИна - сортам. винограду. Per

lette. 
nерnИна Саба - сорт винограду. 

перлівка - ячні перлові крупи (шлі

фовані); сорт квасолі. 



пер нод 

перн6д - лікер, заправлений гану

сом. 

персик (рос.), див. бросква. 
перцівка, перчаківка - горілка, на-

стояна на перці (чорному). 

перчИна - один стручок перцю. 

перчИцн, див. перець однорічний. 

пестрЮrа, сІрЮrа - мор. риба род. 

осетрових. ( Acipenser stellatus). 
Sturgeon sp. 

"петит форс" (фр.) - дрібні здобні 

люкровані коржики. Petit fours. 
Петрівка (церк.) - піст перед свя-

том Петра й Павла. 

петрівка - сорт груші. 

петрові батоrИ, див. цикорій. 

петрушка rороднн - гор., іст. ко-

рінь і зелень; петрушковий. (Pe
troselinum sativum). Parsley. 
п. листкова звичайна (зелень). 

п. листкова кучеріtва (зелень). 

печеннн - дія.; пекти хліб, м'ясо 

тощо. 

печенн - м'ясна страва, печене або 

смажене м'ясо. 

печерИцІ - група іст. грибів; пече

рйчний. ( Agaricus). Champignon. 
печермцн звичаййна, або садова. 

(А. hortensis ). 
п. їстівна, або тротуарна. (А. edu-

lis ). 
п. лісова. (А. silvaticus). 
п. польова. (А. arvensis). 
п. серпнева. (А. augustus ). 
п. червона. (А. rubellus). 

печиво (зб. ім.) - печені вироби з 

тіста. 

п. прісне з борошна й води (кор-

жі, пироги). Unleavened 
breads. 

п. учИннне або дрІжджеве хлібне 

й солодке. 

п. здобне, бездріжджеве, див. 

здоба. Pastry. 
п. листкоаане (а не "слойоне", 

рус., не "французьке", поль.); 
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див. nисткоuниА. Puff pastry. 
п. заверне із завареного тіста 

(птисі, бублики). 
п. крихке (а не "пісочне", рус.). 

Shortened cake. 
п. бІсквІтне (а не "бішкоптове", 

поль.), див. бІсквІт. Sponge 
cake. 

печінка - іст. внутрішний орган 

свійських і мисл. тварин; печін

ковий. 

печІіt, згага, зга- відчуття печіння в 

стравоході. 

пиварнн, пивн•, пивниця - крам
ниця, де продяють і п'ють пиво. 

пИво - малоальк. напій, звичайно з 

ячмінного солоду і хмелю. 

пивовар - той, хто варить пиво. 

пивоварнн, броварня - фабрика 
пива. 

пиворіз (істор., жартівливе) - той, 
хто любить пити пиво; "дяки-пи-

ворізи". 

пйзи - варені маленькі кульки з 

учиняного гречаного тіста. 
пилав, плов - східня страва з рижу 

й баранини. 

ПилИпІвка (церк.) - передріздвя

ний піст. 

пилосмок (а не "пилосос", рус., і не 

"відкурювач", поль.) - елек

тричний прилад чистити від пилу 

килими, меблітощо.Vасuum 

cleaner. 
пиндИrа (зах.) - юшка із сироватки. 

пИпка - r'умова шапочка на пляшці 
з молоком годувати немовля; 

соска. 

пир (заст.), див. бенкет 
пиріr (а не "пляцок", поль.) - печи

во довільноі форми, спечене ра

зом з начинкою; пироговий (тіс

то); п. відкритий, п. закритий. Ріе. 

пирІr, пироrм (зах. і поль.), див. ва

реники. 

пирІжок, пирІжкй, паштетики (зах.) 



пиріжниця 

- печені або смажені малі пиро

ги; пиріжк6вий. 

пиріжниця - особа, що випікає і 

продає пироги; форма пекти пи

роги. 

писанка (обр.) - великодне яйце, 

розписане всякими взорами. 

писанк•р(ка) - особа, що "пише" 

(малює) писанки. 

питв6 (зб. ім.) - всякі напоі; пиття; 

питнИй (мед). 

ПИТеЦЬ - ПИТУЩИЙ (ЧОЛОВіК), ЩО 

любить альк. напоі. 

питnь6ваник - питльований хліб. 

питnь6ванка, питлівка або круnчат-

ка - борошно дрібного помелу. 

питун - кухоль пити (воду). 

пих•ти (зах.), див. товкти, wуrати. 
пмwки - печені або смажені коржі 

з учиняного на сироватці тіста; 

колодочки свійськоі птиці. 

пмwний - пухкий, дуже смачний. 

пияк, пиЯчка (зах.), див. п'яниця, 

аnькоrоnІк. 

пияцтво - надмірне вживання аль

когольних напоів. 

півень, півник (молодий) - свійсь

кий птах, самець курки; півнячий. 

пІвнячІ rребінцІ - дрібне печиво у 

формі гребінців. 

півкварта, пінта (ам.) - міра; пляш

ка з такою мірою горілки. 

пІвкІnьце - половина кільця (ци-

булі). 

півкіnоrрам - 500 грамів. 
півкопм - ЗО штук (яєць). 

півлітра, півnІтрівка - 1 /2 літра 
(міра); півлітрова пляшка. 

пІвп6рцІя (горілки) - міра. 

півскnЯнка (евр.) - міра, 125 г. 

півфунта (ам.) - 227 г; 8 унцій (ам.). 
півхnіба, півхлібина - половина 

хлібини. 

півціни - половина ціни, дешевше 

взагалі. 

півчарка - міра (горілки). 
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пІІ'ва (груз.). див. айва. 

піІ'мент - речовина, що дає забарв

лення тканинам росл. і твар. ор

ганізмів. 

підберезник, див. бабка темна. 
підбивати (борщ сметаною) - за

правляти; підбИтий. 

підварювати, доварювати - вари

ти, додаючи до вже звареного. 

підвечірок - споживання іжі між 

обідом і вечерею; страва на під

вечірок; підвечірковий. 

підвечіркувати (а не "істи підвечі-

рок"). 

під•Иwень, підсливок - іст. гриб. 

(Clitopilus prunulus). 
підr6рnя, підr6рnина, підwмйок -

частина свинячоі шиі; підг6рля

ний. 

підrрівнмк - пристрій підгрівати 

страви на столі. Food warmer. 
підrруздок, ди в. сироІжка біnа. 
піджива, підживлення - посилене 

харчування; підживлений. 

пІдnмва, сос, соус- рідка приправа 

до густих страв. 

пІдnмвниця (а не "сосієрка") - по

судина на підливу. 

пІдnЯщ - пріс. риба; МОЛОДИЙ ЛАЩ. 

( Abramis Ьгата). Bream. 
пІдмn6жа, подмn6жка (холм.) -

перша кількість заквашеного бо

рошна на розчину. 

пІдн6с (рус.), див. таця. 

підобід - легка перекуска перед 

обідом; див. також передобІдок. 

пІдосмчник, див. бабка червона. 

пІдпіІnок (лем.) - корж з учи ня ного 

ячного або вівсяного борошна, 

що його їдять гарячим з цибулею 

й оселедцем на Різдво; див. та

кож перепічка. 

пІдпека - припалене, підгоріле 

місце на хлібині. 

пІдпеньок (зах.), див. опеньок. 

пІдпІнок - проста горілка. 



пІдсйпка 

пІдсйпка - висівки, що ними підси

пають тісто на лопаті, саджаючи 

ЙОГО в піч. 

пІдсnмвок, ди в. пІдвиwенtt. 

пІдсметання - шар кислого молока 

під зібраною сметаною. 

пІдснІданок - легкий сніданок на

швидкуруч. 

підспідок, спідка - спіднR шкурин

ка хлібини. 

підставка (зах.) - великий таріль 
на торт, а також мала тарілочка 
під склRнку з чаєм; див. також 

тортниця, бnюдко. 
пІдстеrник, див. rоnІнка. 

пІдуст звичайний - пріс. риба род. 

коропових. (Chondrostoma na
sus). Nose carp. 
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пІдчас - юшка (борщ) з молодих 

бурRків та ботвини. 

підчеревина, підчерев'R - спіднR 
внутрішнR частина черева у туші. 

пІдчіс (бойк.) - юшка із зелених 

листків капусти, відламаних 

знизу. 

пІзанІ', див. банан райсttкий. 

пІзансttкІ води - мінеральні води, 

що витікають білR м. Пізи в Італії. 
пІкантний (зах.) - гострий на смак, 

ПрRНИЙ. 

пікнІк (анг.) - прогулRнка з перекус
ками "на лоні природи"; гостина 

вскладчину. 

пікуnІ - маринована городина або 

садоваина; мар. малі огірочки. 

пІкwа (рус.), див. вахня. 

пІмент (есп.), див. перецtt запаш

ний. 

піnttзненсttке пйво - назва від міста 

Пільзна в Чехо-Словаччині. 

піна, шум - легка пухирчаста маса, 

що повстає при варенні страв; 

пухка маса, що повстає п ри зби
ва ні Rєць, вершків, масла, при 

наливанні пива тощо. 

пІснота 

пінда (санскр.) - індуське помин-

кове печиво з рижу і меду. 

пІнІ6nІ (іт.) - іст. горішки іт. сосни. 
пінка, ди в. кожушок. 

пінна, піннRк - хлібна горілка. 

пінник - солодка страва із збитими 

білками (Souffle); ласощі з Rєчноі 
піни і цукру. Meringue. 

пІн6 (фр.) - сорт винограду; сорт 

вина. 

пІноІ'рІ - сорт винограду, сорт ви

на. 

пінта (ам.) - одиницR виміру ріди

ни (0.47 л) та сипких речовин 
(0.55 л); пінта анг. (0.57 л); пів
кварта. Pint. 

пІр, п6ру (род. в.) - гор. (АІіит рог-

гит). Leek. 
пІрмдоксйн - вітамін 8 6• 

пірник (зах.), див. пряник. 

пІрце - пучок пір'R з крила свійсь

ких птахів, що його вживають 

длR мащеннR печива; зелений 

листок цибулі; пірцR в риби, див. 

nnaвeцtt. 

пІрнмк (зак.) - корж з кислого ку

курудзRного тіста з додатком зе

леної цибулі й кропу. 

пІск•р, пІчкур, коблИк - пріс. риба 
род. коропових. 

п. звич•йний. (Gobio gobio). Gud
geon. 

п. довговусий, верхоглRд. (G. 
uranoscopus ). 

n. карn•тс"кий. (G. carpathicus). 
п. днІстр6вий. (G. Sarmaticus). 

пІскоrnід, див. мІноrа. 

пІснмй - без м'Rса і молочних про
дуктів (обід); без ситі (молоко). 

пісник, пісниця - особа, що дотри

муєтьсR постів. 

пісникувати, піснікати - суворо 

дотримуватисR посту. 

пІснмна - пісна їжа (зневажливе). 

пІсн6та - "все пісне" (зневажливе). 



піспа 

піспа - борошняний відвар для 

квашення яблук. 

пІст (церк.) - певний період чи на

віть день, коли церква забороняє 

скором. 

пІстне моnок6 (бойк.), пісне (літ.) -
кисле молоко із своєрідним сма

ком, що його зливають до спе

ціяльноі діжки під час посту; зби

ране молоко. 

пІст•цІя (гр.), зелений мигдаль -
іст. горіх субтроп. дерева. (Pista
cia). Pistachio. 

пІч кухонна, див. пnита кухонна. 

пІч, духівка (а не "рура") - частина 

кухонноі плити, призначена для 

печення. 

пІч г•зова або еnектрмчна - части
на газ. або елек. кухонної плити 

(Oven); осібне приладнання, 

призначене для печення (ЕІес. 

oven); прилад для запікання. 

Toaster and broiler. 
пІч мІкрохвиn1t6ва - пече за допо
могою електромагнетних хвиль, 

(О.З-ЗО см.). Microwave oven. 
піцца (іт.) - іт. відкритий пиріг з си

ром, помідорами і прянощами. 

пІчкур, див. пІскар. 

пІщанмк - іст. гриб. (Boletus badi
us). 

пnавай - сорт яблук. 

пnавец1t, пірце - зовнішний орган 

руху в риб. 

пnаскун, пластунець, див. пузанок. 

пnаст (риби) - половина риби, роз
різаної вздовж; пластувати рибу. 

пnастІвцІ - назва деяких круп'яних 
продуктів. 

п. вІвсіІнІ - плющені вісяні кру
пи. Oats. 

п. ~укурудзяні або пwенмчнІ -
варено-сушені круп'яні про

дукти, готові до споживання; 

див. крупеники, хрумтики. 

Flakes. 
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пnахур звичайний, або морс1tк• nи
смця - мор. риба род. плахуру

ватих (скатів). (Raja clavata). 
Rocker. 

пnахур коnЮчий, див. хвостокІn. 

пnачмнда (молд.) - рід коржа. 

пnескана (діял.) - засмажені шмат-

ки гречаноі лемішки, обкачані 

розтертим конопляним сім'ям. 

пnесканец1t - коржик. 

пnесканка - глиняна пляшка плес

катої форми; корж; плесканка 

сиру. 

плескач - плесковата кругла хлі

бин а; корж з учиняного тіста; 

див. також куманец1t. 

плетеник, прецель (нім.), крендель 

(рос.) - дрібне печиво з учиня

ного заварного тіста, переплете
не у формі літери В. 

пnетун - дріжджеве печиво у фор

мі вісімки. 

пnетінка - удвоє сплетена булка 

(Twisted bread.); плетена торби
на на продукти; скляний або гли

няний посуд, обплетений лозою 

або дротом. 

пnин (зах.), див. рідина, течиво. 

пnитіt кухонна (а не "кухня") - ос

новне кухонне обладнання ва

рити, смажити, пекти, запікати 

страви. Кitchen range. 
пnмтка еnектрмчна або газова -

прилад для варіння з двома або 

більше пальниками. 
пnмтка wоколіІди - цукорняний 

виріб. 

пnІва, плівка - тонка оболонка на 
м'ясі, яйцях, плодах рослин, зер
ні збіжжя. 

пnІвка, див. кожушок. 

пnІд (бот.) - част. рослини, що 
складається з оплодня і насіння. 

пnІд, пnодм (мн.), овочі - іст. част. 
рослини з соковитим оплоднем. 

плІнки (лем.) - сушена садовина, 



плісень 

що іі їдять з квасолею підчас Ве

ликого посту. 

плісень, пліснява, цвіль - наліт на 
харчових продуктах, що його ут

ворюють плісеневі грибки, псу

ючи ці продукти. 

плітка - риба род. коропових. ( Ru
ti/us гutilus). Roach. 

плов, пІлав (схід.) - страва з рижу й 

баранини або риби з прянощами. 

пломбір (фр.) - вершкове морози

во із смаковими додатками (го

ріхи, ягоди). 

плоскирка, див. густера. 

плоскуха хлібна, або пайза - нова 

круп'яна рослина, що походить з 

Китаю, Кореї. (Echinochloa fru
mentacea). 

плясканИця - кружок сиру. 

пліІшка (а не "фляшка"), пляшечка 

- скляна посудина з вузькою 

шийкою на рідину, напої; пляш

ковий (пиво). 

пліІцок (поль.), див. корж, пирІг, 

плескач,картопляник,терченик. 

повидло (з поль.) - солодка густа 

маса з протертої звареної садо

вини, перев. із слив. Prune butter. 
повидліІнка (зах.) - юшка або під

лива з повидла. 

повниця (обр. гуц.) - весільний об

ряд, до якого вживають спеці

яльний посуд, що складається з 

дерев'яної тарілки, чарки та гли

няної миски з горілкою і "полон

ника". Дружка набирає горілку 

полонником до чарки і подає 

всім присутнім, які взаміну кла

дуть гроші на тарілку. 

повніти, гладшати, робИтися огряд

ним (а не "грубнути") - набу

вати тіла, ваги. 

погар, пугар (зах.), див. келих. 

ПОГрІб (схід.), ДИВ. ЛЬОХ, ХОЛОДНИК. 

погрІбіІч (зах.), див. кочерга, коцю-

ба. 
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подрІб - нутрощі свійської птиці 

("пуп", серце, печінка). Giblets. 
попдрІбнювач - пристрій подріб

нювати продукти. Grinder. 
пожива - їжа; поживний (харч). 

поІ - гавайська страва з кореня 
рослини таро. 

по1дка - те, що з'їдається за один 
раз. 

по1льник - чайничок напувати хво
рих у ліжку. 

покалачини (обр.) - гостина в бать
ків молодої через тиждень після 

весілля, на яку молоді (новожен
ці) приносять калачі. 

покидьок, покидьки - відходи при 
готуванні страв. 

поклад(ок), п6кладки (зах.) - куря
чі ЯЙЦЯ. 

покорм, покарм (зах. з поль.) - іжа, 
материне молоко. 

покришка (а не ''кришка", рус.) -
те, чим накривають посуд. 

покровка - сорт яблук, що дости
гають на Покрову. 

покуп, покупка - куплена в крам
ниці річ, продукт. 

покупець, покупниця - особа, що 
купує. 

покуття, покуть - почесне місце в 
хаті під іконами, де ставлять різ
двяні страви - кутю, узвар. 

покушка (обр.) - покришений бі

лий хліб, ПОЛИТИЙ ситою, уж. за

мість колива. 

покуштувати (а не "покушати") -
попробувати страву. 

полента (іт.) - густа каша з кукуру

дзяного або іншого борошна; ку
леша. 

поли.а, поnиво, І"n11зура - склопо

дібний стоп покривати керамічні 

вироби; полИв'яний (посуд, мис

ка). 

поnИ.ка - юшка; підлива; густа ка

ша з тертим конопляним сім'ям. 



nоnин rІркИй 

nоnИн rІркИй - прянощі, заправа до 

горілки. ( Arthвmisia absinthum). 
nоnИн-остроrІн, див. остроrІн. 
nоnинІвка, абсент - лікер, заправ

лений полином. 

nоnИцн на посуд, див. мисник. 

поnІпептИди - орг. речовини, про

дукт розщеплення й біосинтези 

білків. 

поnІсахармди - складні цукри, вуг

леводи, що входять в склад твар. 

і росл. тканин (целюльоза й r'лі
коr'ен). 

поnІсорбат - х. х. д. (емульr'атор). 
Polysorbate 60, 65, 80. 

поnоник,див. опоnоник. 

поnоскозуб (обр.) - перший день 
Великого посту (полощуть зуби 

від скорому ... горілкою). 
поnотки - вуджена гусяча грудин-

ка. 

поnуденок,поnудень, поnудник
споживаня іжі опівдні, а також 

між обідом та вечерею. 

поnумисок - мала миска; великий 
таріль подавати страви на стіл 
(зах. з поль.). 

поnунИцн звичайна (а не "трускав
ка", поль.) - ягоди; полуничний. 

(Fragaria viridis). Strawberry. 
п. мускусна. ( F. moschata). 
п. садова або ананасна. (F. ana

nassa). 
п. вІрІ"Інська. ( F. virginica). 
п. чІnІйська. (F. chiloвnsis). 

поnунмчник - напій з полуниць; 
кущик полуниць. 

поnндвицн (зах.), див. похребтина. 
поnннки - сорт вишень. 

помадка - сорт м'яких цукерок; 
склиця до тортів. 

помаранча звичайна (а не "апель
син", рус.) сад. (цитрусові). (Cit
rus sinвnsis ). Orange. 
п. rІрка. (С. отага). Bitter orange. 
п. кисnувіІта. (С. твdіса). Citron. 
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помаранчІвка - лікер з помаранчі. 
помаранець, біr'арадія - сад. (ци

трусові). (Citrus Bigaradia). Se
ville orange. 

помеn - перетворення зерна на 
борошно розтиранням; п. разо
вий, п. оббивний, і п. вІдсІвний 
(питльований). 

помИІ- зливки після миття посуду. 
помИйницн - мет. або дер. цебер 

(відро) на помиї. 

поминки, помин (обр.) - обід за 

померлого після похорону або в 
роковини його смерти. 

помІдор, баклажан червоний, томат 

- гор.; помід6ровий. (Lycopвrsi
cum вsсиІвпtит). 
п. сnивоподІбний - сорт помі
дора. Cherry tomato. 

п. сИнІй, див. бакnажан. 

помоnоrІн - наука про плодові де

рева, про іх сорти. 

пончик (поль. й рос.), див. пухке
ник, пампушок. 

пообіддн, пообід - пообідній час. 

поперек, крижівка - поперекова 

частина туші. 

попразен (зах.) - гостина після 

празника (церк. свята). 

попрнник - медовий пряник, ме
днник. 

пораннн, поранина - робота в кух

ні, прибирання в хаті; поратися. 

поребрина, порібря - частина яло

вичої або свинячої туші з ребра
ми (між грудинкою й похребти

ною). 

порічки - сад., ягоди; порічковий. 

п. червонІ. (Ribвs гиЬгит). Cur-
rent. 

п. бІnІ. (R. г. vаг. album). 
п. зоnотІ. ( R. аигвит ). 
п. космІвки. (R. г. var. pubescвns). 
п. чорнІ або смородина. ( R. nig-

rum ). 
порІчківка- настоянка на порічках. 



поросіІ 

поросіІ - маля свині. 

поросіІ печене- печеня з поросяти. 

поросіІтина - м'ясо поросяти. 

порт (порт.) - сорт солодкого чер-

воного вина. 

портвайн (нім.) - сорт червоного 

вина. 

портер (анг.) - сорт темного пива. 

портуnак(а) звичайний, кураЄць -
росл., іст. стебла і листя. (Portu
laca оІегасеа). Purslane. 

порхавка rІrантса.ка - іст. гриб. 

(Calvatia gigantea). Puffball. 
порцеnіІна, фарфор - тонка кера

міка високої технічної я кости; 

порцеляновий (сервіз). 

порція, давка (зах.) - приділ гото

вої їжі на одну особу; чарка го

рілки; див. також пайка. 

посад (обр.) - почесне місце за 

столом для молодої пари на ве

сіллі. 

посмпка - посипання сіллю, маком 

тощо якогось печива. 

посіл, див. засІn, засоnювання. 

посnідок, посnІдки - залишки, 

рештки їжі чи питва. 

посмачити - приправити для сма

ку; посмачений. 

поснІд - час між сніданком та обі

дом. 

поснІданок - другий сніданок. 

Brunch. 
посоnодцювати - поласувати 

чимсь солодким. 

посоnонцювати - поласувати 

чимсь солоним (оселедцем). 

поставеца. - мисник; невепичкий 
столик; ківш зачерпувати вино, 

пиво; дзбан на квас. 

постити - не істи скоромного, до

тримуватися посту. 

п6суд (зб. ім.), начиння (зах.) - ви

роби з різного матеріялу готува

ти, варити або подавати на стіл 

страви, напої, а також зберігати 
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харч. продукти; посудний (руш

ник). 

п6суд кухонний: п. алюмінієвий, п. 

емаль6ваний, п. кам'яний, п. ча

вунний, або залізний, п. глиня

ний (череп'яний), п. з нержавкоі 

сталі, п. вогнетривкий (скляний 

або порцеляновий), п. бляшаний 

(металеві форми), дерев'яний 

(миски). Kitchen utensils. 
п6суд стоnовий: п. порцеляновий, 

п. фаянсовий, п. срібний, п. плас

тик6вий, п. паперовий. 

посудина, посудинка (одна) - від 

зб. назви "посуд". 

посудник - шахва на посуд; див. 

також мисник. 

посудоммйка - машина мити по

суд. Dishwasher. 
посудоммйник, посудомИйниця -

особа, що миє посуд (в ресто

рані). 

потапці - підсушені шматочки хлі
ба як додаток до юшок; страва з 

розмочених сухарів, помащених 

олією; підсмажені скибки хліба; 

грінки. 

поташ пекарса.кий, бікарбонат 

кальцію - порошок до печива; 

поташевий (коржик). Potash. 
потрава (зах. з поль.), див. страва. 

потравка (зах.) - м'ясна страва з 

телятини або курятини з сметан-

ною підливою. 

потрактувати (зах.), див. почасту

вати, пригостити. 

потрібка - начинка з печінки та ле

гень для пирогів. 

потjха - випиття альк. напою "на 

закінчення" ("а на потуху - ва

ренуха"). 

похребтина, полядвиця (поль.) -
м'язовий шар, що покриває хре

бет з відростками і верхні части

ни ребер (Loin); в яловичині ді
литься на частини: спинкова 



почастунок 

("лоївка"), або "товстий край" 

(Rib roast) і поперекова ("крижів

ка"), або "тонкий край". Sirloin. 
почастунок - частування (горіл

кою), пригощання; почастувати. 

почеревина - спідня частина жи

вота туші; сало (а не "солонина") 

з прошарком (з прорістю) м'яса з 

свинячої почеревини (бекон). 

пражити (зах.), див. пряжити. 

пражуха (зах.) - рід кулеші з пше

ничного борошна. 

празник (церк.) - храмове свято. 

праник (обр.) - весільне печиво 

для молодої від молодого у ви

гляді праника. 

прасоn (рос.) - торгівець в'яленою 

й солоною рибою та сіллю; скуп

ник. 

презерви (ам.) - нестерилізовані 

консерви (мармеляда, варення). 

прес, rнІт, прИтиск - пристосуван

ня (прилад) видушувати, відгні

чувати рідину з продуктів тис

ненням (вагою каменя в хатньо

му побуті); відгнfчений (сир.). 

прецель (нім.), див. плетеник. 

прибор (рос.), див. столове накрит

тя, столове срІбло. 

приварка, приварок - юшка разом 

з м'ясом; гаряча страва; поживні 

додатки до гарячої страви. 

приrара, приrарок - пригоріла час

тина страви; посмак диму в стра

ві. 

приrорІІти, пригоріти, пригорfлий 

- збільшене понад норму сма
ження, печення. 

прИrорща - дві жмені стулені до 
купи; кількість чогонебудь, що 

вміщається в пригорщі (міра). 

приrубnюватися - торкатись губа

ми чарки, відпивати небагато. 

придани (обр.) - весільні гості мо

лодої, що ідуть з нею до моло

дого. 
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приданки (обр.) - заміжні жінки, 

що везуть посаг молодої до дому 

молодого. 

прмдІл, див. пайка. 

прийнfІття (а не "прийом", рус.) -
приймання гостей; гостина. 

прмкорм, прикормлювання - го

дування немовляти. 

прикорІти - засохнути, як кора 

(каша). 

прмлавок- лавка біля кухонної 

плити; шинквас у крамниці. Bar. 
прмnад, приладдя кухонне (зб. ім.) 

- кухонне устаткування, уж. при 

готуванні страв. Кitchen аррІі-

ance. 
прммІс, примІска - домішка до 

тіста. 

прммус - гасовий (нафтовий, зах.) 
прилад варити страви; прймус

ний (голка). 

приносини - щось із їстівного, при

несене гостем. 

принука (зах.) - припрошування 

гостей "істи й пити"; приязний 

жест з боку господаря чи госпо
дині. 

припас, припаси, запас - заготов

лені наперед харч. продукти. 

припивати (до когось) - пити за 

чиєсь здоров'я. 

прмпис куховарський - опис про

цесу готування страви чи печива. 

прмпІчка - збільшення ваги спече

ного хліба супроти ваги борош

на. 

прмпІчок - передня частина печі (в 
селянській хаті) перед челюс
тями. 

приправа - смаковий додаток до 

страв. Seasoning, condiment. 
приправлfІти страву - присмачу

вати; приправлений. 

присипаник - рід коржа, присипа

ного сиром. 



прмсканец11 

прмсканец11, присканці - рід солод

ких оладків. 

прмсмажка, див. засмажка. 

присмажувати - (трохи) засмажи

ти; присмажений. 

присмака - приправа; ласощі. 
пристава, приставка -достава; 

додаткове пристосування в кух

ні. 

прмстрІй - пристосування, облад
нання для полегшення виконан

ня праці; прилад. 

причина (бойк.), див. запара. 

прИчірт11 (імен.) - наливати по 

вінця ("у причірть наливай!"). 

прІл11, прілий - вкритий цвіллю. 
прісний - без дріжджів (печиво); 

прісна (джерельна) вода. 

прІснЯк, прісняник - прісний, не

учиняний хліб, печиво. 

пріти - доварюватися в парі на ма

лому вогні або в теплій печі. 
провІтаміни - речовини, що з них в 

організмі людини й тварини ви

творюються вітаміни. 
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провІЯнт, див. харчі. 

Проводи (церк.), гробки, могилки, 
родичі - відзначування пам'яті 
померлих в першу неділю після 
Великодня; Провідна неділя, То

мина неділя (зах.). 
пр6діл - подріблені гречані крупи. 

продукти - харчі; іст. припаси. 

прожива, проживання - витрати на 

існування. 

прожиток - засоби на існування. 

проїдати, проїсти - витрачати все 

на харчі. 
пр6іст11 - ненажерство; проіснИй

ненаїстливий. 
проіти (заст.), див. тушкувати, прі-

ти, упрівати. 

прокладка, див. перекладка. 

прокорм (заст.), див. харчування. 

пропарка, пропарювання - дія від 
пропарювати(а не "бляншувати"). 

прнженец11 

nроnмл І'алІіІт- х. х. д. (протиокис

ник). Propyl gallate. 
пропилен І'лІк6л11 - х. д. (засіб про

ти висихання). Propylene glycol. 
пропій - "пропивання батька", ви

пивання із свекром у шинку 

після весілля. 

пропІнацІя (істор., зах.) - крамниця 

з альк. напоями. 

пропІонат кал11цІю - х. х. д. (спо

вільнювач псування печива). 

Calcium propionate. 
просатар,-ка (абр.) - особа, що за

прошує гостей на христини, ве

сілля, похорон. 

просіл - засолена риба; страва із 

засоленої риби. 

просіл11не - вид пісного борщу. 

просіювач - кухонний прилад роз

пушувати борошно, цукор-пудру 

тощо. Sifter. 
проскура (а не "просфора"), про

скурка - хліб для Причастя. 

проскурницн - жінка, що пече про

скури. 

просо посівне (зб. ім.) - найстарша 

круп'яна культура на Украіні; 

просянИй; див. також пшоно. 

(Рапісит тіІіасеит). Millet. 
просяник - хліб з просяного бо

рошна. 

проте1ди (хем.) - складні білки, що 

містять у собі й небілкові речо

вини. 

протеіни, див. білки. 
протИрка - прилад протирати ва

рені харчі. 

прохал11ниця (абр.) - дружка, що 

запрошує коровайниць пекти ко

ровай. 

пруні, прун11кИ, див. терносливи. 

прюнелі (фр.) - сушені сливи без 

кісток. 

пряжанка, див. ряжанка. 

пряженец~див.пухкени~ 



nр11жен11 

nр11жен11 (гуц.) - яєшня з молоком і 

борошном. 

nрfІжити, пражити (зах.) - смажи

ти, варити; пряжений (яєшня, мо

локо). 

nріІний - ароматичний або гострий 

але приємний на смак; виготов

лений з прянощами. 

прfІник - коржик з прянощами. 

Ginger cookie. 
nрfІнощІ - рослини, в яких містять

ся ароматичні або гострі на смак 

речовини, уж. як приправа до їжі, 

перев. місцевого вирошування; 

див. також спецІі. Herbs. 
прfІничницн - особа, що пече або 

продає пряники. 

nструrИ, форелі - група пріс. риб 
род. лососевих. 

ncтpyr озерний (евр.) (Salmo trut
ta ІаЬгах т. lacustris). 

n. озерний (півн.-ам.) (Salvвlinus 
namaycush). Lake trout. 

n. струмковий (евр.) (S. t. І. т. 

fario). 
п. струмковий (півн.-схід. ам.) 

(Salvвlinus fontanilis). Brook 
trout. 

n. р•йдужний (евр.). (Salmo iri-
dвns). 

n. р•йдужний (півн.-зах. ам.) 
(Salvo gairdnвi). Rainbow trout. 

п. морс11кИй (евр., міr'раційна 
форма), кумжа (Salmo trutta). 
Brown trout. 

птмцн свійс11ка, дріб - домашні 

птахи (кури, качки тощо). 

mИсІ (поль.) - рід солодкого печи
ва із заварного тіста з кремом. 

пуrар, див. кеnих. 

пуд- міра, 40 рос. фунтів, 16, 36 кг. 
пудинr' (анг.) - печена або варена в 

парі бабка з рижу, крупів, садо

вини з яйцями та іншими додат

ками; драглиста солодка страва 

подібна до крему. 
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пудра, nудер (зах.), див. цукор

пудра. 

пузанок, див. осеnедец11-пузанок. 

пукас, гірчак - риба род. коропо

вих. (Rhodвus sericeus). 
nynflpдa (фр.), пулярка - молода 

вгодована курка. 

пумпернІкеn11 (нім.) -вестфаль

ський житній хліб. 
пундик - рід здобного м'якого пе

чива; пундик6вий. Pastry. 
пундичок, nундички - печені або 

смажені вироби із здобного тіс

та; ласощі. 

пунw (анг.) - міцний альк. напій, 

що складається із суміші, альк. 

напоїв (ром, коньяк, вино), води, 

цукру та ягідних соків; пуншо

вий. 

пуп, пукл6 (зах.)- курячий шлунок. 

путера (гуц.) - дерев'яна діжка на 

овечий сир. 

путИна (зах.) - дер. бочка з накрив

кою, в яку зливають надоєне 

овече молоко (для виробицтва 

сиру). 

путівка - сорт яблук. 

путн11 (зах.) - дер. відро, цебро. 

путрн (заст.)- страва з варених яч-

мінних крупів та житнього соло

ду, залитих квасом. 

пухкеник, пампушок (зах.), прFІже

нець - СОЛОДКИЙ виріб з учиня

ного тіста, варений у смальці або 

олії. 

пухкИй, м'який (печиво) - "пухка 

паляниця - хоч губами їж." 

пухкеnик (а не "пишка", рус.) - пе

чена пампушка. 

пучка (а не "пушка") - така кіль

кість чого-небудь сипкого, яку 

можна взяти трьома складеними 

пальцями руки, приблизно 1/8 
ложечки; пучка солі. 

пуwИна, пуwИнка - маленька паля

ничка. 



nушмнка 

nушИнка - сорт яблук. 

пушка (зах.), див. коробка метале

ва; бnншанка (з консервами). 

пущеннн, див. запусти. 

пшеничка, пшінка (схід.) - народ

на назва кукурудзи або П качана. 

пшенИчник - пшеничний хліб. 

пшенмчнІ з•рІдки - ком. продукт 

додаток до каші й ін. страв. 

Wheat germ. 
пшенмцн - одна з найстарших зер

нових культур на Украіні; пше

ничний (борошно). (g. Triticum). 

рабіrрбар, див. ревінь. 
равІоnі (іт.) - іт. борошняна страва, 

подібна до вареників чотирикут

ної форми. 

разовий (борошно) - раз просіяне 

через решето; грубо змелений. 

раІ"у (фр.) - страва з дрібно нарі

заного м'яса, тушкована з горо

диною і спеціями з підливою. 

раква (гуц.), саганка (бойк.) - дер. 

посудина з накривкою на масло, 

сир, часто прикрашена випалю

ванням. 

раки - їст. безхребетні тварини, 

типу членистоногих, що живуть у 

прісних і солоних водах; раковий 

(шийка, юшка, паста). 

рак річковий (евр.) ( Astacus lep
todactylis). 

рак рІчковИй (ам.) (Cambarus). 
Crayfish. 

рак морський, див. омар. 

раковина (рус.), див. черепашка, 

скойка, мушnн. 

раnець (істор.) - подарунок від 

гостя господареві. 

рамбури - сорт яблук. 
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ред11ка посІвна -

пшонина - одна зернина пшона. 

пшоно (зб. ім.) - облущене зерно 

проса; пшоняний (каша). 

пшонЯник - млинець із пшона. 

пюре (фр.), м'Ячка- варені, розм'я

ті харчові продукти (городина, 

м'ясо). 

п'нnа - округла посудина для пит

тя деяких страв у східніх наро

ді в. 

п'ннИцн, пиfІк (зах.) - алькоголік. 

п'ннкИй - напій з великим відсот

ком алькоголю. 

рапавки - сорт яблук. 

рапс (рус.), див. ріпа звичайна. 

ратота (зах.) - яєшня (на Закар-

патті). 

рафінад (фр.) - очищений цукор; 

найвищий сорт цукру в грудоч

ках (ам.). 

рахат-nукум (тюр.) - східні ласощі 

з горіхів, мигдалю, цукру, соків. 

рахта (церк., зах.) - другий день 

храмового празника. 

раціон, див. пайка, придіn, порцІн. 

рашпер (гол.) - залізні r'ратки, на 

яких смажать м'ясо жаривом, 

розкладеним під ними. 

рванИцн (зах.) - плоди, зірвані з 

дерева. 

ревінь чорноморський, рабарбар -
гор., іст. черешки (в узварах, ки 

селі). (Rheum rhaponticum). Rhu
barb. 

ребра,реберцн,див. поребрина. 

редечка(зах),редИска,див.редька 

раннн або міснчна. 

редька посівна - гор., іст. корінь; 

редьковий: (Rhaphanus sativus). 
р. звичайна, біла й чорна. 



ренет берrамотний 

р. рання (травнева}, місячна, ре

дечка, редиска, редьківця. 

(Rh. s. v. radicula). 
ренет берrамотний - сад., гібрид 

яблуні з грушею. 

ренета (фр.} - група сортів яблук. 

ренкльод, ренГ'льота (фр.} - група 

сортів слив: р. зелений, р. Альта

на, р. реформа. 

ренське (зах.}, райнвайн (нім.) -
сорт нім. вина. 

репана дИнн - дуже достигла диня. 

репанець, репаник - тріснуті пло
ди або хліб. 

репетка (зах.) - друга порція їжі. 

ресторан, ресторація (фр.) - хар

чівня вищої категорії; ресторан

ний. 

рефекторій (церк.} - манастирська 
їдальня. 

рецептура куховарська, див. при

писи куховарські. 

речовина поживна - елементи 

живлення, харчів. 

решітка (рус.), див. r'ратки. 

рИба (зб. ім. в побуті), рибИна (одна} 

- їст. водяні тварини; рИбний 

(консерви}, рИб'ячий (юшка}. 

рИба-пИлка - мор. риба групи пла-

хурів (скатів). (Pristis antiquo
rum). Sawfish. 

рИба-рfІбчик - мор. риба род. губа

нюватих. (Crenolabrus griseus). 
sp. Wrasse, Sea parrot. 

рИба як харчовий продукт: 
р. в'Ялена - ціла рибина, засоле

на й засушена на повітрі. 

р. в'Ялена коренована - розчи

нена, розпластана, засолена і 

в'ялена. 

р. засолена і в'Ялена. 

р. опіка на - засушена в печі. 

р. діжкова - засолена в діжках 

(оселедці}. 
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р. вуджена, р. консервована, р. 

маринована, р. морожена. 

рибалка - людина, що ловить ри

бу. 

рибальство - ловлення риби як 

професія. 

рибас, рибаска - торгівець рибою 

як харчовими продуктами. 

рибець - група п ріс. п ром. риб род. 

коропових. 

р. звичайний, синьогуб. (Vimba 
vimba vimba). 

р. південний. (V. v. tenella). 
р. дніпровий. (V. v. borysthenica). 
рибець-лобач. (V. v. ratio bergi). 

рИби - кляса хребетних водяних 

тварин. (Pisces). Fishes. 
рИби морські. Marine [salt-water] 

fishes. 
рИби прісноводні. Fresh-water 

fishes. 
рИби прохідні. Catadromus and 

anadromus fishes. 
рИбні консерви - стерилізовані 

рибні продукти тривалого збері

гання. 

рибоза - вуглевод, складник бага

тьох біологічно важливих речо

вин. 

рибофлнмін - вітамін 8 2 . 

риж посівний (а не "рис")- зернова 

культура; рИжовий. (Oryza sativa). 
Rica. 

риж - зерно рижу; страва з рижу; 

рижові продукти. 

р. білий або звичайний (очище

ний від оболонок}. 

р. брунатний (очищений від луз

ги). 

р. шліфований (з гладенькою 

поверхнею}. 

р. подрібнений, або рижові кру

пи. 



риж днкиА 

р. вІдварнмй (намочений і випа

рований). Perboiled rice. 
р.швидковарниА(заваренийі 

висушений). Precooked rice. 
р. роздутий (а не "воздушний", 

рус.) - ГОТОВИЙ ДО іжі про

дукт. Puffed rice. 
риж дмкиА, або і1-1діЯнський - зер

нова рослина. (Zizania aquatica). 
Wild rice. 

рмжик справжній, або хрящ смачний 

- іст. гриб. (Lactaria deliciosa). 
рижій посІвнмй (ярий і зимовий) -

олійна росл.; рижіЄвий. (Сате

Ііпе sativa). 
рмнка, рмночка - низька посудина 

з покришкою, іноді з держаком. 

Saucepan. 
рИнок, див. базар. 

рмнцок, рмнцки (лем.), див. r'nяr'. 

рмпус, ряпушка озерна- пріс. риба 

роду сиг. (Coregonus аІЬиІа). 
рмсnінr' (нім.) - сорт винограду; 

сорт вина. 

ритуаn,див. обряд. 

рибіtр - сорт амер. чорного вино

граду. 

рідина, течиво - стан речовини між 

твердим і газовим; рідИнний, рід

кий (страва). 

рІжкИ, "хліб святоіванський" (зах.) 

- їст. плоди ріжківця властивого 

(ріжкового дерева). (Ceratonia 
siliqua). Carob. 

ріжки - дрібне печиво у формі ріж

ків. 

різак, див. сікач. 

різаnка - пристрій (машинка) різа

ти городину, садовину тощо. 

різанка (зах.), див. nокша,nокшина. 

рІздвИні страви (обр.} - трад. стра

ви в навечір'я Різдва. 

рІзнИк, копій - особа, що убиває 

худобу на м'ясо; торгівець м'я

сом; м'ясар. 

рІз6то (іт.) - страва з рижу. 
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рІкота (іт.) - сир із сироватки. Ri
cotta cheese. 

ріпа звичайна (а не "рапс", рус.) -
гор., іст. корінь. (Brassica гара). 
Rape. 

ріпа (діял.), див. картопnя; топінам

бур. 

ріпак звичайний (ярий і озимий) -
олійна рослина; ріпаковий (олія). 

( Brassica napus v. oleifera). Colze. 
ріп'Яник (гуц.) - корж із кукурудзя

ного борошна та картоплі. 

ріска - первісне значення "росин

ка", "крапля роси", тепер взагалі 

щось дрібне істівне. "І ріски в 

роті не було". 

porim1t, роrаnик - рід дрібного пе

чива з двома загостреними кін

цями у формі рогів. (Crescent); 
сорт картоплі. 

роrач, rачок (зах.) - пристрій засу

вати та виймати з печі горшки із 

стравою. 

родзинки (а не "ізюм") - сушені ви

ноградові ягоди. 

рожа дмка (зах.), див. шипшина. 

рожен - металевий прут, що на 

нього настромлюють м'ясо, щоб 

пекти на відкритому вогні. 

розанець - вергун у формі троян-

ди. 

розбавnfІти, розбавити - зменшити 
насиченість якогонебудь роз

чину додаючи воду (оцет); змі

шувати щонебудь з рідиною; 

розбавлений. 

розбовтувати, розбовтати - розмі
шувати щонебудь в рідині (бо

рошно з сметаною). 

розводИти,див. розбавnнти. 

розr6віни (церк.} - перше урочисте 

споживання скоромної іжі після 

Великоднього посту (на Велик

день); розговівлятися, розгівля

тися, розговітися. 

розе (порт.) - сорт вина. 



розкачувати, розвалк6вувати (зах.) 

- розпліскувати тісто качалкою 

(валком). 

розколочувати, див. розбовтувати. 
розкриwка - хлібець, замісений з 

хмільною водою на розчину. 

розливний - те, що продається 

"на розлив" (вино, пиво). 

розмарин справжній - прянощі; 

розмарИновий. (Rosmarinus of
f icinalis ). 

розмарин - сорт зимових яблук. 

розмел - розмелювання зерна на 

борошно, крупи; див. також по

мел. 

розмелювати, розмолоти - роз

дрібнювати, розтирати зерно на 

крупи або борошно; розмелений, 

розм6лотий (перець). 

розсипчастий - те, що легко роз

сипається на дрібні частинки 

(зварена картопля, каша). 

розсівач - кружок розсівати по

лум'я пальника під вареною 

стравою. 

розсіл, росіл - солоний розчин 

(ропа) для засолювання огірків; 

солона рідина з солоних огірків, 

капусти. 

розсольник (рос.) - юшка з соло

них огірків. 

розтнrай (рос.) - рід пиріжків з від

критою начинкою. 

розфасовуваннн - розподіл харчо

вого продукту на певні міри, вагу 

чи посуд. 

розчин соли - розчинена сіль у 

воді; див. ропа. 

розчин(а) - закваска на тісто 

("розчин учинила"). 

розчиняти, розчинити - розпуска

ти певні речовини у воді; розво

дини борошно речовиною на тіс

то; розчинений (тісто), розчин

ний (кава). 
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розчиняти (рибу, птицю) - очища

ти від нутрощів; парити. 

рокИ (лем.)- поминальна гостина в 

роковини смерти. 

рокфор (фр.) - сорт гострого ове

чого сиру. 

рольмопс - звинуті половинки фі

ле маринованого оселедця. 

рокамболь (фр.), див. цибулн. 

ром, рум (зах.) - міцний альк. напій; 

ромовий (бабка). 

ромашка лікарська, рум'янок (зах.) 

- росл.; ромашковий (чай). (Ma
tricaria chamomilla). 

ромен-салата - гор., різновид са

лати з довгастою головкою. Ro
maine. 

роменська гуска - порода укр. гу

сей (назва походить від м. Ро

мен). 

ромстекс (анг.) - стейк або ялови

ча печеня з горішньої част. стег

на. Rump steak; Rolled roast. 

рондель (поль.), див. баннк, кастру
лн. 

росівнИцн (гуц.)- обрядова різдвя

на юшка з капустяного розсолу й 

кукурудзяних крупів. 

ропа - міцний соляний розчин. 

росіл (зах.) - незаправлена м'ясна 

прозора юшка; вивар з м'яса; 

бульйон. Broth. 
рослина; рослинний (їжа, страва). 

рослинництво вирощування 

культурних сільськогосподар

ських рослин. 

рослиноідний, див. веІ'етаріннство. 

ростбіф (анг.) - яловича печеня з 
похребтини, з ребрами або без. 

ротунда - сорт полодкого перцю. 

рубець - найбільший відділ шлун

ка жуйних тварин; частина яло-

вичини між похребтиною й гру

динкою. 



рубцІ 

рубці, фnfІчки (зах.) - страва з 

шлунка (рубця) жуйних тварин. 

рубІн - сорт ранньої редьки (ре

диски). 

pynflдa, рулет, див. завиванець з 

м'нса. 

рура, братрура (зах.), див. пІч. 

русак, див. оселедець-куцак. 

руслан - сорт ранніх огірків. 

рута садова - прянощі й ліки (лис

тя); рутовий (чай). (Ruta horten
sis). Rue. 

рутабаІ'а - шведська бруква. (Bras
sica napobrassica). Rutabaga. 
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с 

саба (кирг.), бурдюк - шкіряний 
міх на кумис, вино тощо у східніх 

народів. 

саба - сорт винограду. 

сабайон (фр.) - підлива із збитих з 

цукром жовтків, вина й прянощів; 

напій в цих складників. 

сабза (кавк.) - білі родзинки з ви-

нограду, кишмиш. 

сабурІвка - сорт капусти. 

савойська капуста, див. капуста. 

саганка (бойк.), див. раква. 

саІ'о - крупи з осердя саr'овоі паль

ми; роблені крупи з картопля

ного або кукурудзяного крох

малю; с8Г'овий. 

сад, садок - сукупність культиво

ваних плодових дерев та ягідних 

кущів. 

садІвнмцтво - вирощування пло

дових дерев та ягідних культур. 

садовин•. овочі (а не "фрукти", 
рус.) - плоди садових дерев. 

саз•н, дикий короп - пріс. риба 

род. коропових. (Cyprinus саг
ріо). 

сапата посІвна 

рутмн - вітамін групи Р. 

руwти (нім.), див. І'ратки. 

рfІбець камчіІтский - росл., іст. ци
булини. ( Fritilaria). 

рнбко - каша з пшона й гречаного 
борошна; див. також тетерн. 

рнбок, рнбкм - мисл. залітні птахи. 
(РtвгосІвs). 

рfІбчик, див. орнбок. 

рfІжанка, прfІжанка, гусnннка (гуц.) 

парене молоко, заквашене сме

таною. 

рнпуwка озерна, див. рипус. 

сайда - мор. пром. півн. риба род. 

вахнюватих. (Pallachius virens). 
Pollock. 

сайка - невеличка подовгаста бу

лочка. 

сайра - мор. риба род. макрелещу

ко вих. (Colorabis saira). Pacific 
saury. 

сакІ (яп.) - альк. напій з рижу. 

сакральний - релігійно-обрядовий 

(хліб). 

сакса - сорт шпараr'овоі квасолі 

без волокон. 

салака, балтійський оселедець; 

див. оселедець. 

саламаха, саламата (заст.) - рідка 

страва із завареного на воді бо

рошна гречаного або пшоняного 

(на Запоріжжі); м'ята квасоля, 

заправлена олією з цибулею й 

часником (на Городенщині). 

саnаміІта, саnамура - затовчений 

салом або олією часник з борош

ном, як заправа до борщу (на 

Полтавщині). 

сапата посІвна, салат - гор. (іст. 
свіже листя); салйтний. (Lactuca 



саn•та морс1tк• 

sвtiva). Lettuce. 
с.nисткова, с. головчаста, с. ро
менська, с. кучерява, с. шпараr'6-
ва. 

саnата морс1tка - іст. мор. зелені 

водорості. (Ulva lactuca). 
саnатка, салата-холодна страва із 

листя салати; холодна страва з 

вареної городини, м'яса, риби 

тощо як закуска. Salad. 
саnатницн (а не "салітирка") - по

судина на салату. 

саnеп (араб.) - іст. й лік. речовина, 

що іі добувають з різних видів 

зозулинця. (Orchis). 
саnітра, cenfтpa - х. х. д., див. нІ

трат каnьцІю. 

салІцИль, салІцилева кислота (хем.) 

- орг. сполука (безбарвні крис

талики), уж. як зберігальний за

сіб. 
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сіло - тваринна сить (товщ, жир). 

cino зовнІwнє, солонина (зах.) -
підшкірний шар свинячої ситі. 

с. молоде - свіже, не дуже про

солене. 

с. старе - дуже п рос оле не для 

довшого зберігання. 

сало середове (внутрішнє), здір -
що відкладається довкола вну

трішніх органів тварин. 

саломас - гідроr'енізована олія. 

салотовка, див. ковганка. 

саnіІмІ (іт.) - сорт іт. вудженої ков

баси (первісно з козлятини). 

сал1tник - страва з гречаних крупів 

з печінкою, запечена у здорі. 

саnьниЦJІ, див. боднн. 

саnьтисон,саnьцесон,див. ковбик. 
самбук - солодка холодна страва з 

садовини із збитими білками. 

самовар (рос.) - металева посуди

на кип'ятити воду на чай, ужива

ючи як палива деревного вугіл

ля; така ж посудина кип'ятити за 

допомогою електрики. 

сахароза 

самогfн, самогонка - доморобна 

горілка (в Украіні). 

самсонІвка - сорт вишні. 

сандвІч (анг.) - дві або більше ски

бок хліба, перекладених м'ясом, 

сиром, рибою тощо (назва відм. 

Сандвіч в Англії). 

сІндерс - сорт смородини. 

саперавІ (груз.) - сорт груз. вино

граду; сорт вина. 

сапет, сапетка - кошик з лози на 

садовину, на виловлену рибу. 

сапотон - кисіль з бузини, див. та

кож бузинник. 

сарган, морська щука - мор. риба 

род. сарганових. (ВеІопе ЬеІопе). 

Garpike. 
сарделн, сардеnька- сорт вареної 

ковбаси (товста коротка сосис

ка). 

сардИни, сардИнки - пром. назва 

групи видів дрібних риб род. 

оселедцевих; рибні консерви з 

цих риб; сардйнковий. 

с. звичайна (евр.) (Sardinella pil
chardus). Eur. sardine. 

с. чорноморська. (S. euxinus). 
с. еспанська. (S. anchovia). Spa

nish sardine. 
с. тихоокеанська, або івасІ. (Sar

dinops sagas). Pacific sardine. 
сарІннак, див. кефалн-сингІnь. 

сарна, чорна коза - мисл. тварина. 

(Rupicarpa). 
сарнмна - м'ясо з сарни. 

сативін - фітонцид часнику. 

сатурацІн - насичення, напр., ріди-

ни вуглекислим газом при вироб

ництві прохолодних газованих 

напоїв, олії - воднем, води-сіл

лю тощо. 

сафлор, див. крокіс фарбувальний. 

сахармн - синтетичне солодило 

(замінник цукру); сахариновий. 

сахароза, цукроза - вуглевод гру

пи дісахаридів. 



сацИвІ 

сацИві (груз.) - підлива з волось

ких горіхів та часнику. 

свербИвус (зах.), див. шипшина. 
свербИrа, свербИгус - росл. (іст. 

листя). (Bunias orientalis). 
свинина - м'ясо свині. 

свиня - свійська тварина; свиня

чий (ковбаса). 

свиняче вухо, неврофіл булавопо

дібний - іст. гриб. (Clatarellus 
clavatus). 

свирена - мор. риба род. свирено

вих. 

с. тихоокеанська. (Sphyrena ar
gentea). Pacif іс barracuda. 

с. велика, або баракуда. (S. Ьаг
гасиdа). Great barracuda. 

свиріпа, див. ріпак. 

свіжина - свіже м'ясо убитої тва

рини; свіжі припаси харчів. 

свійська птИця, дріб (зах.) - до

машня птиця (кури, качки). 

свійські тварИни - освоєні домаш

ні тварини. 

свячене (церк.) - обрядове печиво 

(паска) та інші харчі, посвячені в 

церкві на Великдень. 

себель,див. верховодка. 

севрЮrа, пестрюга - риба род. 

осетрових; севрюжачий. (Aci
penser stellatus). Sturgeon sp. 

севрюжина - м'ясо севрюги. 

сеr'мент - частка, скибка в деяких 

плодах (мандаринка). 

сезам, див. кунжут. 

секрет - пріс. риба род. окуневих. 

(Lucioperca volgensis). Pike-perch 
sp. 

сект - есп. сухе пінисте вино. 

селезінка, див. коса. 

селен - хем. елемент, наявний в 

харчах. Selenium. Se. 
селера пахуча - гор. і прянощі (іст. 

корінь, черешки й листя); селе

ровий. (Apium gravвolвns); с. ко-
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ренева, с. листкова, с. черешко

ва, с. Яблучна. 

селява, шемая - пріс. риба род ко

ропових. (Chalcalburnus chalcoi
deus). Bleck sp. 

семилітка, зимівка, див. цибуля. 

семільйон - сорт винограду, сорт 

вина. 

семоліна (іт.) - сорт борошна або 

крупів з твердої пшениці. 

сенсо - сорт винограду. 

сервант (фр.) - низька шахва на 

посуд і столову білизну. 

серветка (а не "сальфетка") - по

лотняні або паперові хустинки 

як частина столоі білизни, уж. 

при їжі, а також як декоративні 

прикраси стола, столиків тощо. 

сервіз (фр.) - повний набір одно

рідного столового посуду. 

сервіс (анг.) - обслуга; сервований 

(а не "сервірований"). 

с. побутовий - побутове обслу

говування населення. 

сервування (а не "сервіровка") -
приготування столу; подавання 

страв. 

сердечник, див. жеруха. 

серделька - дрібна риба род. осе
ледцевих. (Harengula delicatula). 

серекція - сорт винограду; сорт 

вина. 

серце - іст. внутрішній орган заби

тоі тварини. 

серцевидка їстівна - іст. двостул

ковий м'якун. (Cardium edule). 
Cockle. 

сивуля, або клітоцибе сірий - іст. 

гриб. (Clitocybe nebulus). 
сивуха (заст.)- низький сорт горіл

ки домашнього виробу з борош

на. 

сИrи - рід пріс. риб род. лососевих 

з білим м'ясом. (g. Coregonus). 
Whitefish. 



сидр 

сиr чудський. (Coregonus lavare
tus). 

cиr-nyдora. (С. І. ludoga). 
сиr ставковий (ам.) (С. clupeafor

mis). Lake whitefish. 
сидр (фр.) - малоалькогольний 

яблучний напій; див. також нб

nучник. 

сиnІкоаnюмІнат натрІю - х. х. д. 

(проти грудкуватости борошна). 

Sodium silicoaluminate. 
синап - сорт кримських яблук. 

синrіnь, кефаля- сингіль, ларич -
мор. риба род. кефалевих.(Миgі/ 

auratus). 
синець - npic. риба род. коропо

вих. (Abramis ЬаІІвгиs). 
синfІк, дубовик - ум. іст. гриб. (Bo

letus luridus). 
синfІк зернистоноrий - ум. іст. 

гриб. (В. erythropus). 
синьоrУб, див. рибець звичайний. 
сир - продукт скисання молока; 

сирИ (мн.) - форма, уживана у 

пром. значенні; сИрний, сИряний. 

88 

сир кисnомоnочний - сир, що ви

творюється самозаквашуванням 

свіжого молока або заквашуван

ням молока кисломолочними 

бактеріями; цього сиру такі різ

новиди: с. свіжий (Cottage 
cheese), с. вІдrнІчений (Farmers 
cheese), с. верwковий (Cream 
cheese), с. nІснИй (Skim milk 
cheese),c. lз сметаною. Creamed 
cheese. 

сир І"nfІІ"аний (а не "сичужний") -
сир солодкий, зароблений r'ля

r'ом (швайцарський, бриндзя то

що). Natural cheese. 
сир т6пnений (а не "плавлений", 

рус.) - сир, що виробляється 

змішування обох родів сиру з до

датком інших молочних продук

тів; сир твердий і м'який. Pro
cessed cheese. 

сироіжка 

сир американський популярні 

сорти білих і жовтих топлених 

сирів; ам. чедар. 

сир nІмбурІ"ський - сорт бельгій

ського сиру. 

сир nІnтавський - сорт чеського 

сиру. 

сирИй, сире- неварений, несма

жений, недоварений, недопече

ний (страва). 

сирівець - хлібний квас; сирівце

вий (борщ). 

сирІвка (зах. з поль.) - салатка з 

сироі городини або садовини. 

смрна паска - відповідно приправ

лена сирна маса у формі бабки, 

що іі приготовляють на Велик

день. 

сИрний тиждень (зах.), див. мас-

nнна. 

сИрник, смрнник - печиво з сиром; 

пиріг із сиром. 

сИрники - смажені оладки з сиру. 

смрницн - посудина зберігати сир. 

сИрно - маленький круглий сто-

лик, що при ньому сидять на зем

лі, як ідять у селянському побуті. 

сировар, сировіІрка - фахівці при 

виробництві сиру. 

сироварня - підприємство, що ви

робляє сири. 

сироварство - виробництво сирів. 

сироватка, смрватка (зах.) - ріди

на, що залишається після вилу

чення сирноі маси з молока; си

р6ватковий (куліш). Whey. 
сировина (а не "сирівець", зах.) -

сирі продукти, з яких виробля

ють харчі (городина, садовина 

тощо). 

сировИцн (зах.) - природньо соло

на вода, що з неї виварюють сіль. 

сироїжка, сироїжки - група іст. 

грибів. (Russula). 
с. бездоrанна. (R. integra). 
с. бІnа, пІдrруздок. ( R. dвІіса). 



сирок 

с. болотяна. (R. paludosa). 
с. зелена. (R. aeruginea). 
с. золотиста. ( R. aurata). 
с. ІстІвна. ( R. vesca). 
с. луската, шаблячка. ( R. vire

scens). 
с. медова. (R. melliolens). 
с. синьо-зелена. (R. cyanoxan

tha). 

89 

с. червоно-жовта. ( R. lutea). 
сирок, сирки (мн.) - спеціяльно 

упаковані малі дози твердого 

сиру на продаж; сиркова маса з 

розтертого з прянощами сиру. 

сироп (фр.), див. соковик. 

сирfІн - коровай із сиром ("сирян

коровай"). 

сита - вода з медом; напій з меду й 

води; заливка до куті й колива. 

сИтий - добре вгодований; з вели

ким змістом ситі, товщу (про 

страви). 

ситнИй - настояний на меду або 
підсолоджений медом. 

ситний - просіяний через сито (бо
рошно). 

сИтник - хліб з просіяного борош

на; майстер, що робить сита (си

тар). 

сито, ситко, ситце - прилад просі
ювати борошно; протирати зва

рені харч. продукти. 

ситро - газований солодкий напій. 

сить, товщ, жир - складова части

на харчування, джерело енергії 

організму; ситевий; сйтий 

(борщ). 

с. тваринна (сало, масло). 

с. рослинна (олія). 

с. мішана (маргарин). 

сифон - пляшка з пристроєм вили

вати рідину; пляшка для газова

них напоїв. 

СИЧУГ (рус.), ДИВ. І'ЛЯІ'. 

сІtств (есп.) - пообідній відпочи

нок (в теплих країнах). 

скn•дка 

сІк, соку - іст. рідина, що витікає 

або витискається з плодів або 

інших частин деяких рослин; с. 

березовий і с. кленовий (із стов

бура дерева), с. помідоровий (із 

плодів), с. морквяний (з кореня), 

с. ягідний (з ягід). 

сіканка - січена капуста (для стра

ви). 

сІкач - широкий ніж сікти харч. 

продукти. 

сІкер - яблучне вино. 

сІль кухонна, хлорид натрію - уж. 

як приправа та засіб консерву

вання харч. продуктів; с. сипка, 

с. дрібкова або кам'яна (бахмут

ка). 

сІльнИчка, солянка - посудина на 

столову сіль. 

сім'я - назва плоду у деяких рос

лин (коноплі). 

сІм'fІник, перепічка - корж, поси

паний конопляним сім'ям. 

сІм'fІнка (бот.) - плід рослин із 

шкірястим оплоднем (соняш

ник). 

сірка - хем. елемент, наявний у 

харчах. Sulphur. S. 
сІрЮrа, див. пестрюга. 

сІченик, котлета, шницель (зах.) -
смажена страва з січеного або 

меленого м'яса. 

сішки (обр.) - дрібне весільне пе
чиво, що ним дружки обдарову

ють дітей. 

сіянка - дрібна цибуля, вирощена з 

насіння; пересіяне борошно. 

скаралуща, шкаляруща, скаралупа 
- тверда оболонка яєць, горіхів. 

скатерка, скатертИна (а не "ска
терть"), див. обрус. 

скиба, скибка, скибочка - відкрая-

ний шматок хліба, кавуна. 

скиборІзка - машинка різати хліб. 
скІпець (зах. з поль.), див. дІйниця. 

складка, складчина - гости на, на 



скnеп 

яку "складаються" учасники іі; 

пікнік. 

скnеп (зах. з поль.), див. крамниця. 

скnепар, див. крамар. 

скnмця, nЮкер (зах.), помадка -
цукрова маса оздоблювати пе
чиво (торти). 

скnfІнка - скляна посудина без 

ручки пити воду, солодкі напої, 

чай тощо. 

скnннка вимірна, мірка, кватИрка (а 

не "горнятко") - спец. скляна 

посудина на 250 г. з позначками 

для визначення кількости рідини 

чи речовини, уж. при приписах 

куховарських; див. також кух

nик. 

сковорідник (біл.), див. перепічка 

(корж.). 

сковорода, сковорідка (а не "па

тельня") - низька посудина, в 

якій смажать. Fryiпg pan. 
скойка, двійчаста черепашка -

стулки черепашок двостулкових 

м'якунів. Bivalve shell. 
скойки - група видів двостулкових 

м'якунів. (Lamelibranchia). Clam. 
сколотини, маслянка - побічний 

продукт, що залишається при 

збиванні масла з вершків, смета

ни. Buttermilk. 
сколотяник - корж, замішений на 

сколоти нах. 

сконденсоване молоко - згущене в 

консервах. 

скормна, скормнка, див. шкуринка 

(на хлібині). 

скором, скоромина (церк.) - м'ясні 

й молочні страви, заборонені у 

піст; скоромний. 

скорпена - мор. риба род. скорпе

нових. (Scorpaena porcus). Scor
pionfish. 

скороспілка - сорт ранніх чере

шень. 
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скороспілка червона - сорт слив. 

скрутень, завиванець - учиняне 

(дріжджеве) печиво з яблуками. 

скорзонера еспанська, або гадючка 

еспанська- культ. росл., іст. ко

рінь. (Scorzonera hispanica). 
сколммус еспіІнський - культ. 

росл., іст. корінь. (Scolymus his
panicus). 

скумбріfІ, баламут - мор. риба род. 

скумбріюватих. 

с. атлантІйська (Scomber scom
bus). Common mackarel. 

с. тихоокеанська (S. japonicus). 
Pacific mackarel. 

с. королівська (Scombreromorus 
cavalla). Кing mackarel. 

слава - сорт капусти. 

сластьон, сластьони - рід пшенич

них пампушків, смажених в олії. 

сластьонниця - жінка, що смажить 

і продає сластьони (на базарі). 

слива, сливка (зах.) - сад.; сливо

вий, слив'янИй. Plum. 
слива садова (евр.) - плодове де

рево, що його розводять в бага

тьох відмінах. (Prunus domesti
ca). 
с. американська. (Р. атегісапа). 

с. канадська. ( Р. nigra). 
с. японська. ( Р. salicosa). 
с. усурійська. ( Р. ussuriensis ). 

сливи мариновані, с. сушені, див. 

також чорнослив. 

сливовиця - горілка із слив. 

слив'fІнка - слив'яна наливка; сли

в'яна юшка. 

слимак виноградний, равлик - іст. 

черевоногий м'якун. (Не/іх). 

слимак плаский, морське вухо -
іст. мор. м'якун. (g. Haliotis). Aba
lone. 

слов'fІнка - сорт яблук. 

слойоний (рус.), див. листкований 

(печиво). 



слоїк 

слоїк, банка- скляна посудина для 

зберігання й консервування 

харч. продуктів. 

слуква, вальдшнеп - мисл. птах 

род. сивкових. (Scolopax rusti
cola). Eur. woodcock. 

смаженина - смажене м'ясо; сма

жений. 

смажениця, смаженя (гуц.) - яєш

ня. 

смак - відчуття я кости їжі за допо

могою органу смаку в роті; смач

ний. 

смаки - гіркий, солодкий, соло

ний, кислий (а не "квасний"), кис

лосолодкий (винний). 

смаколИки (зах.), див. ласощі. 

смалець - топлене свиняче сало 

(солонина) або здір (Lard); сить 
(товщ), витоплена з домашньої 

птиці. Fowl fat. 
смарИда, морський окунь - мор. 

риба род. менових. (Smaris chry
selis). 

смарувати (зах.), див. мастити (ва

реники маслом), мазати (хліб 

маслом). 

смачити - добирати до смаку, за

правляти чимсь страву. 

смачний- приємний на смак; смач

но (їсти). 

смачного! або хліб та сіль! - це два 

окремі побажання, тим, що ідять. 

сметана - верхній шар на кислому 

молоці (збирана с.); заквашені 

вершки; сметанний, сметановий. 

сметанка, здріб. від сметана. 

сметанка (зах. з поль.), див. верш

ки. 

сметанник, сметанниця - посуди

на на сметану і вершки, подавані 

до столу. 

смикавець істІвнИй, чуфа - культ. 

росл., іст. бульби (олія і крох

маль), в сушеному стані - ласо

щі. (Cyperus esculentus). Chufa. 
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смоква, див. фІІ'а. 

сморж, див. зморщок. 

солодкий 

смородина, або чорні порічки - іст. 

ягоди. (Ribes nigrum). 
смородмнІвка - наливка з ягід смо

роди ни. 

смужки (не "пасочки") - вузенькі 

стрічками викраяні частини тіс

та, сала чи городини. 

снідання, сніданок - перша ранко

ва їжа; страви сніданку; снідан
ковий. 

снідальниці (обр.) - дівчата й мо

лодиці у весільному обряді, що 

приходять уранці до молодої на 

другий день після весілля. 

сніжмнка - сорт цвітної капусти. 

сніжки - солодка страва із збитих 

білків, зварена на молоці. 

сода - будь-яка натрієва сіль ву
гільної кислоти, що використо

вується в харч. промисловості. 

сода питна, або харчова - бікарбо
нат натрію. Baking soda. 

содова або газована вода - вода 

насичена вуглекислим газом. 

Soda (water). 
соковмк, сироп - концентрований 

розчин цукру; переварений з 

цукром сік. 

солмти - приправляти сіллю; засо

лювати (консервувати) сіллю 

(огірки, рибу). 

солод - продукт пророщування 

зерна, що містить активні фер

менти; солодовий. Malt. 
солодець г6лий - росл. (солодкий 

корінь до напоїв). (Glycorrhiza 
glabra). Licorice. 

солодовий цукор, див. мальтоза. 
солодило - фабрично вироблюва

ний солодильний продукт без 

цукру. 

солодке - третя страва солодка; 

десерт. 

солодкий - с. смак; приготовані з 



соnодощІ 

цукром, медом (їжа, питво); со

лодке молоко; солодка вода 

(прісна). 

СОЛОДОЩІ - цукернRНі вироби; ла

сощі. 

соnодуха, див. кваша. 

соnоженики - запечені, залиті пі

ною з білків, налисники з Rблуч

ною начинкою. 

соломка, соnомИнка - порожниста 

суха стеблина; паперова або 

склRна цівочка пити напої; со

ломкою краRти (капусту) - тон

кими смужками. 

солоний - смак солі; їжа, приправ

лена сіллю; засолені на запас 

продукти; солона вода (мор

ська). 

соnонИна - засолене длR зберіган

НR м'ясо; свиняче підскірне сало 

(зах.). 

солонцювати - істи "солоно", зде

більшого оселедці. 

соnямfна - отруйна речовина, що 

виникає в ростках і позеленілих 

бульбах картоплі. 

соnЯнка - солона джерельна вода; 

сільничка (зах.); рос. страва з 
капусти з м'Rсом або рибою; 

сорт груші. 
соnь, ди в. язик морський. 

соми, сомоподібнІ - підряд перев. 

пріс. риб роду коропоподібних. 

сом звичайний (евр.) (Silurus gla
mis). Eur catfish. 

сом біnий (півн.-ам.) (lctalurus 
catus). White catfish. 

сом бnакИтний (ам.) (/. furcatus). 
Blue catfish. 

сом жовтий (ам.) (/. natalis). Yel
low bullhead. 

сом смугастий (півд.-ам.) (/. 
punctatus). Channel catfish. 

сом кам'яний. (Noturus flavus). 
Stonecat. 
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сом морський. (Geleichthys felis). 
Sea catfish, sea calf. 

СОМИК карликовий або американ-

ський ( Ameiurus nebulosus). 
Brown bullhead ог horned pout. 

сомина - м'ясо сома. 

соннчна риба - риба род. окуне

вих. (g. Centrarchus). 
сонншник звичайний - олійна 

росл.; соняшник6вий. (Helian
thus annuus). Sunflower. 
с. опійний (для виробництва 

оліі). 

с. nунn"ний - іст. насіння (в 
Америці належить до "харчів 

здоров'я"). 
соняшник буnьбИстий або топінам

бур, земляна груша, ріпа - іст. 

бульби. (Helianthus tuberosus). 
Jerusalem artichoke. 

сорбІнат каnІю - х. х. д. (консерв. 

засіб). Potassium sorbate. 
сорбІнова кислота - х. х. д. (кон

серв. засіб). Sorbic acid. 
сорбІтоnь - х. х. д. (солодило). 

сорІ"о - зернова росл., споріднена 

з просом. (Sorghum). 
сорт, І"атунок - певна група рослин 

чи іх плодів, які відрізняються 

від близьких споріднених із ни

ми рослин; рід продуктів, що ма

ють певні якісні ознаки. 

сортуваннн - розподіл продуктів 

за r'атунками чи якістю. 

сос, соус (фр.), див. підлива. 

сосиска (фр.), ковбаска (зах.) -
дрібні варені ковбасні вироби з 

суцільної маси, що іх спожива

ють гарячими. Frankfurter, Wie
nerwurst, "Hot dog". 

сосисон (фр.) - великі товсті суше

ні ковбаси. 

сотейник (рос.), ринка - рід кухон

ного посуду. Saucepan. 
сотерн (фр.) - сорт білого вина. 



сочевиця звич•йна 

сочевиця звичайна (харчова) - гор. 

і борQшно, уживають також у цу
керня ному виробництві; соче

вичний (юшка). (Lens esculenta). 
Lentil. 

сочиво - страва з сочевиці. 

соя - гор., іст. насіння, з якого та

кож виробляють борошно, олію 

та інші харчові продукти; соєвий. 

(Soja hispida). Soybean. 
соєве молоко - суспензія (завись) 

соєвого борошна з водою, що з 

неі виробляють кисляк, вершки, 

масло (маргарин) і сир. 

соєва пІдлива - ферментована під

лива з насіння сої, води і солі у 

східніх народів. Soy sauce. 
спаі"етІ (іт.) - тоненькі довгі мака

рони. 

спаржа, ди в. шпараІ"и. 

Спасівка (церк.) - піст від 14-27 
серпня. 

спасівка - сорт яблук; сорт груш; 
сорт слив. 

спецІІ - ароматичні, смакові при

прави росл., перев. троп. похо

дження, як от ваніля, гвоздики, 

цинамон тощо; див. також пря

нощі. Spices. 
спирт питнИй, або алькоголь (пит

ний) - винний або етиловий 

спирт. 

спідка - спідня шкуринка в хлібині. 

спіжарня (зах. з поль.), див. комора. 

спілий, див. стиглий, достиглий. 

споживати - істи ("споживайте 

здорові!"); споживний (продукт). 

споживач - той, що споживає, по

купець; споживчий (коопера

тив). 

споживання - використання сус

пільного продукту для потреб 

людей. 

спормш перцевий, водяний перець 

- прянощі (листя). (Polygonum 
hidropiper ). 
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спотик•ч (заст.) - альк. напій з го

рілки, завареноі з ягідним сиро

пом і спеціями. 

спрут, спрути, восьмин6ги - іст. 

мор. головоногі м'якуни. (Octo
pus). 

срібло - хем. мікроелемент, наяв

ний в харчах. Silver. Ag. 
ставрИда звичайна - мор. риба 

род. ставридових. (Trachurus tra
churus). Scad. 
с. середземноморська, або 

скумбрІйка. (Т. lacerta). Chi
charo. 

станіоль - цинова (а не "олов'яна") 

фолія (шумиха); див. також фо

лІя. 

стеароіл-2 ляктилнт кальцію - х. х. 

д. (емульГ'атор). Calcium stearol-2 
lactylate. 

стебло (а не "било") - основна над
земна частина трав'янистих рос

лин, що несе на собі листки. 

стегенце куряче - горішня частина 

курячоі ноги. Chicken thigh. 
стегно Яловиче - горішня частина 

задньої ноги до коліна. (Hind 
Іеg); верхня част. я. стегна - зсІк 

(Rump); внутрішня част. я. стег
на. Round. 

стегно бараняче - окіст. Leg of 
lamb. 

стейк (анг.) - поперечно порізані 

великі шматки яловичини з м'я

кої частини туші (похребтина, 

зсік), що надається для запікан

ня; кругляші з великої риби для 

запікання (Broil); назва страви. 
Steak. 

стерилІзацІя (лат.) - знищування 

зародків бактерій фізичними або 

хемічними засобами; стерилізо

ваний, стерИльний. 

стерліtдь, див. чечуга. 

стИранка, з•тІрка - молочна страва 

з затертого борошна. 



стирка 

стИрка, стИрочка (зах.) - шматок 

тканин витирати посуд чи щось 

інше. 

стІкіІч - пристрій для стікання соку 

при вичавлюванні його з садови

ни чи городини. 

стІп - стіл обідній в їдальні (ме

бель); іжа, страви; харчі; харчу

вання, столування;стол6вий;на

кривати стіл (готувати все до їжі 

на столі), подавати на стіл (стра

ви); обід (вечеря) на столі; проси 

ти, кликати до столу; саджати за 

стіл; сідати за стіл; вставати від 

столу. 

стільник, застівник (обр. гуц.) - ве

ликодній хліб, в який втикали 

стільки яєць, скільки було членів 

родини. 

стільник, щільник - мед з вощи

ною; щільниковий (мед). 

стІпьнИця, стІпьнИчка - верхня 

дошка високої селянської скри

ні; кухонна дошка, кух. дощинка. 

стовбун, стовбуни - високий гор

щик з прямими вінцями пекти 

стовб ці. 

стовбці, стовпці - печиво з греча

ного борошна, печене в стовбу

нах, їдять гарячими з часником і 

олією як страву. 

ст6кс кИівський - сорт кавуна. 

стопІвнИк - особа, що харчується у 

когось за оплатою. 

стоп6ве накриття, або столовий 

сервіз - набір однорідного сто

лового посуду. 

столова біпИзна - обруси, сервет

ки тощо. 

столове срібло - металеві ложки, 

ножі, виделки тощо. Silverware. 
столове вино - сухе і напівсухе ви

но з винограду без додатку цук

ру. 

стоянець - вид глечика. 
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ст6янка - відстояне молоко. 

страва - вариво, іжа, частина обі

ду, вечері. (Dish, course); обід з 
трьох страв. (Three-course din
ner); с. перші (рідкі), с. другі (ос
новні), с. треті (солодкі). 

страдоцвіт, пасифльора - іст. пло

ди троп. росл. Passion fruit. 
струдель (нім.) - завиванець з 

прісного тіста з яблуками; див. 

також вертута. 

стружки- зелений перець, покрая

ний стружками, тонкими стрічка

ми. 

струцеп11 (нім.) - довга плетена 

булка в три поверхи, трад. різд

вяне печиво у німців. Christmas 
stritzel. 

струцень - весільне печиво в Ше

шорах на Гуцульщині. 

струцля - довга плетена булка; 

трад. польське різдвяне печиво з 

начинкою та бакаліями; див. та

кож дід. 

стручок (бот.) - плід рослини з 

двома лушпинками, між якими 

міститься насіння. 

стрясавИця (зак.), "капуста з кромп

плями" -зварена капуста зміша

на з картоплею. 

студенець (зах.), див. холодець. 

ступень (обр.) - два пиріжки або 

вареники з калиною чи вишнями, 

перев'язані попарно червоною 

ниткою; з ними просять батьків 

молодої до дому МОЛОДИХ на 

другий день після весілля; на Гу

цульщині це миска з "пирогами" 

(варениками); пироги з сиром на 

день св. Петра й Павла (на При

карпатті). 

ступеник, ступень - пиріг без на

чинки; малий книш. 

ступка - одна черепашка двостул

кових м'якунів; половинка струч

ка (квасолі). 



ступа 

ступа -дерев'яний прилад у селян
ському господарстві товкти зер

но на кутю, просо на пшоно то

що. 

ступка кухонна, див. ковганка, са
лотовка. 

стухлий, тухлий - попсований (бо
рошно, крупи). 

судак звичайний, сула - пріс. риба 
род. окуневих; судаковий. (Lu
cioperca Іисіорегса). Pike-perch. 
с. озерний. (Stizostedion vitreum). 

Walleye. 
с. канадський. ( S. canadense ). 

Sauger. 
с. морський. (Lucioperca тахі

та). 

судачина - судакове м'ясо; страва 
з судака. 

суджук - сорт баранячої або яло
вичої сушеної ковбаси з салом. 

судки - складена з двох чи трьох 
одна посудина переносити гото

вий обід. 

СУДНИК, ДИ В. МИСНИК. 

сукоташ (індіян.) - ам. страва з ку

курудзи і квасолі. Succotash. 
сула, див. судак. 

сулІЯ, бутель, бутля - велика скля

на пляшка з вузьким отвором. 

сульфат кальцію - х. х. Д. (консерв. 

засіб у хлібопеченні). Calcium 
sul phate. 

сульфат натрію - х. х. д. (зберігає 

кольор соків). Sodium su!fite. 
сумІш - сrіолука різних складників 

для страв та печива. 

сунИцІ - ягоди; суничний (варен
ня). Wild strawberry. 
с. лІсові. (Fragaria vesca). 
с. польові. (F. campestris). 

сунмчник великоплідний- їст. пло

ди дерева. ( Arbutus unedo). 
Strawberry tree. 

сурІпицR, свиріпа, див. рІпак. 
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суроr'ат, див. замінник. 

сусІк, засІк - скриня з перегород
ками зберігати різне борошно. 

суслик - рід бубликів. 

сусло - відпресований сік вино
граду. 

суспензія, завись - суміш рідини з 

твердими частинами, що перебу

вають ·в завислому стані (соєве 

молоко). 

суфле (фр.), пінник - солодка за

печена страва із збитими білка

ми. 

сухар,-сухарі - висушений шматок 
хліба; рід сухого печива. 

сухарики - тонке сухе печиво 
(Cracker); бісквіти (анг.). 

сухарі терті або товчені (а не "терта 

булка") - дрібна потерть з суше
ного хліба або булки. 

сухарниця - коробка на сухарі. 
сухе варення - варення, перев. з 

вишень, зварене без води. 

сухожилок, сухожилля - част. м'я

са з волокнистої і сполучної тка

нини (у м'ясі). 

сухоїжа, сухоїдіння - вживання су
хої їжі. 

сушарка - прилад для сушіння; су
шильна піч. 

сушарня, лозниця, сушня - примі

щення, де сушать садовину. 

сушенИна - сушені харч. продукти. 

сушеники картоплЯнІ, або пелюст

ки картоплЯнІ - тоненькі засма

жені й засушені карт. кружальця. 

Potato chips. 
сушенИці (зах.), див. сушня. 

сушка - маленький сухий бублик. 
сушня, сушенн, сушенИцІ - сушена 

садовина. 

сюра (абр.) - пісна страва з сирів
цю з зеленою цибулею і сухаря

ми (їдять у Петрівку й Спасівку). 

сьомга (рус.). див. лосось звичай
ний. 



с"орбанка 

с"орбанка - рідка юшка. 

табn"дот (фр.) - харчуваннR в рес
торані за спільним столом з од

наковим длR всіх меню і ціною. 

таверна (іт.) - корчма; харчівнR в 

Італії. 

таган, таганок - залізний обруч на 
трьох ніжках, на Rкому варRть 

їжу над вогнищем. Tripod. 
таз, мІдниц11 - посудина, здебіль

шого мідRна у формі широкої 

МИСКИ. 

таймен" - риба род. лососевих у 
сточищах Балтійського, Барен

цового й Білого морів. (Hucho). 
таймен" дунайс"кий, див. nococ" 

дунайс"кий. 
таnовірка (діRл.) - дрібна, засоле

на риба. 

тамаринд- іст. плоди, листR і квіти 

троп. дерева. (Tamarindus indi
ca). 

тамариск, "боже дерево", жидівник 

- дерево або кущі, на листі Rких 

виступає й засихає солодкува

тий сік у виглRді білих крупів, 

званих у Біблії манною. Tamarix 
танr'еn"о - сад., гібрид танr'арина й 

r'рейпфрута (цитрусові). 

танr'арИн - сад., різновид манда

рина (цитрусові). 

тапіока - борошно (крохмаль) з ко

ріннR троп. росл. маніок та каса
ва. 

тапір - мисл. звір рRду непаристо

копитних. (Tapirus). 
тара - вага упакуваннR. 

таранник, див. n11щ 

таран11 - риба род. коропових, під

вид плітки; таранRчий. (Rutilus r. 
hickeli). Sp. Roach. 
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бІтартрат каnІю 

с"орбати - істи рідку страву з ха
рактерними при цьому звуками. 

тараруwки (обр.) - весільне печи

во, пташки (півень і курка), при

крашені пір'Rм післR спеченнR, 

курка, перев'Rзана червоною 

стрічкою; на другий день весіллR 

іх дають сватам (Волинь). 

таратура (обр.) - рід страви з варе

них бурRків, солоних огірків, хрі

ну й цибулі з олією, що іі готують 

на перший тиждень Великого 

посту. 

тарІnка - кругла посудина з широ

ким плескатим дном, з Rкоі ідRть 

другі страви. 

т. десертна - на закуски та со

лодкі страви. 

таріnочка, бnЮдко, підставка (зах.) 

- т. мала під чашку. 

таріn" - велика тарілка, що на ній 

подають страви на стіл; блюдо 

(рус.). полумисок (зах. з поль.). 

таро (полін.) - іст. корінь троп. 

росл. (Colocasia esculenta); див. 
також пої. 

тартинки (фр.) - шматочки пома

щеного хліба. 

тартnета (фр.) - малий пиріжок з 

відкритою начинкою. 

тартратна (тартарова) або винна 

кислота - у чистій формі або у 

формі. кислих солей (бітартра

тів) вживаєтьсR в харч. промис

ловості. Tartaric acid. 
бІтартрат амонію (водень-тар

трат амонію) - пекарський 

порошок. Ammonium bitar
trate. 

бІтартрат каnію або вмнний ка

мІн" (водень-тартрат калію) 



татарс1ака пІдnива 

- пекарський порошок. Po
tassium bitartrate, Cream of tar
tar. 

татіІрс1ака пІдnива - холодна гос

тра підлива до риби. Tartar sauce. 
татарка, див. цибуnн. 

татарс1аке зІnnн, лепеха звичайна -
прянощі до на'lоів (корінь). (Aco
rus calamus ). 

тацн (а не "піднос", рус.) - плеско

вата дер. або мет. посудина, на 

якій подають на стіл страви чи 

напої. Serving tray. 
ТВЦА оберт6ва (ам.) - ТаЦА, ЩО 

обертається навколо осі, і на ній 

подають закуски. Lazy Susan. 
тварИни свІйс1акІ - основні твари

ни, що дають м'ясні й молочні 

харч. продукти; тварйнний (сить, 

білки). 

те1на (хем.), див. кофеіна. 
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теnн - маля корови; телячий. 

теnнтина - теляче м'ясо; теляча пе-

ченя; (Veal); теnнчІ нІжки(СаІvеs 
foot), т. котпета (Veal cutlet), т. пе
чінка (Calves liver), т. стеrн6 (Leg 
of veal), т. rрудИнка (Veal breast). 

теn1абухи, див. нутрощІ. 

температура кипІннн води - 1 ОО 
ступнів Цельсія (С), 212 ст. Фа
ренгайта (F), 80 ст. Реомюра (А). 

тепwа, блЯшка (зах.) - металева 

форма до печення. 

терези - важільні ваги. 

терен звичайний - росл., іст. пло

ди; терновий. (Prunus spinosa). 
Blackthorn, sloe. 

теренка (обр.) - весільне печиво, 

три вишневі гілочки, обкручені 

зубчастим тістом і запечені, а по

тім зв'язані вгорі разом з двома 

ложками, а внизу розсунуті і так 

повтикані в коровай або дивень. 

термом•тр куховарс1акий - прилад 

вимірювати температуру при ва-

тиква звичайна 

ренні (сиропів), печенні (м'яса) 

тощо. Cooking thermometer. 
термореІ'уnЯтор кух6нний - прис

трій при кухонній плиті для авто

матичного реr'улювання темпе

ратури печення чи смаження на 

визначеному рівні. 

термос- посудина у вигляді пляш

ки з подвійними стінками для за

тримання рідинних харчів (кави, 

молока) теплими або холодними 

на протязі певного часу. 

тернівка - настоянка з терну. Sloe
gin. 

терн6сnИва - сад. (Prunus insititia). 
Damson plum. 

терпуrИ (зах.) - дикі груші. 

терка, тертка, тертушка (схід) - ку

хонний прилад терти продукти; 

тертий (хрін, буряки тощо). 

тертуха - альк. напій з разтертих 

суниць, залитих горілкою. 

терченики, тертюхИ, драпіІники -
картопляники з сирої тертої кар

топлі. 

тетерюк, тетерук, тетерка - мисл. 

птах род. тетерових. ( Lyrurus te
trix ). Black grouse. 

тетерн (істор.), рнбк6 - страва з 

пшона і розбовтаного гречаного 

борошна (на Запоріжжі). 

тефn6н, або фnюоропnаст-4 - теп

лотривкий пластиковий покрив в 

середині кухонного посуду, що 

не допускає до пригоряння 

страв. 

течиво (хем.), рідина - стан речо

вини між цупким і газовим; теч

ний. 

теwа - черевна част. рибини; див. 

також баnик. 

тИжбІр (діял.) - товкач. 

тИжден1а, тижнІвка (обр.) - поми

нальний обід через тиждень піс

ля смерти небіжчика. 

тмква звичайна - городня росл. 



тим бал 

род. гарбузових, уж. після вичи

щення насіння як посуд на воду. 

(Sagenaria vulgaris); назва кера
мічної посудини на воду такої 

форми. 

тимбал (анг.) - крем, запечений у 

малих формах (десерт); м'ясна 

начинка, запечена у формах з 

тіста (закуска). 

тиміЯн, див. чебрець. 

тИрлич жовтий - лік. росл. і пряно

щі (корінь і кореневище). (Gen
tiana lutea). 

тирлИчівка - горілка, заправлена 

тирличем. 

тиролька звичайна - сорт яблук. 

тисковарнИк, автоклав - посудина 

варити під тиском перегрітої па

ри. Pressure cooker. 
тільзитський сир - сорт гол. г'ляг'а-

ного сиру. 

тИтівка - сорт яблук. 

тінта - сорт порт. винограду. 

тІсточко, тістечко (поль.) - дрібне 

солодке печиво; див. також кор

жики. 

тісто - маса, виготовлена з борош

на, води та інших додатків і вжи

вана для печення хліба, хлібних 

виробів та як складник у варених 

стравах (галушки тощо). Dough. 
тІстомісИлка - прилад замішувати 

тісто. 

тіяміна - вітамін 8 1• Thiamin(e). 
ткемаля (груз.) - сорт грузинських 

слив. 

тмин, див. кмин. 

товар - велика рогата свійська ху

доба. 

товкач - дер. прилад товкти у сту

пі. 

товкачик - малий дер. макогінчик, 

що ним у ковганці затовкують са

ло, часник. 

товкмач, ди в. товченка. 
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товкти, шугати, пихати (зах.) - зер

но у ступі, пшеницю на кутю; тов

чений. 

товкти, м'яти варену картоплю; роз

бивати м'ясо на товченики; сало 

в ковганці. 

товстий (а не "грубий", зах.) - про

тилежне до "тонкий" (товсте або 

тонке сало); гладкйй, огряднйй 

(про людину). 

товстіти, товстішати - набувати 

огрядности (ваги) в тілі. 

товстун, товстуля, товстуха - лю

дина огрядна в постаті. 

товстолОб - риба род. коропових 

(акліматизована на Украіні). (Hy
pophthylmichthys molitrix). 

товченики, вІдбИванці - страва з 

шматків товченого м'яса, риби 

тощо. 

товченка (гуц.), товкмач - різдвяна 

страва з товчених (м'ятих) бобу, 

квасолі і картоплі, приправлена 

тертим маком, цукром, перцем 

тощо; товчений горох з часни

ком. 

товщ, товщевий, див. сить, жир. 

товщі (хем.) - сполуки гліцерину та 

товщевих кислот. Fat. 
товщі насичені - не мають у мо

лекулі подвійних хем. зв'язків 

(між атомами вуглецю); сма

лець, масло. Saturated fats. 
товщі ненасичені - що мають та

к і зв'язки; олії. Unsaturated 
f ats. 

т. одноненасИченІ (один подвій

ний зв'язок). 

т. багатоненасИченІ (два або 

більше подвійний зв'язків). 

Polyunsaturated fats. 
токай, токайське (уг.) - сорт угор. 

вина. 

токан - каша з кукурудзяного, вів-



токофероnи 

ся ного, часами житнього борош

на. 

токофероnи - вітаміни Е. 

тоnока - товариська самодопомо

га в селянському побуті (напр., у 

будівництві хати), що за неї гос

подарі "платять" учасникам гос

тиною. 

тоnокно (істор.) - давня страва з 

товченого вівса; дієтична страва 

з вівсяного борошна. 

томати - консерви з помідорів; то

матний; див. також помідор. 

томсон - сорт амер. винограду без 

насіння; сорт рожевого Г'рейп

фруту. 

топінамбур, ди в. соняшник буn11-

бистий. 

топка (зах.) -форма на сіль; стіжок 

солі; див. також гурманка, гуска. 

топnенИна - топлені (а не "плавле

ні", рус.) харчові продукти (сало, 

масло, сир); топлений; топити. 

топливо,див. паливо, пал11не. 
торт (фр.) - вишукане солодке пе

чиво; тортовий (корж, маса). 

тортівнИцн - форма пекти торт. 

тортниця - тарілка на торт; див. та

кож підставка. 

тост (анг.) - урочиста промова на 

бенкеті на чиюсь пошану ("під

нести тост" - випити на здоров'я 

ювіляра чи почесного гостя). 
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тостмайстер (анг.) - особа, що 

провадить "церемонію" бенкету. 

тофІ - сорт цукерок, зроблених з 

цукру й масла. 

травлення - фізіологічний процес 

засвоєння їжі в організмі. 

траІ"акант - росл. х. д. (загусник); 

Г'лей з росл. астрагал. Tragacant. 
трактувіти(ся), див. угощати(ся), 

частувати (горілкою). 

трактувіннR, ди в. угощання, часту

ваннR. 

трихолома 

трамІнер - сорт винограду; сорт 

вина. 

тран (зах.) - риб'ячий лій (сить з 

печінки деяких риб та деяких 
ссавців, як джерело вітамінів). 

трапеза (церк.) - обід, їжа. 

трапезна (церк.) - манастирська 

їдальня. 

трапіст - сорт французького сира. 

Port-Salut. 
трепанІ" - пром. назва групи видів 

іст. мор. безхребетних тварин -
голотурій, званих морс11кими 

огірками. Trepang, Sea cucumber. 
треники, булнники (зах.) - коржі з 

тертої картоплі, спечені на ка

пустянім або яворовому листі. 

тривний, див. поживний (харч); 

"тривна каша". 

трИгла, морс11кИй півен11 - пром. 

мор. риба род. півнюватих. (Trig
la). 

тридакна (гр.) - рід іст. двостулко

вих м'якунів. (Tridacna). 
трИзна (істор.) - поминальний 

обід; сучасні поминки. 

тримбул11ка, див. цибуля. 
трИнІжок - обруч на трьох ніжках, 

що на ньому варять страву в над

вірних умовах; пристосування з 

трьох палиць і жердки, на якому 

підвішували казан над вогни

щем; див. також таган. Trivet. 
трифолінта, понцирус - кит. цит

рина. (Poncirus trifoliata). 
трихІн6за - отруєння людини не

довареною свининою, що її 

спричиняє паразитний червяк 

"трихіна спіральна". 

трихол6ма, синfІвка - група іст. 

грибів. (g. Tricholoma). 
т. наземна. (Т. terreum). 
т. тополева. (Т. populinum). 
т. червона. (Т. robustum). 
т. червонувата. ( Т. orirubens). 
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т. wтрихувіІта. (Т. portentosum). 
трІскіІ, ди в. дорw. 

трІЮмф- сорт шпараr'овоі квасолі. 

трунок, див. напІй. 

трускавка (поль), див. поnуниця. 

трутовик овечий, або прутняк ове-

чий - іст. гриб. (Polyporus ovi
nus). 

трутовик сІрчано-жовтий, або губка 

жовта - іст. гриб, росте на стов

бурах дерев. (Р. sulphureus). 
труфnя іствІвна, трюфель - іст. 

гриб, що росте під землею; трю

фельний; т. чорна, т. біла, т. літня 

і зимова. (ТиЬвг aвstivum). 

трЮфеn11t - шоколядна цукерка. 
туnеник - рід печива, різновид 

книша. 

туман дніпровий - сорт укр. каву

на. 

туна (ам.) - іст. плід троп. росл. 

род. кактусових. ( Opuntia tuna). 
Am. prickly pear. 

тунец11t звичайний або бnакИтний -
мор. пром. риба род. скумбріє

вих. (Thunnus thunnus). Bluefin 
tuna. 

увар, уварка - зменшення маси 

звареного продукту; уварений 

(сироп). 

уварювати(ся), уварИти(ся) - варя

чи, робити повністю готовим; ва

рячи, зменшувати об'єм чогоне

будь (сироп). 

уг6рка - група сортів слив: у. зви

чайна, у. опішнЯнська, у. баса

рабська, у. ажанська, у. Аверба

х~ у. мускатна, у. мгарська.~~а

лійська, у. англійська; угорки су

шені, у. солені, у. мариновані. 

удій (з корови) - молоко, надоєне 

за один раз. 

у 

унцІ11 

т. атnантійс11tкий. (Th. atlanticus). 
Blackfin tuna. 

т. біnий. ( Th. alalunga). White
meat tuna, albacore. 

т. жовтий. - троп. риба. (Th. аІ
Ьасогв). Yellowfin tuna. 

т. маnИй.(g. Euthynnus). Little tu-
na. 

турбот (фр.), див. паnтус. 

турrjн (араб.), див. острогін. 

турнепс (рус. з анг.), див. бруква. 

тjтІ-фрутІ (іт.) - мішанина всякоі 

садовини. 

туwа, туwка - тіло вбитоі на м'ясо 

тварини. 

туwкувати(с11) (а не "душитися") -
повільно варити( ся) в закритому 

посуді; тушк6ваний. 

тЮn11tка звичайна - дрібна риба 

род. оселедцевих. (НагвпgиІа 

cultiventris). 
тюфтеn11tки, зрази - кульки з меле

ного м'яса з підливою. Meatballs. 
тіІn11tка (зак.), паnачка-дер. довба

на миска з двома ручками фор

мувати хліб перед печенням. 

узвар (обр.), вар (зах.) - різдвяний 

напій або страва з сушні; компот. 

узварец11t - рід альк. напою. 

украяти, вкраяти (хліба) - відріза

ти від хлібини. 

ynap, гірська індичка - мисл. птах 

род. фазанових. (Tвtraogalus). 

уnежаний - достиглий в зірваному 

стані (груша). 

yn11tвa саnатна - іст. зелені водо

рості. (Ulva). 
унабІ, сизифус - троп. росл.; див. 

також ююба. 

унцІя - одиниця ваги, що дорівнює 

1/16ам.фунта,1/8 стандартноі ку-
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хонноі мірки (кухлика), 28 г; (Av
oirdupois oz.); міра рідини, що до
рівнює 1/16 пінти, ЗО куб. см.(во
ди). Fluid oz. 

унwІЮ (яп.) - різновид мандарина, 

що його вирощують і на Украіні. 

(Citrus unshiu). 
упрівати - доварюватися в парі; 

див. також пріти. 

урЮк (тюр.) - сорт морелі; мореля, 

засушена разом з кісточкою. 

устрмця Істівна (евр.) - іст. дво

стулковий м'якун. (Ostrea edulis). 
Oyster. 
у. східня (атлантійська). (0. vir

ginica). Easter oyster. 

фІстаwка спрj•жн11 

у. олімпІйс11tка (тихоокеанська). 

(0. lurida). Olympia oyster. 
у. 11п6нська. (0. gigas). Japanese 

oyster. 
у. таврійс11tка і напІвпластинчаста 

в Украіні. 

учинити, учинfІти (тісто) - заправи
ти розмішане з водою борошно 

дріжджами або розчиною; учй

няний (тісто, печиво); учйнений 

(заквашений). 

учта (заст.), див. бенкет. 

ущерть - по самі вінця (налити рі

дини); також упричерт11t. 

ф 

фабрикат - готовий продукт фаб

ричного виробу. 

фазан, бажант (зах.) - мисл. птах; 

фазанячий (печеня). (Phasia
nus ). Pheasant. 

фаріна (ам.) - борошняні вироби з 

м'якої пшениці (манна). 

фарфор (рус.), див. порцеляна. 

фарw; фарш6ваний (а не "фашеро

ваний", поль., "фарширований", 
рос.); див. начинка. 

фаска (зах.), фасочка - дер. діжка 

на масло або сир; дер. діжа на 

тісто. 

фас6ля ( зах.), ди в. квасоля. 
фасунок, ди в. пайка. 

фасувати - розділювати на пайки. 

фая родюча - сорт порічок. 

фаfІнс - різновид тонкої кераміки; 

фаянсовий (сервіз). 

фейхоа (есп.) - їст. плоди субтр. 

росл. ( Feijoa). 
фенхель звичайний, див. копрій. 

ферментація (а не "бродіння") -
розклад орг. речовин під впли-

вом ферментів; процес шумуван

ня, мусування, скисання. 

фермент (хем.) - речовини, що 

викликають ферментацію (дріж

джі, бактерії). 

фіІ'а, інжир - іст. плоди фіr'ового 

дерева. ( Ficus сагіса). 

фізаліс, марунка - іст. плоди півд.

ам. росл. (Physalis). 
ф. опущений, або суничний помі

дор. (Ph. pubescens). 
ф. клейкопл6дий, або мехІкан

ський помідор. ( Ph. іхосагра). 
ф. перуанський, або перуанська 

виwня. (Ph. peruviana). 
філе (фр.) - найкраще м'ясо з по

хребтини без кісток. 

філе рмбне - тушка риби, проріза

на вздовж хребта без кісток. 

фІлІжанка (зак.), див. чашка, кух-

лик. 

філохін6н - вітамін К. 

фінік, ди в. дактиль. 

фісташка справжня - іст. горішки 
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зеленкуватого кольору. (Pistacia 
vera). Pistachio nut. 

фІтонцмди - бактеріовбивчі речо

вини у деяких рослин (часник, 

цибуля, хрін). 

фліп - мішаний альк. напій, гаря

чий або холодний із збитими яй

цями і спеціями. 

флАвіни - орг. азотовмісні речови

ни жовтого кольору, що містять

ся в росл. і твар. клітинах. 

флАвони - барвний біло-жовтий 

росл. пігмент (барвник). 

флЯчки, див. рубці. 

флЯшка (зах.), див. плАшка. 

фолІtва кислот• - вітамін групи 

Вс; також харч. додаток. Folic 
acid, Вс. 

фол"га, фолІА, шумиха (нар. назва, 

схід.) - тонкі аркуші різних ме

талів або етапів. Foil. 
ф. алюмІнІtва - обгорткові ал. 

аркуші для харч. продуктів, 

вживані також при печенні, за

морожуванні тощо. Aluminum 
foil. 

ф. цмнова, див. станІол". 
фонду (фр.), мачанка - гаряча під

лива з розтоплених твердих си

рів, молока та вина, що її приго

товляють на столі в спец. посу

дин і над полум'ям пальника; 

яєшня з розтопленим сиром і мо

локом; шматки яловичої вирізки 
смажені в олії (на столі), які мача

ють в підливу; городина, розва

рена в товщі на пюре; назва посу

дини. Fondue. 
форел", див. пструг. 

форма, формочка - різний мет. ку

хонний посуд для надавання пе

чиву певної форми. 

фуси 

форшм•к (нім.) - перекуска з м'яса 

або оселедця. 

фосфіт заліза - х. х. д. (консерв. 

засіб). І ron phosphate. 
фосфіт кал"цІю - х. х. д. (консерв. 

засіб). Calcium phosphate. 
фосфіт натрію - х. х. д. (консерв. 

засіб). Sodium phosphate. 
фосфор - хем. елемент, наявний в 

харчах. Phosphorus. Р. 
франзолА - мала плетена булочка. 

француз"ка грінка - смажені скиб
ки хліба, перед тим намочені в 

молоці з яйцем. 

француз"ка картоплА - смажені в 
олії краянці картоплі. 

француз"ке печиво, див. печиво 
листковане. 

фрикадел"ки (зах.) - м'ясні галуш
ки. 

фрикасе (фр.) - м'ясна тушкована 

страва з білою підливою (з куря

тини, телятини). 

фрукти (рус.), див. садовина. 

фруктоза - рослинний цукор, що 

міститься в квітах і в плодах рос

лин. 

фундук, або льомбардський горіх, 

див. горіх. 

фумарова кислота - х. х. д. (за

квасник). Fumaric acid. 
фунт- міра ваги; ф. ам. -16 унцій, 

454 г; в дец. с. м. 1/2 кr' - 500 гра
мів. 

фунтове печиво (ам.) - печиво, що 

в ньому основні складники дані 

по фунтові. 

фунтове борошно - борошно ви

сокого сорту. 

фуси (зах.) - гуща кави, що зали

шається після відцідження пит

ної кави; див. також осад, оден

ки. 



хазяйка 

хазнйка (схід.), див. rосnодинн. 

хазнйство (схід.), див. rосподар

ство (хатнє). 

xana (жид.) - трад. жидівська пле

тена булка. Chalach. 
хаnва (тур.) - східні ласощі, що іх 

виробляють з горіхів, насіння со

няшника тощо; халва тахінова -
з насіння кунжуту (сезаму). · 

хамса (евр.), камса - дрібна риба 

род. хамсових, перев.в консер

вах; хамсовий (масло, паста, 

приправа). (Engraulis encrasicho
lus). Eur. aпchovy. 
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хамса (ам.), анчоус північний. (Е. 

mordax). Northern anchovy. 
хамса (ам.), анчоус смугастий. 

( Anchova hersetus ). Stri ped an
chovy. 

хамуnа - густа юшка з ростертоі 
садовини, заправлена борош

ном; несмачна юшка взагалі. 

харІус, див. перІй. 

харч, харчі - людська іжа; харчо

вий (продукт). 

харчі природні, або "орrанічнІ" (ам.) 

- рослини й тварини, вирощені 

без хем. додатків. 

харчівнн - ком. підприємство для 

харчування. 

харчуваннн, харчувати( ся) - забез

печення організму харч. речови

нами. 

хвостокіn, плахур колючий - мор. 

риба род. плахурових (скатів). 

( Тгуgоп pastinaca). Stingray. 
хек (рус. занг.), див. мерnюза. 

херес (есп.) - сорт вина. Sherry. 
хnІб - основне учиняне печиво пе-

рев. з пшеничного або житнього 

борошна. 

х. пwенмчнмй білий або питльо

ваний. White bread. 

хоnестер6nь 

х. пwенИчний разовий або ч6р

ний. Whole wheat bread. 
х. пwенИчний разовий (ам.) з тов

ченого зерна. Cracked wheat 
bread. 

х. бІnий збаrічений (ам.), "вата", 

з додатком вітамінів, спорош

кованого молока та ін. харч. про

дуктів. Enriched white bread. 
х. жИтнІй разовий і питnь6ваний. 

Rye Ь., brown bread. 
хnІб обжинковий (обр.) - спечений 

із зерна нового врожаю. 

хnІб прощевий (обр.) - спеціяльно 

спечений хліб благословити мо

лодих. 

хnІб свнтоІванський, див. рІжки. 

"хnІб та сІnь!" - чемне заохочуван-

ня до іжі; "смачного!" 

хnІбець, хnібчик - мала хлібина. 

хnІбИна - буханець, буханка. 

хлібницн - кошичок або посудина 

на хліб. 

хnібне дерево - троп. дерева. іст. 

плоди й насіння ( Artocarpus arti
lis ). Breadfruit. 

xnop- хем. елемент, наявний в хар
чах. Chlorine. СІ. 

xnopena - деякі іст. види одноклі

тинних зелених водоростей. 

хnорИд амонію - х. х. д. (при хлібо

печенні). Ammonium chloride. 
хnорИд каnьцІю - х. х. д. (консерв. 

засіб). Calcium chloride. 
хnорИд натрію, ди в. сіnь кухонна. 

xnopoфin - зелений піГ'мент рос

лин, продукт фотосинтези. 

хnнки, флячки (зах.), див. рубці. 

хмІnь - прянощі (шишки) у вироб

ництві пива й інших напоів. (Hu-
mulus lupulus). 

хоnекаnьцмфероnь - вітамін 0 3. 

хоnестероnь, хоnестерИн - орг. 



хоnІн 

кристалічна речовина, наявна у 

всіх клітинах тварин і людини. 

хоnін - вітамін групи В. 

хоnодец", студенець (зах), гишки, 

дриглі - холодна драглиста 

страва з м'яса або риби. 

хоnодиn"ник - шахва зберігати за 
допомогою холоду харчі. Refri
gerator. 
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хоnодмn1tня - охолоджуване при

міщення для зберігання харчів. 

хоnоднмк - холодний борщ з моло

дих буряків, щавлю, кислого мо

лока тощо. 

хоnоднмк, ди в. n"ox, поrрІ6. 
хомм - запечені коржі з намочено

го й розтертого гороху; див. та

кож rорохвяник. 

хорда - іст. спинна струна осетро

вих риб; див. також визиrа. 

хохІтва, стрепет - мисл. птах. (Otis 
tetrax). Bustard. 

хохnя ( зах.), ди в. опоnоник. 

хрести (обр.) - прісне печиво у ви

гляді рівнораменного хреста, що 

його пекли в середу на Середо

хрестя Великого посту. 

хрІн - гор., іст. корінь; хріновий. 

(Cochlearia armoracia). Horsera
dish. 

цвібак (нім) - бісквітне печиво 

(зах.); бісквітні сухарики. Zwie
back. 

цвІn", ди в. пnІсен". 
цвІтна капуста, див. капуста. 

цебер, цебрик, цеберка - дерев'яна 

посудина з вухами. 

цебро, ди в. вІдро. 

цедра - висушена помаранчева 

або цитринова шкірка. 

ц 

церата 

хрінниця посІвна, крес-салата -
гор. (з листя салата). (Lepidium 
sativum). Garden cress. 

хрумтики, крупеники - готові 

круп'яні вироби, що іх їдять з хо

лодним молоком. Cold cereal, 
flakes, krispies. 

хрупкий - такий, що його хрупають 

(своєрідне відчуття жування). 
хрусти (поль), див. верrуни. 

хрящі, грузді (рос.) - група іст. гри

бів роду хрящів-молочників. (g. 
Lactarius ). 
хрящ спр•вжнІй. ( L. rвsimus ). 
х. смечнмй. ( L. dвliciosus ). 
х. дубовий. (L. quiвtus). 
х. перцевий. (L. pipвratus). 
х. зеnаwнмй. ( L. odoratus ). 
х. чорний, ІІОрнуwка. (L. p/um

bвus). 

хрящ-пІдмоnочник. (L. volвmus). 
хрящ-rІрч•к. (L. rufus). 

худина (зак.) - підчеревина. 

хурма - іст. плоди троп. дерева. 
( Diospyros ). 
х. віргінс"ка (півд.-ам.). (D. virgi

niana). Persimmon. 
х. східня або японс"ка. (О. kaki). 
х. nотосоподібна (кит.). (D. lotus). 

цедрат (іт.) - сорт великих цитрин. 

цеnюn"оза, ди в. кnІтковина. 

цеn"офан - прозорий, гнучкий па-

кувальний матеріял для харчо

вих продуктів. 

центрифуІ"а - прилад "відвіювати" 

вершки від молока. 

церата (а не "клейонка", рус.) -
непромокна столова білизна, 

тканина, залита ліноксином. 
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цесарка звичайна, пантарка (зах.) 
- свійський птах род. фазано

вих. (Numida mвlengris). Guinea 
fowl. 

цибок, цибук - стебло цибулі 
(стрілка). 

цибулина (бот.) - підземний пагін, 
що складається із скороченого 

стебла (денця) і м'ясистих лист

ків (лусок); назва однієї рослини 
із збірної назви "цибуля". 

цибуля (зб. ім.) - гор., іст. цибулини 
й зелень; цибуляний, цибулевий 

(сік); ц. гірка, напівгірка і солод

ка; ц. кришена - морожена і су

шена; ц. спорошкована. 

цибуля rородня (а не "ріпчаста", 
рус.). (АІІіит сера). Onion. 
ц. еспанська, ц. болгарська (ка
ба), ц. бермудська (велика), ц. сі
янка, ц. перлівка (дрібна) та укр. 

сорти городньої цибулі, що ма

ють назви від місцевостей: мир

городська, сквирська, одеська, 

дністровська тощо. 

ц. ведмежа, або левурда (іст. зе

лень і молоді цибулинки). (А. 

ursinum). Ramson. 
ц. виноrрадна (культ.). (А. ampelo-

psarum). 
ц. дИка, або перем6жна (іст. зе
лень). (А. victorialis). 
ц. овочева (суцвіття з цибулинка

ми). (А. oleraceum). 
ц. пІр (пору). (АІІіит рогит). 

ц. рІзанка, трибуn1ака, зрІзува

нец1а (іст. зелень). (А. schoвno

psarum). Chives. 
ц. семилітка, татарс1ака, батун, 

шута (зелень без цибулини). 

(А. fistulosum). 
ц. часник6ва, рокамб6л1а (іст. 

зубці і зелені пірця, покручені 

спірально). (А. scorodopsa
rum). 

ц. wаnотка, або картопліІнка 
(культ., іст. дрібні цибулинки і 

зелень). Shallot. 
ц. ескал6нс1ака (культ., іст. зе

лень). (А. ascalonicum). Scal
lion. 

цибуnfІники - пироги з цибуляною 

начинкою. 

цик6рІй дИкий, або петр6вІ батоrИ 
- лік. росл. (корінь). (Chicorium 
intybus). 
ц. rор6днІй, або ендИвІй - гор., 

іст. корінь і листя. (Ch. endi
via). Endive. 

ц. корен•вий- культ., уж.на про

дукцію цикорії. (Ch. і. radio
sum). 

цик6рІя - готовий продукт з корін

ня цикорію як додаток або за

мінник кави. 

цинам6н (а не "кориця") - спеції, 

запашна кора цейльонського ци

намонового дерева. (Cinnamo
mum zeylonicum). Cinnamon. 
ц. китайс1акий, кltсІи пахуча -

спеції. (С. cassia). 
цинк -хем. елемент, наявний в хар

чах. Zinc. Zn. 
циранка - порода качок. 

цитрал1а (хем.) - орг. речовина 

(альдегід) з цитриновим запа

хом. 

цитрат (хем.) - сіль цитринової 

кислоти. Citrate. 
цитрат калІю - х. х. д. (підкислю

вач). Potassium citrate. 

цитрат натрІю - х. х. д. (підкислю

вач). Sodium citrate. 

цитрин - вітамін Р. 

цитрина звичайна (а не "лимон", 

рус.) - сад. (цитрусові). (Citrus 
Іітоп). Lemon. 

цитрина цедратова - сад. (цитру

сові). (Citrus cвdr а). 
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цитринад, лІмонад(а) - напій з цит

риновим соком. 

цитрИнІвка - горілка, настояна на 

цитриновій цедрі; сорт груш. 

цитринова кислота (хем.) - орг. 

кислота, наявна в плодах цитру

сових та в плодах деяких інших 

рослин; ком. екстракт з соку цит

рини або лімети; синтетичні без

барвні кристали, уж.в харч. пром. 

Citric acid. 
цитрон - вид великих цитрин, із 

шкірки яких виготовляють цука

ти. (Citrus medica). 
цитрусовІ - субтроп. і троп. дерева 

або кущі та їхні іст. плоди род. 

рутових (підрод. померанцевих). 

цІдИлко, цІдИлок, цІдИло - дірчас

та посудина проціджувати рі

дину. Straiпer. 

цІлуwка (зах.) - перший окраєць 

хлібини. 

цІянкобаламін - вітамін 812. 

цмин пІсковИй і цмин запашний -
прянощі. (Helichrysum). Cumin. 

цуката (іт.) - зварена в сиропі й ви

сушена шкірка помаранчі або 

цитрини (Candied рееІ); зацукро
вана садовини. С. fruit. 

цукерка, цук6рок - ласощі, вироби 

з цукру; цукерковий. Candy. 
цукеркове дерево, говенія - росл., 

іст. осі суцвіття. (Hovenia dulcis). 
цукерниця, цукорниця - посудина 

на цукор. 

чабер садовий - прянощі. (Saturea 
hor tensis). Savory. 

чавича - риба род. лососевих. 

(Oncorynchus tschawytscha). 
Chinook salmon. 

ч 

чай 

цукерня, цук6рня (а не"кондитор

ська", рус.) - крамниця з цукер

няними виробами, подекуди рід 

каварні (зах.). 

цукор - цукроза; один з групи 

кристалічних розчинних у воді 

вуглеводів (ляктоза, мальтоза, 

глюкоза); харчовий продук; цук

кр6вий. 

ц. буряковий - з кореня цукро

вого буряка. (Beta saccharife
ra). Beet sugar. 

ц. тростиновий - із стебел цук

рової тростини. (Saccarum of
ficinarum ). Cane sugar. 

ц. кленовий - із соку цукрового 

клена. (Асег saccharum). Ма
рІе sugar. 

ц. пальмовий - з цукрової паль

ми. ( Arenga saccharifera). 
цукор як rотовий продукт: цукор

пісок (Granulated sugar), цук6р
рафінад (Refined sugar), цукор
пудра, або цукрова пудра (Castor 
ог confectioners sugar), цукор 
брунатний - із залишками меля
си. Brown sugar. 

цукроза, сахароза - цукор росл. 

походження, воглевод з групи 

дисахаридів. 

цукруватІсть; цукруватий, цукрова

ний - смакові відтінки з відчут

тям незначної солодкости; з до

датком цукру; посипаний цукром 

(пухкеник). 

чавун, чавунець - чавунний гор

щик, залізний горщик (зах.). 

чай - продукт з листя чайних кущів 

китайського чаю; чайовИй. ( Thea 
sinensis); ч. чорний (з добре фер-
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ментованого листя); ч. зелений 

(з нефер. п.); ч. англійський "оо

пон r'" (з частково ферм. п1); ч. 

розсипний; ч. пресований або 

цеглинк6вий; ч. в торбинкаках; ч. 

розчинний. І nstant tea. 
чай - напій з чаю; напій з сушеного 

листя, квітів чи ягід деяких рос

лин: ч. липовий, мапИновий, шип

шиновий, м'Ятний тощо. 

чайна л6жечка, див. ложечка. 

чайний або японський гриб - су
купні сть дріжджів та оцтових 

бактерій, що живуть в симбіозі, і 

його культивують в рідині (чай з 

цукром), з якої утворюється лег

ко газований напій. 

чайнИк - посудина кип'ятити воду 

на чай-напій. 

чайнич6к- мала посудина запарю

вати чай. 

чайниця - коробка на сухий чай. 

чайнfІ - ком. підприємство, де 

п'ють чай. 

"чайові" - дрібні гроші, що іх дають 

гості офіціянтам (кельнерам) в 

ресторанах. 

ча1на, чаїнка - скручений листочок 

чаю. 

чаплІfІ, чаплійка - пристрій з дов

гим держаком засувати в піч і ви

тягати з печі сковороду. 

чаполоч пахуча, зубрівка - пряна 

трава, на якій настоюють горілку 

- зубрівку. (Hierochloe adorata). 

чап-суй - ам.-кит. страва. 

чарка, чарочка, келишок (зах.) -
мапа скляночка пити горілку; 

чаркуватися - цокатися чарка

ми, пивши горілку в гостях. 

часник (зб. ім.) - гор.; прянощі; час

ник6вий. (АІІіит sativum). 
ч. іІрмй (розмножується зубка

ми) 

черемха звичайна 

ч. озИммй, стрілчастий (квіткове 

стебло закінчується зубками). 

часничина - одна головка часнику, 

що складається з зубків. 

часничник великий - іст. гриб із за

пахом часнику. (Marasmius allia
ceus). 
ч. дрІбнИй. (М. scorodonius). 
ч. дубовий. ( М. prasiosmus ). 

часомір кухонний - пристрій типу 

годинника, уж. дпя механічного 

вимірювання часу печення чи ва

рення. Timer. 
частикова риба, частик - назва де

яких риб за промисловою кляси

фікацією. 

частування, почастунок - приго

щування напоями. 

чауш - сорт винограду. 

чашка, філіжанка (зах.) - порцеля

нова чи фаянсова посудина пити 

каву, чай. 

чвертка - 1/4 літра (горілки); поло
вина задньої туші. 

чебрець звичайний, материнка -
прянощі. (Thymus serpyllum). 
Thyme. 

чебурек (тюр.)- кавк.пиріг з начин-

кою з баранини (овечини). 

чедар - сорт англ. сиру. 

челюстІ - отвір в селянській печі. 

червона з білим кінчиком редька -
сорт ранньої редьки (редиски). 

червонобока - сорт укр. морелі. 

червоноголовець, див. бабка чер

вона. 

червонопірка, чернуха - риба род. 

коропових. ( Scardinius erythro
phthalmus). Rudd. 

черемха звичайна - росп" іст. пло
ди. (Padus racemosa). Birdcherry. 
ч. вІрr'Інська (півд.-ам.). (Р. virgi

niana). Chokecherry. 
ч. пізня (півн.-ам.). (Р. serotina). 

Black cherry. 



черепахи слоновІ 

ч. лавровишнева, лавровИшнн 

(на Закавказзі). (Р. laurocera
sus). 

черепахи слоновІ- іст. види назем

них велетенських черепах роду 

тестудо (яйця й м'ясо). (Testu
dines). Turtle, tortoise. 

черепаха зелена - іст. мор. черепа

ха. (Chelonia). Green turtle. 
черепашка двІйчаста, ди в. скойка. 

черепішка (а не "раковина", рус.) -
зовнішній скелетний утвір без
хребетних тварин (м'якуни, рак0-

подібні); див. також скойка, 

мушлн. 
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черешнн - сад.;черешневий. (Ce
rasus avium). Sweet cherry. 

черешнянка - юшка з черешень. 

черінь (чол. р.) - під (дно) печі. 

Hearthstone. 
черкута - сорт сrіиви. 
чернІгІвка - сорт укр. груш. 

чернь - мисл. птах род. качачих. 

(Oythya fuligula). (Tufled duck); 
ч. червоногоп6ва, ч, білоока, ч. 
чубата, ч. морська. 

черпак, черпало - посудина з руч

кою зачерпувати воду. 

черствий (хліб, печиво) - несвіжий; 

черствіти. 

чехонн, шабля, белдиш - риба род. 
коропових. ( Pelecus cultratus). 
Knifefish. 

чечуга, стерлЯдь - пріс. риба род. 

осетрових; чечужий. (Acipenser 
ruthenus). Starlet. 

чечужина - м'ясо чечуги. 

чина посівна, горошок сІйний -
гор. (Lathyrus sativus). 

чир (зах.) - рідка страва з кукуру

дзяного або іншого борошна, 

зварена на воді або молоці. 

чуфа 

чиркИ - мисл. птахи род. качачих 

(чоти ри види). 

чикилдмха - найгірший сорт горіл

ки. 

чІп - дер. затичка в бочці. 

чІп - п ріс. риба род. окуневих. ( As
pro Zingel). Zingel. 

чоботи. (обр.) - весільне печиво 
для матері молодої від молодого 

(замість справжніх чобіт). 

чорнмцІ, афини (гуц.) - іст. ягоди; 

чорнИчний. (Vaccinium myrtillus). 
Huckleberry. 
ч. американськІ (культ.). Blueber

ry. 
чорна смородина, ди в. смородина. 

чорничник, афиняк - наливка з 

ягід чорниць. 

чорнобрмвець- сорт укр. огірків. 

чорнослив - сушені сливи-угорки. 

чорноспИнка, див. оселедець-ку-

цак. 

чорнушка посІвна - прянощі (на

сіння). (Nigella sativa). Nutmeg
flower, blackseeds. 

чорнушка - насіння цибулі. 

чорт морський, див. лофІюс. 

чоу-мейн - кит. страва із смаже-

ною локшиною. 

чубук, товсторіг, сніговий баран -
мисл. тварина. (Ovis canadensis). 

чудофай ( обр. гуц.) - пиріг на пер

ший день Великого посту з куку

рудзяного змішаного з вареною 

картоплею тіста і капустяної на

чинки. 

чуммза - іт. просо, іт. мишій -
круп'яна рослина. (Setavia itali
ca). 

чурек - подібне до коржа печиво у 

кавказьких народів. 

чуфа, див. смикавець істІвнИй. 



wadнl 

wа•нІ - сорт білого винограду. 
wабасівка - сорт. жид. горілки. 
waб•w - сорт винограду. 

waбni (фр.)- сорт білого фр. вина. 
w•бnя (обр.) - прикрашений квіта-

ми хліб з двома свічками, який 

приносять свашки молодого на 

дівич-вечір до молодої (Київщи

на). 

wавnІя nІк•рс11ка - прянощі (лис

тя); шавліЄвий. (Salvia officinalis). 
Sage. 
w. муск•тна - прянощі. (S. scle

rea). 
wan• - неочищений брунатний 

риж. Brown rice. 
wаnот(-ка}, див. цибуnя. 

wамn•нка - сорт картоплі. 

wамn•нс"ке (фр.) - сорт білого пі-
нистого вина. 

wамnІн"йон (фр.), див. nечерицІ. 
wандоне - сорт винограду. 

wаnмнка, шапівка (у грибів) - го-
рішня частина гриба. 

wannмк, шафлик (зах.) - широка 

низька дер. посудина для купан

ня, прання. 

wар•н, ди в. короп. 

wарn116тка (фр.) - солодка страва 

звичайно з яблуками. 

wapnnec - сорт суниці. 

wартрез (фр.) - лікер, що його ви

робляють ченці картезіянського 
манастиря. 

w•cna - сорт винограду (білий, ро
жевий, мускатний). 

wаткІвнмця - домашній прилад 
шаткувати капусту; шатк6ваний. 

wато nR фІт, ш. ЛА rранж, ш. Mapr'o 
- сорти фр. вин. 

wафр•н nосІвнмй - прянощі і хар
човий барвник. (Crocus sativus). 
Saffron. 
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ш 
wафранівка - настоянка на шаф-

рані. 

wафр•н-кит•йка - сорт яблук. 
wафр•н nІтнІй - сорт літніх яблук. 
wawnИк (тур.) - страва з марино-

ваних шматочків овечини (бара

нини) або з іншого м'яса, запече

ного на рожні; wаwnмчна (хар

чівня). 

wеддок, пумело - сад. (цитрусові). 

(Citrus grandis). Chaddock. 
wем•я, див. сеnява. 

wенен - сорт винограду. 

wербет (тур.) - прохолодний напій 
з садовинно-ягідких соків, вина 

тощо; заморожений десерт із со

ків, кави, ШОКОЛАДИ тощо. 

wефердІя срІбnfІста - ам. росл., 

іст. плоди. (Schepherdia argen
tea). Buffaloberry. 

wиnохвіст - ам. мисл. птах род. ка

чачих. (Anas acuta). Pintail. 
wмнка - вуджений свинячий окіст; 

шинковий. 

wиn, ди в. виз. 

wмnка - сорт гіркого перцю. 

wиnуче вино - несправжнє шам-

панське з додатком двоокису 

вуглецю. 

wиnwмна звич•йна, дика троянда, 

свербивус - види рослин, що 

мають куховарське й лікувальне 

застосування; сушені листя й кві

ти - як чай, свіжі пелюстки - на 

варення й соки, а плоди (гіпантії, 

шипшаки) - на чаї, сиропи, мар

меляди; належить до "харчів 

здоров'я". (Rosa саппіпа, R. ci
nammonea). 

wиnwмновий чай - англ. назва: 

Rose hip tea. 
wирокодз116бка - мисл. птах род. 

качачих. ( Anas clupeata). 



шишка 

шишка (бот.) - плід голонасінних 

рослин, що складається з осі та 

здерев'янілих насінних листків; 

здерев'яніле суцвіття хмелю. 

шИшка (обр.) - дрібне весільне пе

чиво, що його роздають при за

прошенні гостей на весілля, при

крашують коровай. 

шІш-кебаб (тур.) - баранина з ри
жем або нагутом з цибулею. 

шкаnик - півквартова пляшка го

рілк~. 
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шкаралупа, скараnуща - тверда 

оболонка яйця, горіха. 

шквірки (зах.), ди в. вишкварки; 

шкваритися, смажитися. 

шкіра, шкірка, шкурка (схід.) - зов

нішня оболонка у тварин, на го

родині й садовині. 

шкребти, шкромадити - чистити 

від шкірки (моркву). 

шкурника (а не "шкірка") - зовніш

ній шар на хлібині. 

шлунок (а не "жолудок"), кендюх -
іст. орган травлення у тварин; 

див. також пупи. 

шмат, шмат6к, шмат6чок, кавалок 

(зах.) - безформна част. хліба, 

м'яса тощо. 

шнИцеп" (зах. з нім.), див. сІченик. 

шніцеn" віденс"кий (нім.) - відбив
на теляча котлета з кружальцями 

цитрини. 

шовк6вицн ч6рна й біnа - іст. пло

ди дерева. (Morus аІЬа, М. nigra). 
Mulberry. 

шойт (зак.), див. ковбик, сап"тисон. 
шокоnfІд(а), чокоnіІда (зах.) - цу

керняний виріб з какао; шоко

лЯдний, ЧОКОЛRДОВИЙ. 

шпажка, шпичка - дерев'яні шпич
ки скріплювати шматки м'яса з 

начинкою підчас печення; істи 

галушки тощо. Skewer. 
шпанка - сорт вишні. 

шпараІ'и, спаржа - гор., іст. молоді 

шухи 

стебла; бот. назва - холодок лі

карський. (Asparagus officinalis). 
шпек (нім), шпик - сало, бекон. 

шпикувати, шпик6ваний (м'ясо са
лом). 

шпичка, див. спажка. 

шпичак(и) - іст. пагони очерету й 

бамбуку. 

шпІк (поль), див. мозок кістковий. 

шпІнат rор6днІй - гор., іст листя; 

шпінатовий. (Spinacia оІегасеа). 
шпрот, кіп"ка - мор. дрібна риба 

род. оселедцевих. (Spratus spra
tus). Sprat. 

шпундрІ (заст.) - свиняча грудин

ка, тушкована в буряковім квасі. 

штетІнс"ке - сорт червоних яблук. 
штуф{Іда, руnет - м'ясна страва з 

начинкою; див. також завива

нец". 

шуrати; шуганий (пшениця), див. 

товкти. 

шуnИк, шуnіІк, маковійник ( обр.) -
корж, посипаний маком, його 

пекли на Маковія. 

шуnикИ, паманцІ (обр.)-тонкі пріс. 

коржі, поламані й политі розтер

тим маком з медовою ситою (теж 

пекли на Маковія). 

шуn"ка, шуn"ок (зах.), див. качан 
кукурудзи. 

шум, див. пІна. 

шуммха - сорт горілки; фолія, 

фольга. 

шумівка - дірчаста ложка збирати 

шум-піну на страві. 

шупенн (зах.) - страва з квасолі й 

ячних або кукурудзяних крупів. 

шумеnмннн, шемеnа (зах.) - листя, 

що покриває качан кукурудзи. 

шумування; шумувати - фермен

тувати (а не "бродити"). 
шута цибуnн - цибуля, що не тво

рить цибулин. 

шухи (гуц.) - страва із буряків і 

опеньків. 
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щ 
щавель - гор. іст. листя; щавлевий 

(борщ). (Rumex). Sorrel. 

щ. кИсnий, або квасець (культ.). 

(R. acetosa). 
щ. wпІнатний, або англійський 

(культ.). (R. patientia). 

щ. wирокоnИстий, щ. беnьвІnь

ський та інші сорти. 

щавлева кислота (хем.) - ор. спо

лука, солі якої містяться в щавлі і 

деяких інших рослинах. ОхаІіс 

acid. 

щебрушка, чабер садовий- пряно

щі. (Saturea hortensis). Savory. 

щерба - вивар з м'яса, городини, 

риби тощо; рідина в борщі, юшці. 

щИпанка - юшка з молока й щипа

ного тіста. 

щмпанцІ - щипані галушки. 

щмпцІ, щипчики - до цукру, до кри

жин (льоду) на столі. 

щирак, див. rриб бІnий. 

щІ (рос.) - рос. трад. страва з кис-

лої капусти; капусняк. 

щІnьник, див. стІnьник. 

щіпка (солі), див. пучка (солі.). 

щука звичайна, щупак (зах.) - пріс. 

риба род. щукових; щучий, щупа

к6 ви й. ( Esox lucius ). Northern 
pike. 
щ. веnмка пІвн.-ам. (Е. masqui

nongy ). Muskellunge. 
щ. схІдньоамериканська. (Е. Ni

ger). Chain pickerel. 
щ. мапа або щупачок американ

ський. (Е. americanus america
nus). Redfin pickerel. 

щука морська, ди в. сарrан. 

щучина - м'ясо щуки. 

ю 

юкола - сушена риба у північно

азійських народів. 

юха (рідко вживане), див. Юwка. 

юхвіІрка (гуц.) - страва з картоплії, 

сиру і борошна. 

Юwка, зупа (зах.), суп (рос.) - наз

ва перших рідких страв; ю. про-

іІбnунR садова - плодове дерево, 

одне з найцінніших плодових 

культур, що його плекають у ба

гатьох сортах. (М. domestica). 

я 

зора і заправна, ю. рмбна і 

м'Rсна; ю. з городини (а не "яри

нова"), ю. з садовина або овоче

ва (зах.); ю. моnоwна; ю. холод

на тощо. 

ююба, китайський дактиль - іст. 

плоди троп. росл. роду унабі. 

(Zyzyphus). Jujuba. 

Rбnучанка, ябчанка (зах. з поль.) -
яблучна юшка. 

fІбnучник, або сидр. (фр.) - легкий 

альк. напій. Cidre. 
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ІІблучник (ам.) - ферментований 

яблучний сік (Hard cider); пасте
ризований яблучний сік. Sweet 
cider. 

ІІблуко - сад., плоди яблуні; Яблуч

ний. АррІе. 

я. дйке, кислиця - плоди яблуні 

лісовоі. ( Malus silvвstris ). 
я. кит•йс~~.ке - плоди яблуні ки

тайськоі або сливолистоі. (М. 

prunifolia). 
я. р•йс~~.ке - плоди райськоі 

яблуні. (М. paradisiaca). Crab
apple. 

яблуко раннє, зимове, осіннє; со

лодке, кисле. 

іІrІдники - рослини в дикому й 

культурному стані, що дають іст. 

ПЛОДИ - ЯГОДИ. 

іІrли (зах.) - пшоняна каша. 

Rrлмцн звич•йна - лік. росл. (листя 

на салату). (Aegopodium podag
raria). 

яrніІ - маля вівці. 

RrнfІтина - м'ясо ягняти. Lamb. 

fІrоди - загальна побутова назва 

плодів ягідних дерев і кущів з со

ковитим оплоднем (не завжди 

відповідає бот. окресленню). 

RrодІІнка - напій або юшка з ягід. 

Rдрмця - гречані крупи з цілого 

зерна гречки. 

Rtлa (заст.) - великі яйця. 

Rtwник - великоднє печиво з сиру 

й яєць на Лемківщині. 

RtwнR, Rtчня (а не "яєшниця", зах.) 

- страва з яєць. 

я. оката, або смажені яйця. Fried 
eggs. 

я. з молоком, яєчна кашка, бов

танка. Scramble eggs. 
11змк, лизень - іст. язик свійських 

тварин. 

11змк морс~~.кйй, coлii. - мор. риба 
род. камбулових. (SоІва sоІва). 
Sole. 

Rйц•, RЙЦR (нар. назви, місцеві, "кра
шанки", "покладки", "біленькі") 

- в куховарстві це курячі яйця; 

яйце зварене - круте або тверде 

(10 хв. варення), м'Rке або рІдке, 
"некруто зварене" (3-5 хв.). 

RйцерІзка - прилад різати круто 
зварені яйця. 

іІйцR випускні або в кожуwках. 

Poached eggs. 
ІІйцR фарwованІ або начинюванІ. 

Devi led eggs. 

&ІІйцR сnороwкованІ або сухІ. Dried 
eggs. 

RкубІвка - сорт гпуш. 

Rn•цii., ОПІR - Пріс. риба род. КОРО
ПОВИХ. (Leuciscus Івисіsсиs). 
Dace. 

RnІвнмк - рогата худоба, призначе
на на заріз. 

ІІnовичина, воловина (зах.) - м'ясо 

рогатоіхудоби; Яловичий. 

ІІnовицR (обр.) - у деяких весіль

них обрядах печена й прикраше

на курка, що іі ідять молоді. 

ІІnова корова - неплідна, яку зви

чайно й ріжуть на м'ясо; звідси 

"яловичина". 

RMC - іст. бульбистий корінь троп. 

росл. (Dioscorвa); інша назва ве

ликоі солодкоі картоплі (батат). 

Yam. 
яндмnа, яндоnа - велика миска з 

вухами. 

Rрин• - яре збіжжя весняного посі
ву; ярий (пшениця). 

Rрина (зах. з поль.), див. rородина. 

ІІрмуж (зах. з поль.), див. капуста 

листкова. 

ясен•ц~~., зірчастий ганус - спеціі, 

насіння троп. росл. (Dictamnus). 



RСТИКИ 

іІстики, нстмчна Ікра - ікра, засоле

на з плівкою. 

11 з 

fІсик, fІськи (зах. з поль.) - велико

зерниства квасоля; див. бомба 

бІnа. 

нчмінь посІ•нмй - зернова росл., 

основна сировина пивоварства; 

fІщІрки 

ячмінний, Ячний (борошно, кру

пи, солод). (Hordeum). Barley. 

RЧНМК, RWHИK - хліб з ячного бо

рошна. 

fІщІрки - плазуни; м'ясо деяких 

ящірок їстівне. 
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Виправпеннн помилок 

Сторінка Рядок І wпал11та Надруковано Має бути 

9 З згори подавала пододавала 

15 1 знизу Ruskarpacka Rus Karpacka 
18 З згори І r'люко:зит глюкозид 

19 21 знизу 11 (салом). (лоєм). 

20 22 згори І botatas batatas 
20 7 знизу І Bensoic Benzoic 
21 5 знизу 11 боржон боржом 

22 23 згори 11 налій напій 

23 5 знизу І Sambulus Sambucus 
26 5 згори 11 Wheat germ. Wheat bran . 
28 .,. знизу 11 (Hissopus officinatis). (Hyssopus officinalis). 
29 14 згори І rлІкоІ"ен rлІкоrен 

15 згори І глуцерин гліцерин 

18 знизу 11 rомоtенІзацІн rомоrенІзацІн 

32 5 згори 11 І"раІ"ам І"раrам 

35 12 згори І едем едам 

35 19 знизу 11 ерrокаn11цисtмtроnь ерІ"окаnьцисtмtрол11 

45 13 згори 11 кобалнмІн кобаламін 

60 21 згори дІІ"лІцериди дІrлІцериди 

60 19 знизу r'ліцеролю гліцеролю 

63 9 згори 11 нІтрат кал11цІю, нітрат калію, 

68 18 згори 11 (ПАБ) РАВ (ПАБК) РАВА 

79 3 згори 11 пропилен11 І"лікол11 пропилен rлікол11 

82 14 знизу 11 рибофлнмІн рибофлнвІн 

82 11 знизу 11 Rica. Rice. 
83 16 згори Cameline Camelina 
83 10 згори 11 Colze. Colza. 
86 17 згори нітрат кальцію. нітрат калію. 

86 13 знизу 11 (Rupicarpa). (Rupicapra). 
87 16 згори 11 ст ол о і столової 

89 2 знизу І сІєств сієста 

92 22 знизу І солнмІна солннІна 

97 21 знизу І (Calves foot), (Calves feet) 
98 12 знизу І тінмІна тіамІна 

99 З згори І токофероли - токоферолі -
101 5 знизу 11 філіжанка (зак.) філіжанка (зах.) 

102 17 згори І Вс; В; 

103 5 згори І Chalach. Chalah. 
103 20 знизу 11 троп. дерева. троп. дерево, 

107 5 згори І торбинка ках; торбинках; 

На обкладинці та на титульній сторінці має бути замість "Упорядкувала" 

- "Уклала". 




	30000
	30003_2R
	30004_1L
	30005_2R
	30006_1L
	30006_2R
	30007_1L
	30007_2R
	30008_1L
	30008_2R
	30009_1L
	30009_2R
	30010_1L
	30010_2R
	30011_1L
	30011_2R
	30012_1L
	30012_2R
	30013_1L
	30013_2R
	30014_1L
	30014_2R
	30015_1L
	30015_2R
	30016_1L
	30016_2R
	30017_1L
	30017_2R
	30018_1L
	30018_2R
	30019_1L
	30019_2R
	30020_1L
	30020_2R
	30021_1L
	30021_2R
	30022_1L
	30022_2R
	30023_1L
	30023_2R
	30024_1L
	30024_2R
	30025_1L
	30025_2R
	30026_1L
	30026_2R
	30027_1L
	30027_2R
	30028_1L
	30028_2R
	30029_1L
	30029_2R
	30030_1L
	30030_2R
	30031_1L
	30031_2R
	30032_1L
	30032_2R
	30033_1L
	30033_2R
	30034_1L
	30034_2R
	30035_1L
	30035_2R
	30036_1L
	30036_2R
	30037_1L
	30037_2R
	30038_1L
	30038_2R
	30039_1L
	30039_2R
	30040_1L
	30040_2R
	30041_1L
	30041_2R
	30042_1L
	30042_2R
	30043_1L
	30043_2R
	30044_1L
	30044_2R
	30045_1L
	30045_2R
	30046_1L
	30046_2R
	30047_1L
	30047_2R
	30048_1L
	30048_2R
	30049_1L
	30049_2R
	30050_1L
	30050_2R
	30051_1L
	30051_2R
	30052_1L
	30052_2R
	30053_1L
	30053_2R
	30054_1L
	30054_2R
	30055_1L
	30055_2R
	30056_1L
	30056_2R
	30057_1L
	30057_2R
	30058_1L
	30058_2R
	30059_1L
	30059_2R
	30060_1L
	30060_2R
	30061_1L
	30061_2R
	30062_1L
	80000
	90000

