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abajo     κάτω, προς τα κάτω

aceituna, la    ελιά

acerca (de)    σχετικά με, περί

adelgazar    αδυνατίζω

afirmativo/a   καταφατικός, -ή, -ό

agitar     κουνάω, ανακινώ 

ajo, el    σκόρδο   

alcohol, el    αλκοόλ, οινόπνευμα

alimentario/a   διατροφικός, -ή, -ό

alimento, el    τροφή, φαγητό

amarillo/a    κίτρινος, -η, -ο

asado, el    ψητό

atún, el    τόνος (ψάρι)

azúcar, el    ζάχαρη

barato/a    φθηνός, -ή, -ό

barra, la    φρατζόλα, πάγκος

batido, el    μιλκ σέικ

batidora, la    μίξερ

batir     χτυπώ 

bienvenido/a   καλοδεχούμενος, - η, -ο, καλωσόρισες, 

    καλώς ορίσατε/ήρθατε

bote, el    βαζάκι, πλαστικό μπουκάλι κονσέρβα, 

caballero, el    κύριος, ιππότης, τζέντλεμαν 

calamar, el    καλαμάρι

caliente    ζεστός, -ή, -ό, θερμός,-ή, -ό

cambio, el    αλλαγή, ρέστα, ψιλά

cariño, el    στοργή, τρυφερότητα, αγάπη, φροντίδα

casero/a    σπιτικός-ή,-ό, οικιακός -ή,-ό 
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castillo, el    κάστρο, πύργος

categoría, la   κατηγορία

cebolla, la    κρεμμύδι

céntimo, el    σεντ

central    κεντρικός, -ή, -ό

cerdo, el    γουρούνι

cereal, el    δημητριακό

cerveza, la    μπύρα

chorizo, el    τσορίθο (πικάντικο λουκάνικο)

chuleta, la    μπριζόλα

churro, el    τσούρο (ισπανικός λουκουμάς)

cocido/a    μαγειρεμένος,-η,-ο βρασμένος, -η, -ο 

cocinar    μαγειρεύω

complemento, el   αξεσουάρ, συμπλήρωμα

consumir    καταναλώνω, ξοδεύω

cortar    κόβω

croqueta, la    κροκέτα

cubierto, el    μαχαιροπίρουνο

cuchara, la    κουτάλι

cuchillo, el    μαχαίρι

diente, el    δόντι, σκελίδα σκόρδου

dieta, la    δίαιτα, διατροφή

disco, el    δίσκος

docena, la    δωδεκάδα, ντουζίνα

duro/a    σκληρός, -ή, -ό

ensalada, la    σαλάτα

ensaladilla, la   ρώσικη σαλάτα

equilibrado/a   ισορροπημένος, -η, -ο
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espaguetis, los   σπαγγέτι

esperar    περιμένω, ελπίζω

estupendo/a   καταπληκτικός, -ή, -ό, υπέροχος, -η, -ο

euro, el    ευρώ

examen, el    εξέταση, διαγώνισμα

filete, el    φιλέτο

flan, el    φλαν γλυκό, κρεμ καραμελέ

fresco/a    φρέσκος/α

frito/a    τηγανιτός,-ή, -ό

galleta, la    μπισκότο

gamba, la    γαρίδα

gas, el    αέριο

gastar    ξοδεύω, καταναλώνω

gastronomía, la   γαστρονομία

gazpacho, el   γκαθπάτσο (κρύα σούπα της Ανδαλουσίας)

gota, la    σταγόνα

gramo, el    γραμμάριο

guarnición, la   γαρνιτούρα, στόλισμα

guía, el    οδηγός, ξεναγός

guisantes, los   μπιζέλια, αρακάς

harina, la    αλεύρι

ingrediente, el   συστατικό, υλικό

inventor/-a, el/la   εφευρέτης, εφευρέτρια

invitado/a    προσκεκλημένος,-η,-ο

jarra, la    δοχείο, καράφα, κανάτα

jirafa, la    καμηλοπάρδαλη

jugoso/a    χυμώδης, -ης, -ες, ζουμερός, -ή, -ό

kilo, el    κιλό
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lata, la    κονσέρβα

lechuga, la    μαρούλι

lentejas, las    φακές

maduro/a    ώριμος,-η, -ο, γινωμένος, -η, -ο 

maíz, el    καλαμπόκι

mantel, el    τραπεζομάντηλο

marisco, el    θαλασσινά

mayonesa, la   μαγιονέζα

merluza, la    μπακαλιάρος

mermelada, la   μαρμελάδα

mezclar    αναμειγνύω, ανακατεύω, μπερδεύω

mojado/a    βρεγμένος, -η, -ο μουσκεμένος, -η, -ο

mojarse    βρέχομαι

motor, el    μηχανή, κινητήρας

necesario/a    αναγκαίος,-α, -ο

    απαραίτητος, -η, -ο

ofrecer    προσφέρω, δίνω

pago, el    πληρωμή

palabra, la    λέξη

paquete, el    πακέτο

pelar     ξεφλουδίζω, αποφλοιώνω

peligro, el    κίνδυνος

pera, la    αχλάδι

perejil, el    μαϊντανός

pimiento, el    πιπεριά

pinchar    τρυπώ, τσιμπώ, καρφώνω

plancha, la    σχάρα, γκριλ (στο γκριλ)
(a la plancha)   
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pollo, el    κοτόπουλο

preferir    προτιμώ

queso, el    τυρί

realidad, la    πραγματικότητα

receta, la    συνταγή

recipiente, el   δοχείο

recoger    μαζεύω, τακτοποιώ, συγκεντρώνω

redondo/a    στρογγυλός, -ή, -ό, κυκλικός, -ή, -ό

refrescante    δροσιστικός, -ή, -ό

refresco, el    αναψυκτικό

rellenar    ξαναγεμίζω, γεμίζω

rojo/a    κόκκινος, -η, -ο

sal, la     αλάτι

salmón, el    σολομός

salsa, la    σάλτσα

sartén, la    τηγάνι

sed, la    δίψα

servilleta, la    χαρτοπετσέτα, υφασμάτινη

    πετσέτα φαγητού

silencio, el    σιωπή

tarta, la    γλυκό, τούρτα, τάρτα

tenedor, el    πιρούνι

ternera, la    μοσχαρίσιο κρέας

timbre, el    κουδούνι

típico/a    χαρακτηριστικός, -ή, -ό,

    παραδοσιακός, -ή, -ό

tomate, el    ντομάτα

trigo, el    σιτάρι
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tropical   τροπικός, -ή, -ό

variedad, la    ποικιλία

vegetariano/a   χορτοφάγος, χορτοφαγικός, -ή, -ό

verdura, la    λαχανικό

visual     οπτικός, -ή, -ό

zumo, el   χυμός
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Expresiones

¿Qué desea? ¿Qué le pongo?   Τι επιθυμείτε; Τι σας βάζω;

Quiero un kilo de tomates.   Θέλω ένα κιλό ντομάτες.

¿Algo más?      Κάτι άλλο;

¿Cuánto es?     Πόσο κάνει;

Son 10 euros.     Είναι 10 €.

¿Quién va ahora?     Ποιός έχει σειρά;

¿Puedes poner la mesa, por favor? 
Μπορείς να στρώσεις το τραπέζι, σε παρακαλώ;
 
¿Mesa para dos?     Τραπέζι για 2;

Sí, por favor.     Ναι, παρακαλώ.

¿Qué tiene de menú?    Τι έχει το μενού;

De primero tenemos...    Για πρώτο πιάτο έχουμε...

De segundo tenemos...    Για δεύτερο έχουμε...

¿Qué va a tomar?     Τι πρόκειται να πάρετε;

De primero quiero...    Για πρώτο θέλω...

De segundo quiero...    Για δεύτερο θέλω...

¿Y para beber?     Και για ποτό;

¿Me trae la cuenta, por favor? 
Μου φέρνετε το λογαριασμό, σας παρακαλώ;


