abilities vlohy
abnormal supplies nadnormativní zásoba
above the upper edge of the skid wall nad horní
úroveň splachy
abrasive grain cleaning machine odíračka
absence absence
absence from work pracovní
absolute ground rent absolutní pozemková renta
absolute surplus value absolutní nadhodnota
abstract labour abstraktní práce
abstraction abstrakce
accord loan akordní mzda
accounting účetní evidence
accumulation akumulace
acid producing bacteria baktérie kyselinotvorné
acid production tvorba kyselin
acidity kyselost
acidity determination stanovení kyselosti
acidity growth růst kyselosti
act zákon
active dried yeast droždí aktivní sušené
acttae capital oběžné prostředky
additives přísady
adherent protein bílkovina adhesní
administrative methods of management
administrativní metody řízení
aged flour mouka zralá
agrarian policy zemědělská politika
agrarian problem agrární otázka
agrarian programme zemědělský program
agrarian programmes agrární programy
agrarianism mugrarismus
agricultural and food production comp
zemědělsko-potravinářský komplex
agricultural economic region zemědělská
ekonomická oblast
agricultural economics zemědělská ekonomika
agricultural enterprise zemědělský podnik
agricultural net income zemědělský čistý důchod
agricultural production zemědělská výroba
agricultural reproduction zemědělská reprodukce
agricultural tax zemědělská daň
agriculture zemědělství
agro-industrial complex zemědělsko-průmyslový
komplex
air vzduch
air classification třídění pneumatické, třídění
vzduchem
air conditioning klimatizace
air drier sušárna vzduchová
air duct vedení vzduchu
air lifts dopravní větve
air lock device těsnicí ústrojí
air outlet odvod vzduchu
aleuron flour mouka aleuronová
aleuron layer vrstva aleuronová
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alginate alginát
algorithm algoritmus
all metal mixing machine míchačka válcová kovová
allocation dotace
allowance dávka
almond mandle
almond cream krém mandlový
alpha-amylase alfa-amyláza
alpha-amyloglucosidase alfa-amyloglukosidáza
alveogram alveogram
alveograph alveograf
alveograph maximum overpressure přetlak
alveografický
amortization amortizace, odpis
amortization of fixed assets odpisy základních
prostředků
amylase activity aktivita amylázová
amylogram amylogram
amylograph amylograf
amylolytic quality of flour amylolytická aktivita
mouky, schopnost mouky cukrotvorná
amylopectin amylopektin
amylose amylóza
analogy analogie
analysis rozbor, analýza
analytical balance váhy analytické
analytico-synthetical method analyticko-syntetická
metoda
animal production živočišná výroba
annuity renta
antioxidant antioxidant
antivibration mounting pružné uložení
apple jablko
apple strudel závin jablkový
applied research aplikovaný výzkum
apricot meruňka
apron stírací zástěra
arbitrage arbitráž
arbitration arbitráž
are ar
aromatic compounds látky aromatické
artel artěl
ash popel
ash content obsah popela
ashing zpopelnění
aspirate aspirovat
aspiration aspirace
aspiration box odsávací skříň
aspiration box frame odsávací nástavek
aspiration pipe vedení aspirační
aspiration worm šnek aspirační
aspirations odpady aspirační
aspirator aspirátor
assembled storage bin montovaný zásobník
assets aktiva, má dáti
association asociace
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assortment sortiment
atomizing damper zamlžovač
attribute vlastnost
automated system of management automatizovaný
systém řízení
automatic balance váha automatická
automatic feed podávání automatické
automatic grain weightier váha obilní automatická
automatic loader zařízení sázecí do pece automatické
automatic throw out regulace složení válců
automatická
automation of production automatizace výroby
award odměna
awn osina
bake péci
baked goods výrobky pekárenské
baker pekař
baker's flour mouka pekařská
baker's yeast droždí pekařské
bakery pekárna, pekařství
bakery products pečivo, výrobky pekárenské
bakery products, bread pečivo
bakery trays cleaning čištění plechů
baking board vál pekařský
baking chamber prostor pečný
baking loss výpek, ztráta při pečení
baking oven pec
baking pan forma na pečení
baking powder prášek do pečiva, prášek kypřící
baking quality of flour jakost mouky pekařská
baking sheet pekařský plech
baking test pokus pekařský
baking time doba pečení
baking tray pekařský plech
balance bilance
balance profit rozvahový zisk
balloon whip metla šlehací
banana flour mouka banánová
band oven pec pásová
bargain smlouva
barley flakes vločky ječné
barley flour mouka ječná
barley grits krupice ječná
basic funds základní fondy
basic research základní výzkum
batch dough mixing mísení těsta periodické
batch process postup periodický
batch scale váha dávkovací
batch scale, batch weighter váha dávkovací
batch weighter váha dávkovací
batter hmota třená
beard vousek u obilky
beater crusher peruťový rozmělňovač
beet sugar cukr řepný
belt řemen
belt conveyor dopravník pásový

belt fastener spojka řemenová
belt pulley řemenice
belt weighter váha pásová
bend with bracing koleno s výztuhou
bilberries, blueberries borůvky
bin buňka silová
bin level indicator stavoznak
biotechnology biotechnologie
biscuit sušenka
biscuit flour mouka na sušenky
biscuit, cookie sušenka
biscuits pečivo trvanlivé, piškoty
bisquites pečivo trvanlivé
black chocolate tmavá čokoláda
blackberries ostružiny
bleach bělit
bleached flour mouka bělená
bleacher zařízení bělicí, zařízení bělící
bleaching agent činidlo bělící
bleaching of flour bělení mouky
blend in zamíchat do těsta
blisters puchýře na kůrce
book-keeping účetní evidence
bottleneck profil úzký
bottom outlet spodní propad
bound water vázaná voda
bourse burza
braking provalování těsta
bran otruby, obalová částice
bran finisher vytíračka otrub
branch economics úseková ekonomika
Brazil nut paraořech
bread chléb
bread aroma, bread flavour aroma chleba
bread baking pečení chleba
bread cereals, bread grain obilí chlebové
bread cooling ochlazování chleba
bread crumbs strouhanka
bread crust kůrka chleba
bread faults vady chleba
bread flour mouka chlebová
bread quality, quality of baked goods jakost pečiva
bread staling stárnutí chleba
bread streaks brousek
bread taste chuť chleba
break šrotovat
break and shred trhnutí kůrky
break flour mouka šrotová
break rolls válce šrotovací
break run šrotová pasáž
breakfast cereals cereální snídaně
breaking šrotování
bred pečivo
breeding šlechtění
bretzel preclík
brew řídký omládek
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