s válečkovou tratí pro pohyblivé skladování
catalyseur katalyzátor
caudal/e kaudální
cavité dutina
cavité abdominale břišní dutina
ceinture de suspension závěsný pás
cellule buňka
cendre popel
cervelle mozek
céréale obiloloviny
chaine latérale postranní řetězec
chaine ramifiée rozvětvený řetězec
chaîne à crochet /de charge/ řetěz s hákem
chaîne de charge závěsný řetěz, zvedací řetěz
chaîne ďemballage balicí linka
chaîne ďélingage řetěz vázací
chambre komora
chambre frigorifique chladnička
chambre frigorifique ou de réfrigeration mrazírna
champignon houby
charbon antrax, sněť sleziná
chariot (de manutention) élévateur zdvižný vozík
chariot (de manutention) élévateur à petite (ou à
faible) levée ruční nízkozdvižný vozík
chariot (de manutention) élévateur à petite levée
nízkozdvižný vozýk
chariot à moteur alimenté par batterie de traction
électrique akumulátorový vozík
chariot de manutention podlahový vozík, bezkolejový dopravní vozík
chariot de manutention (à moteur) thermique
motorový vozík
chariot de manutention automoteur à conducteur
motorový vozík se sedícím řidičem
chariot de manutention à bras (à main) ruční
dopravní vozík
chariot de manutention dopravní vozík
chariot sans conducteur vozík s dálkovým ovládáním
charnu masitý
chaudière kotel
châtré kastrovaný
cheminée nálevka
chercheur en matière de viande výzkumník v oboru
masa
chévreau kůzle
chèvre koza
chlorure de sodium chlorid sodný
cire vosk
cisaillement síla ve střihu
classement třídění podle jakosti
classificateur posuzovatel, hodnotitel
cloison přepážka
cobaye morče
cochon prase
coeur srdce

collant gluant, oslizlý
colle lepidlo
colonne vértébrale páteř
comestible poživatelný
comparer srovnat
composants složka
composé sloučenina
compteur de séries počítací zařízení (baličky, dávkovače), počítadlo dávek
condélation zmrazení
conditionnement ďair klimatizace
conductibilit vodivost, konduktivita
congelé zmrazený
conservation konzervace
conserverie konservárna
consistence konsistence
consommateur spotřebitel
consommation spotřeba, odbyt
contagieux nakažlivý
conteneur frigorifique chladicí kontejner
conteneur isolé izolovaný kontejner (tepelně)
conteneur isotherme isotermický kontejner
conteneur réfrigerateur à équipement amovible
kontejner s mechanickým chlazením, kontejnerová
chladicí jednotka
conteneur réfrigéré chlazený kontejner
conteneur kontejner, nákladní kontejner
contrainte stres
conveyeur dopravník
convoyeur aérien dopravník řetězový podvěsný
coriacé tuhý
corne roh
cotelettes kotlety
cou krk
couche vrstva
coulis omáčka (z jíšky)
couloir incliné skluz žlabový
courant tok, proud
couvercle coiffant víčko nasazovací
couvercle víko, víčko
côte žebro
cranien/ne čelní, kraniální
crâne lebka
creuset kelímek
croc hák
crochet drátěná (sešívací) svorka, závěs
croisement křížení
croissance vzrůst
cru/e syrový
cryptogamique houbový
cuire dans un four péci
cuiseur varný kotel
cuisine kuchařství
cuisson vaření
cuit/e vařený
culbuteur de wagons výklopník
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culotte šál svrchní
cutter kutr
cuve bečka
cysticerque tasemnice
demi-carcasse půlka
denrées /alimentaires/ potraviny
densité hustota
dents de lait mléčné zuby
descendants potomci
descenseur hélicoďdale (par gravité) skluz šroubovicový (tobogan)
dessalage vysolování
detection důkaz
débourbage osliznutí
décomposition rozpad
décongélation rozmrazování
découpage bourání
découpage en tranches minces nařezání na plátky
dégraissage odtučňování
dégustateur ou panel skupina hodnotitelů
dénombrement ou comptage bactérien počet bakterií
dépalettiseur depaletovací zařízení
dépouillement stahování kůže
dépôt sklad
déshydratation dehydratace
désossement mízdření
désossé vykoštěný
détergent detergent
déterioration zkáza, zkažení
diable rudl
diaphragme bránice
digestibilité stravitelnost
digestif/ve trávicí
digestion trávení
diluent ředidlo
dindon krocan
dispersion rozptyl
disposif de préhension et de renversement překlápěč, vyklápěč
disposifit (additionnel) de sécurité bezpečnostní
zařízení
dispositif de pesage vážicí zařízení
dissous rozpuštěný
distension roztahování
données data, údaje
dorsal hřbetní
dos hřbet
double liaison dvojná vazba
doublure insérée proložka
duodenum dvanáctník
dur pevný
durcissement /hydrogénation/ ztužování
dureté tuhost, tvrdost
durée du stockage vivant předporážkové ustájení
eau bouillante pařicí voda

eau du robinet vodovodní voda
eaux résiduaires ou de déjection odpadní vody
embalage transparent obal průhledný
emballage (approprié) à buts multiples obal víceúčelový
emballage (en matériel) souple obal měkký, z pružného (poddajného) materiálu
emballage (en matière) textile obal textilní, tkaninový
emballage au poids (ou sur poids) balení podle
hmotnosti
emballage unitaire jednotlivé balení
emballage complexe sdružené balení
emballage de groupage obal skupinový
emballage de luxe balení dárkové, luxusní
emballage de petite contenance obal spotřebitelský
(malý)
emballage de transport obal přepravní, přepravní
balení
emballage dit tropical tropické balení (obal chránící
výrobek proti tropickým vlivům)
emballage doseur dárkový obal, obal na dárkové
balení
emballage en bois dřevěný obal
emballage en filet tubulaire obal síťový
emballage en messe skupinové balení
emballage en papier obal papírový
emballage en verre obalové sklo
emballage extérieur obal vnější
emballage fermé obal uzavřený
emballage fractionné dávkové balení
emballage hermétique balení hermetické, obal
hermetický
emballage imperméable (étanche) aux gaz obal
neprodyšný, nepropustný pro plyny
emballage imperméable à la graise obal nepromastitelný
emballage isotherme obal izotermický
emballage manuel ruční balení
emballage mécanique mechanizované balení, strojní
balení
emballage métallique obal kovový, plechový
emballage mixte obal kombinovaný (z různých
materiálů)
emballage non-réutilisé obal nevratný (pro jedno
použití)
emballage ouvert obal otevřený
emballage par pièces balení podle kusů
emballage pour produits alimentaires obal potravinářský
emballage respirant obal prodyšný
emballage rétrécissable obal ze smrštitelné folie
emballage sous gaz neutre (inerte) balení pod inertním plynem
emballage sous vide vakuové balení, vakuový obal
emballage spécial obal speciální
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