boiled rice dušená rýže
boiled trout pstruh na modro
boiled zander with melted butter vařený candát
s máslem
bolognas býci mléčného skotu, jichž maso slouží
k výrobě uzenek
boneless beef v obchodě ve velkém: upravené části
skotu zbavené kostí
boners laciný, podřadný skot, jehož maso je zbavováno kostí, než je prodáváno
boning knife vykosťovací nůž
booster jakýkoli prodavač
Boston butts vrchní část vepřové plece včetně chrupavky, někdy i naložené
Boston weights těžcí, hrubí voli, obyčejně málo
vykrmení, kteří dávají libové maso
bouillon with egg bujón s vejcem
bouillon with fried pea hovězí vývar se smaženým
hráškem
bouillon with spinach omelette hovězí vývar se
špenátovým svítkem
bouillon with vermicelli hovězí polévka s nudlemi
boulevard hlavní cesta mezi výběhy pro jatečná
zvířata
bow-wow malý, zakrslý, starý vůl podřadné jakosti,
nehodící se pro výkrm, maso slouží k výrobě konzerv
bowl dish bowlová mísa
boy clubs býčci a jalovičky jednotlivě přikupované
k výkrmu
braised beef dušené hovězí
braised beef tongue dušený hovězí jazyk
braised duck with red cabbage dušená kachna
s červeným zelím
braised lamb shoulder dušené jehněčí plecko
braised mutton breast dušené skopové hrudí
braised pork tenderloin dušené vepřové filety
braised veal dušené telecí
braised venison saddle dušený jelení hřbet
brawn uzenina podobná jako tlačenka vyrobená
z libových výřezků
bread and butter pudding with apples jablková
žemlovka
bread and pastry knife nůž na pečivo
bread plate pečivový dezertní talíř
break joint distální epifyzeální chrupavka metakarpu
jehněte
broiled lamb livers grilovaná jehněčí játra
bums jehňata odebraná od matek, nucená sát u jiných
matek
bunt cake bábovka
Burgundy sauce burgundská omáčka
bust prase s kýlou, sráží se 5 - 15 kg z váhy nebo
z nákupní ceny pro kg
butcher cattle vykrmený skot dávající maso výtečné
jakosti
butcher knife řeznický nůž na bourání masa

butcher steel ocílka na ostření nožů
butter curler nůž očko na máslové rolky
butter dumplings máslové noky
butter knife nůž na máslo
buttons chrupavčité zakončení trnitých výčnělků
hrudních obratlů skotu
cake knife lopatkovitý nůž na dorty
cake server lopatka na dorty
cakers voli krmení výhradně bavlníkovými pokrutinami
calf mladý skot, obyčejně v stáří 3 - 9 měsíců
calf liver with onions telecí játra na cibulce
calf tongue with piquant sauce telecí jazyk s pikantní omáčkou
calla spodní část vepřové plece
can opener otvírák na konzervy
canapes with goose liver chlebíčky s husími játry
canapes with goose l chlebíčky s husími já
candle stick svícen
canned meat vařené maso, balené v plechových
krabicích
canner jatečné zvíře příliš hubené pro kvalitní výsek,
ale vhodné pro konzervy
canning tongue jazyk skotu zbaven kostí a chrupavek
cap leaks štěrbina v letování víka krabice konzervy
capon kohoutek
car routes laciní, lehcí voli, dávající maso pro menší
města
caraway-seed cream soup kmínová krémová polévka
carcass tělo poraženého skotu, ovce, kozy nebo
prasete
Carlsbad dumplings karlovarské knedlíky
carp Jewish style kapr po židovsku
carp in wine sauce kapr na víně
carrot salad karotkový salát
carving knife velký salátový předkládací příbor
carving knife and fork tranžírovací příbor
casings obal uzenek ze slepého střeva ovce nebo
prasete, též umělé střevo
cattalo skot vzniklý křížením s buvolem
caul fat tuk z okruží a předstěry
cauliflower salad květákový salát
cauliflower soup květáková polévka
caviar canapes kaviár na toastu
celery salad celerový salát
celery soup celerová polévka
celery stalk celerová nať
champagne bucket chladič na šumivá a bílá vína
champagne glass sklenka na šumivé víno
chateaubriand dvojitý biftek
chaudeau vinná pěna
cheaters renomovaní majitelé výkrmen, kteří při
obchodování s méněhodnotnými zvířaty používají
prostředníků
cheese knife nůž na sýr
cheese sauce sýrová omáčka
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chicken Hongoroise style kuře na paprice
chicken bouillon bujón z drůbeže
chicken bouillon with meat and noodles slepičí
polévka s masem a nudlemi
chicken breast kuřecí prsíčka
chicken croquettes krokety z kuřat
chicken eaters hubené prasnice držené ve výběhu
chicken foam pěna z kuřat
chicken giblets drůbky z kuřete
chicken in pot zadělávané kuře
chicken liver kuřecí játra
chicken livers sauted with onions drůbeží játra na
cibulce
chicken pate paštika z kuřat
chicken ragout kuřecí ragú
chicken risotto rizoto z kuřat
chicken salad kuřecí salát
chicken shishkabob kuře na jehle
Chicken, Poprad Style kuře
chine bone trny, zejména hrudních obratlů
Chinese salad čínský salát
chitterling tlusté střevo prasete
chives sauce pažitková omáčka
chocolate mousse čokoládová pěna
chocolate tart čokoládový dort
choppers starší ovce středně zmasité, avšak ne zcela
vykrmené, tučné
closed side pravá polovice skotu, k níž je přidaná
ledvina
club plate klubový talíř
cocktail glass sklenka na míchané nápoje
cocktail shaker barový šejkr
coffee cup šálek na kávu
cognac glass sklenka na koňak
cold blond voli podřadné jakosti
cold eggs studená vejce
cold slaughter tělo zvířete uhynulého, ne však poraženého
collapsed can nedostatečně naplněné plechovky,
které ve vakuu vykazují vchlípeninu
colles západní jehňata vykrmená v státě Colorado
comebacks západní jehňata chovaná krátkou dobu na
kukuřičných polích pro levný výkrm
complementary table inventory doplňkový stolní
inventář
condemned zabaveno prohlížitelem jako nezpůsobilé
k požívání lidmi
conformation celkový vzhled, tvar a obrys poraženého kusu nebo jeho části
conic mixing dish kónická mísa na míchání
consomne celestine hovězí polévka s celestýnskými
nudlemi
consomne julienne hovězí polévka s jemnou zeleninou
consomne semolina with egg hovězí krupicová
polévka s vejcem

consomne with egg grounds hovězí polévka s vaječnou sedlinou
consomne with liver balls hovězí polévka s játrovými knedlíčky
consomne with semolina hovězí polévka s krupicí
consomne with sweetbreads brzlíková polévka
consomne with tapioka hovězí tapioka
cooking oil rostlinný tuk neutralizovaný a zbavený
pachu, způsobilý k přípravě potravin
cooling bucket stand stojánek na chladič vína
corned beef prsní kost, chrupavka žeber a sternální
svaly
cornets with ham mousse kornoutky se šunkovou
pěnou
cottage cheese roulade tvarohový závin
cottage cheese roula tvarohový závin
counterfeit o skotu zbarveném tak, že by se mylně
dalo soudit na ušlechtilý původ
cover bell style zvon na talíře horkých jídel
covered coffee pot kávová konvice
covered round butter box kulatá dóza na máslo
covered tea pot čajová konvice
crab medallions in aspic krabí medailónky v aspiku
crabmeat cocktail krabí koktejl
crabmeat salad krabí salát
crape with chocolate palačinka s čokoládou
crayfish cutlery příbor na raky
crayfish soup račí polévka
cream caramel krém karamel
cream pot konvička na smetanu, mlékovka
cream sauce smetanová omáčka
crip cart vozidlo k převážení raněných či zmrzačených zvířat na jatky
crips zvířata zraněná nebo zmrzačená
crows jehňata, jež neprospívají
cucumber sauce okurková omáčka
culls podřadná zvířata
cured meat nasolené nebo nakládané maso
curry sauce omáčka z kari
cutter zvířata poněkud lepší než ta, jež se hodí pro
konzervy, nehodí se však pro jakostní výsek
Czech dumplings bramborové knedlíky
dairles jakákoli dojná kráva vybraná z mléčného
stáda
dash bottle barová stříkací láhev
deacon telátko do 1 měsíce
deckel prsní kost, chrupavka žeber a sternální svaly
deep plate polévkový hluboký talíř
dessert fork dezertní vidlička
dessert knife dezertní nůž
dessert spoon dezertní lžíce
deviled eggs vejce po ďábelsku
devilled sauce ďábelská omáčka
dilatory restaurant table odkládací pomocný stůl
dingers podřadná, lehká jehňata
Diplomat pudding puding Diplomat
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dish for beating eggs-mayonnaise mísa na šlehání
bílků
dishes pokrmy
do-over cans vadné konzervy v plechovkách, zjištěné
před omýváním a znovu podrobeny proceduře
Dobos tart Dobošův dort
dockage zvláštní redukce na váze: 20 kg u březích
krav, 35 kg u samců vykleštěných po dosažení dospělosti
dogs podřadný skot a ovce
doughnut pan pánev na lívance
downers zvířata zraněná nebo zmrzačená
dried meat jakkoli sušené maso
drink trolley servírovací nápojový vozík
dry salt meat maso nasolené bez ohledu, na to, zda
jen uložením do láku nebo injekcí
duck with chestnut puree kachna s kaštanovou kaší
dumplings houskové knedlíky
Easter lamb velikonoční jehně
educated livestock jatečná zvířata dodaná vysokými
zemědělskými učilišťmi
eel in aspic úhoř v rosolu
eel with yellow sauce úhoř s vaječnou omáčkou
egg cup kalíšek na vejce
egg drop consomne hovězí polévka s kapáním
egg salad vaječný salát
egg salad garni obložený vajíčkový salát
eggs Cardinal vejce Kardinál
eggs with caviar kaviárová vejce, vejce s kaviárem
eggs with cheese vejce se sýrem
eggs with lobster humrová vejce
elephants těžcí voli o váze 750 do 950 kg
English pudding anglický puding
establishment místo, kde se připravuje a vyrábí maso
a masné výrobky
faggot játrový karbenátek, játrový knedlíček
fagot játrový knedlíček
fancy bread bábovka
fat backs tučná prasata, kanci či prasnice o váze 150 275 kg
fat rascals posměšný výraz pro hubené dojnice
feather bone mezižeberní chrupavky, někdy v krkovičce
feathering prorostlé interkostální svalstvo
feathers lehká, slabá jehňata
feeder dobře vyvinutá zvířata, dobře zužitkující
krmivo a slibující rychlé nabývání váhy
fell povrchní fascie na těle jehněte
fill dodání hrubého krmiva a vody k zvýšení živé váhy
filleting knife malý nůž na krájení filé
fine giblets soup drůbková jemná polévka
fine herb sauce jemná bylinková omáčka
finger bowl miska na oplachování prstů
finish množství, barva, povaha a rozdělení vnějšího a
vnitřního tuku
fish cream rybí krém

fish fork rybí vidlička
fish knife rybí nůž
fish salad rybí salát
fish tray mísa na upravené ryby
flambe dipper naběračka na hořící alkohol
flambe pan flambovací pánvička
flat plate masový mělký talíř
flesh jakákoliv jedlá část proužkovaného svalstva
zvířete, sloužícího výživě lidí
flippers konzerva jevící odstranitelnou vypouklinou
fogas fogoš
fondue fork vidlička na fondue
fore saddle nepůlená přední část těla jehněte nebo
telete od 12. žebra dopředu
forefeet přední vepřové nožičky čerstvě vařené,
naložené nebo v huspenině
forester's ham lesnická šunka
free martin jalovice narozená s býčkem jako dvojče,
pohlavně nedostatečně vyvinuta a zpravidla sterilní
French fried potatoes bramborové hranolky
French fry slice drátěná lopatka na hranolky
fresh frozen zmrazení chlazených čerstvých těl při 20oC až do 6 měsíců
fresh meat maso, jež od poražení zvířete nezměnilo
svou povahu
fresh oysters in shell čerstvé ústřice
fresh oysters in she čerstvé ústřice
freshly chilled čerstvě poražené tělo uložené při 2 4oC
fried beef udder smažené vemínko
fried calf brain smažený telecí mozeček
fried calf sweetbread smažený telecí brzlík
fried carp smažený kapr
fried chicken smažené kuře
fried eggs sázená vejce
fried lamb ribs smažení jehněčí žebírka
fried peaches smažené broskve
frog legs in butter žabí stehýnka na másle
fruit dumplings ovocné knedlíky
fruit fork vidlička na ovoce
fruit knife nůž na ovoce
fruit soup ovocná studená polévka
fruits of the sea with dill sauce dary moře s koprovou omáčkou
gamblers voli neurčité jakosti a užitkovosti
gambrel tyč k snímání půlek ze závěsu na kolejích
game croquettes krokety ze zvěřiny
game gravy šťáva ze zvěřiny
game pate zvěřinová paštika
garlic cheese balls česnekové sýrové kuličky
garlic sauce česneková omáčka
garlic soup česneková polévka
garnished meat salad obložený masový salát
gas cooker plynový sporák
goose blood husí krev
goose breast husí prsíčka
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