Backformen entleeren vyklápět z forem
Backformfett (s) tuk na vymazání forem
Backhefe (e) droždí pekařské
Backhilfsmittel (s) prostředek zlepšovací (těsta)
Backmehl (s) mouka pekařská
Backofen (r) pec
Backofen direkt beheizter (r) pec s přímým vytápěním
Backofen elektrisch beheizt (r) pec pekařská elektricky vytápěná
Backofen elektrischer (r) pec elektrická
Backofen indirekt beheizter (r) pec s nepřímým
vytápěním
Backofen mit drei Förderbändern (r) pec pekařská
se třemi dopravními pásy
Backofen mit einem Herd (r) pec pekařská s jednou
etáží
Backofen stationärer (r) pec pekařská stacionární
Backofenbeschickungssystem (s) systém osazení
pekařské pece
Backpulver (s) prášek do pečiva, prášek kypřící
Backraum (r) prostor pečný
backstarkes Mehl mouka silná
Backverlust (r) ztráta při pečení (výpek)
Backversuch (e) pokus pekařský
Backwaren (e) výrobky pekárenské (pekařské)
Backwarenbetrieb (r) pekárna průmyslová
Backwerk (s) pečivo
Ballaststoff (r) látka balastní
Ballaststoffen (r) vláknina potravy
Bananenmehl (s) mouka banánová
Bandförderer (r) dopravník pásový
Bandofen (r) pec pásová
Bandwaage (e) váha pásová
Bärtchen (s) vousek (u obilky)
Bauchseite (e) strana (obilky) břišní
Begasung (e) plynování (sila, mlýna), zaplynování
Behälter für flüssigen Vorteig zásobník tekutého
omládku
Becherwerk (s) dopravník kapsový (korečkový)
Becherwerk (r) výtah korečkový (kapsový)
Becherwerkskopf (r) výtahová hlava
Becherwerksrohr (s) šachta kapsového výtahu
belüften aspirovat
Bemehlen (s) zaprašování moukou
Besatz (r) příměsi (obilí)
besaugen aspirovat
Besaugung (e) větrání
Beschicken (s) sázení do pece
beschicken sázet do pece
Beschickungsgeschwindigkeit (e) rychlost sázecí
Beschickungsstellung (e) zavážecí poloha
Bespannung (e) potah (síta)
bespannungsnummer Sieb číslo potahu síta
Bestäuben (s) zaprašování moukou
bestäuben pomoučnit (zaprášit), posypat

bestreuen posypat (pekařský výrobek)
Bewertung (e) posuzování, hodnocení
Bildung von Kohlendioxid tvorba oxidu uhličitého
Biskuits (r) piškoty
blaße Kruste kůrka bledá (světlá)
Blätterteig (r) těsto listové
Blätterteiggebäck (s) pečivo listové
Bleichapparat (r) zařízení bělicí
bleichen bělit
Bleichmittel (s) činidlo bělicí
Bodendruck (r) tlak na dno
borkige Kruste silná kůra s příškvarky
Brandblasen (e) puchýře (na kůrce)
Brei (r) kaše (cereální)
Brenner (r) hořák
Brezel (e) preclík
Brombeeren (e) ostružiny
Brot (s) chléb
Brotabkühlung (s) ochlazování chleba
Brotaroma (s) aroma chleba
Brotbacken (s) pečení chleba
Brotfehler (r) vady chleba
Brotgeschmack (r) chuť chleba
Brotgetreide (s) obilí chlebové
Brotherstellung (e) pečení chleba
Brötchen (s) bulka, houska, žemle
Brotkruste (e) kůrka chleba
Brotlaib (r) bochník chleba nebo pečiva
Brotmehl (s) mouka chlebová
Brotscheibe (e) krajíc chleba
Brotschneidemaschine (e) kráječ (chleba)
Brotschüssel (e) ošatka na chléb
Brotvolumen (s) objem chleba, objem pečiva
Brühstück (s) zápara (hrubý šrot zbobtnalý vodou
horkou 70-100 °C), zpracování s horkou vodou
Bruchgetreide (s) zlomky zrn
Bruttogewicht (s) hmotnost hrubá
Buchweizen (r) pohanka
Bulgurweizen (r) bulgur
bürsten kartáčovat
Butter (e) máslo
Butterkrem (e) krém máslový
Butterkuchen (r) koláč máslový, brioška
Cashewnuß (r) ořech kešu
Couvertüre (e) čokoládová poleva
Croissant (r) croissant
Dampfbackofen (r) pec parní
Dampferl (r) základ kvasu, kvásek
dehnbarer Kleber lepek tažný
Dehnwiderstand (r) odpor (extensografický)
Detacheur (r) detašér
Dextroseäquivalent (s) ekvivalent dextrózový
Diabetikerbrot (s) chléb diabetický
Diätgetreideprodukte (s) výrobky cereální dietní
Dinkel (r) špalda
direkt beheizter Backofen pec s přímým vytápěním
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direkte Teigführung vedení těsta přímé
diskontinuierliche Teigknetung mísení těsta periodické
diskontinuierliches Verfahren postup periodický
Doppelherd-Backofen (r) pec dvouetážová
Doppelschnecke (e) šnek dvojitý
Doppelwalzenstuhl (r) stolice čtyřválcová
Dosierung (e) dávkování
Drahtgewebe (s) pletivo drátěné (pro síta)
Drahtgewebe (e) síto drátěné
Drehzahl (e) počet otáček
Drücken der Keisersemmeln ražení hvězdiček
Druckfilter (r) filtr tlakový
Druckrohr (s) potrubí tlakové
dumpfer Geschmack chuť ztuchlá
dumpfiges Getreide obilí zatuchlé
dunkles Brot chléb tmavý
dunkles Roggenbrotmehl mouka žitná
Dunst (r) krupice jemná
durchgemahlenes Mehl jednomletá mouka
Durchlaufgäranlage (e) kynárna průběžná
Durchlaufofen (r) tunelová pec, pec průběžná
durchstoßen hníst
Edelsauerteig (r) kvas normální, kvas přirozený,
ušlechtilý kvásek
Ei (s) vejce
Eidotter (r) žloutek vaječný
Eidotterpulver (s) žloutek sušený
Eierschnee (r) sníh z bílků
Eierteigwaren (e) těstoviny vaječné
Eiklar (s) bílek
einarmige Knetmaschine jednopákový hnětací stroj
einfache Tour jednoduché překládání
Einfetten (s) vymazání formy
Einfrieren (s) zmrazování
einfrieren zmrazovat
eingelagertes Getreide skladované obilí
einlagern skladovat (obilí)
Einmahlen (s) zamílání
einmischen zamíchat (do těsta)
Einschießbackofen Ofen pec sázecí
Einschießen (s) sázení (do pece)
einschießen sázet (do pece)
Einschneckextruder (r) extrudér jednošnekový
Eintourieren (s) provalování
Eis (s) zmrzlina
Eiweiß (s) bílek (vaječný)
Eiweißstoff (r) bílkovina (protein)
elastische Krume střída pružná
elastischer Teig těsto pružné
elektrischer Backofen elektrická pec
elektromagnetischer Abscheider odlučovač elektromagnetický
Elektromotor (r) elektromotor
Emulgator (r) emulgátor
Emulsion (e) emulze

Endosperm (r) endosperm, moučné jádro, moučný
bílek
Endprodukte (s) výrobky finální (konečné)
Energieverbrauch (r) spotřeba energie
Englische Krem krém vaječný
Engpass (r) profil úzký
entkeimten und geschälten Maisbruch odklíčkované a oloupané kukuřičné zlomky
enzymattische Aktivität aktivita enzymová
Enzyminhibitor (r) inhibitor enzymů
Erdbeere (e) jahoda
Erdnuß (e) oříšek arašídový, oříšek burský
Ernährung (e) výživa
Ernte (e) sklizeň
Ersatzmehlgattung (e) druh náhražkové mouky
Erstarrung des Überzuges tuhnutí polevy
erste Ausmahlungspassage pasáž první vymílací
erste Schrotpassage pasáž první šrotová
erster Schrot šrot první
Erweichen des Teiges povolení těsta
Essigsäure (e) kyselina octová
Extensogramm (s) extensogram
Extensograph (r) extensograf
Extrudat (s) extrudát
Extruder (r) extrudér
Extrusion (e) extruze
Fadennudeln (e) nudle vlasové
Fadenstärke (e) síla vlákna (síta)
Fadenziehen des Brotes nitkovitost chleba
Fallrohrleitung (e) potrubí spádové
Fallzahl (e) číslo poklesu, číslo pádu
Fallzeit (e) doba poklesu
Farbmeßgerät (s) barvoměr
Farbstoff (r) barvivo
Farinogramm (s) farinogram
Farinograph (r) farinograf
Feinbackwaren pečivo jemné
feines weißes Mehl výražka, bílá, jemná mouka
Feingebäck (s) pečivo jemné
feinporige Krume střída hustě pórovitá
Fermentograph (r) fermentograf
Fernsteuerung (e) ovládání dálkové
Fertigmehl (s) směs moučná (hotová, suchá)
fester Teig těsto tuhé
Fett (s) tuk, sádlo
Fettgebäck (s) pečivo smažené (koblihy)
Feuchtigkeit (e) vlhkost
Feuchtigkeitsbestimmung (e) stanovení obsahu
vlhkosti
Feuchtigkeitsgehalt (r) obsah vlhkosti
Feuchtigkeitsmeßgerät (s) vlhkoměr
Feuchtigkeitsverlust (r) ztráta vlhkosti
Feuchtigkeitsverteilung (e) rozložení vlhkosti
Feuchtkleber (r) lepek mokrý
Filzdichtung (e) těsnění plstěné (vysévač)
Flachbodenbehälter (r) zásobník s rovným dnem
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