
Willkommen Ласкаво просимо

Bäckerei пекарня

Bäcker пекар

die Bäckerei-Fachverkäuferin продавчиня в пекарні

Hygiene Гігієна

Hände waschen мити руки

Schmuck ablegen зняти прикраси

Arbeitskleidung робочий одяг

die Schürze фартух

Kopfbedeckung головний убір

Arbeitsschutz Професійна безпека

Notstopp-Knopf/Not-Aus-Schalter кнопка аварійної зупинки/аварійний вимикач

der Ofenhandschuh прихватка

die Schutzabdeckung захисне покриття

das Schutzgitter використання захисної

der Feuerlöscher вогнегасник

Notruf екстрений виклик

Erste Hilfe перша допомога

der Fluchtweg евакуаційний вихід

das Pflaster пластир

der Verbandskasten аптечка першої допомоги

Werkzeuge Інструменти

die Abwiegeschaufel совок для зважування

die Brotform, der Gärkorb форма для хліба, кошик для вистоювання

das Handsieb ручне сито

Thermometer термометр

die Teigausrollmaschine машина для розкачування тіста

die Brötchenstraße лінія для булочок

die Rundwirkanlage система кругового руху

die Brötchenpresse прес для булочок

die Rührmaschine міксер

der Stikkenwagen стелажний візок

das Lochblech перфорований лист

der Ofen піч



der Gärraum приміщення для бродіння

der Etagenofen ярусна піч

der Schieber повзунок

das Fettbackgerät фритюрниця

die Waage ваги

das Rollholz качалка

das Messer ніж

der Garnierkamm скребок для декорування

der Rührlöffel ложка для перемішування

die Kastenform форма для випічки

die Gugelhupfform форма для пирога ґуґельгопф (бабки)

der Rührbesen віничок для збивання

der Tortenheber лопатка для торта

die Kaffeemaschine кавоварка

der Kaffeeautomat кавова машина

das Ablaufgitter зливна решітка

der Verkaufstresen торговий прилавок

das Brotregal хлібна полиця

das Preisschild цінник

die Kasse каса

das Tablett таця

In der Backstube/Arbeitsvorgänge У пекарні/робочі процеси

Überzug/überziehen покриття/покривати

Tortenplatte/Tortenteller блюдо для торта/тарілка для торта

Tortenboden основа для торта

Teig тісто

Rolle качалка

Sorte вид

Rührmaschine змішувальна машина

probieren спробувати

Pfund фунт

Gramm грам

Kilo кілограм

(ab-)wiegen зважити

(Back-)Ofen піч

mehlig борошняний

Masse маса

mahlen подрібнити



sieben просівати

lagern зберігати

backen випікати

Kruste скоринка

kontrollieren перевіряти

Knetmaschine тістомісильна машина

knusprig хрусткий

kneten місити

grob грубого помелу

Füllung начинка

frittieren/eher in Siedefett backen смажити/попередньо готувати у фритюрниці

dekorieren декорувати

Bestellung замовлення

bestellen замовляти

automatisch автоматично

(auf-)gehen підійматися

wiegen зважувати

abmessen міряти

mischen змішувати

rundwirken округлювати

langwirken розтягувати

Teig mit einem Tuch abdecken накрити тісто рушником

stempeln штампувати

einschneiden надрізати

eintauchen занурювати

gären lassen залишити бродити

flechten плести

einstreichen змащувати

ausstechen вирізати

herstellen виробляти

tourieren складати

glasieren покривати глазур’ю

Eier trennen відокремити білок від жовтка

Eier aufschlagen розбити яйця

verpacken пакувати

aufschneiden розрізати

belegen застилати

garnieren, dekorieren прикрашати, декорувати



Zutaten/Rohstoffe Інгредієнти/сировина

Inhaltsstoffe склад

Zusatzstoff добавка

Zimt кориця

Zucker цукор

Weizenmehl пшеничне борошно

Vanille ваніль

Vanillin ванілін

Treibmittel/Triebmittel закваска

Backpulver пекарний порошок

Backtriebmittel розпушувач

Dinkel спельта

Eiweiß білок

Eigelb жовток

Eischnee збитий яєчний білок

Gelatine желатин

Getreide злаки

Gluten глютен

glutenfrei без глютену

Hefe дріжджі

Hirse пшоно

Kleie висівки

Korn зерно

Mais кукурудза

Mehl борошно

Marzipan марципан

Milch молоко

Natron харчова сода

Nuss горіх

Puderzucker цукрова пудра

Zucker цукор

Rahm/Sahne вершки

Roggen жито

Rosine родзинки

Schlagsahne збиті вершки

Schokolade/Kuvertüre шоколад/шоколадна глазур

Mehl(-Type) вид борошна

Fett жир



Farbstoff барвник

Schrot борошно грубого помелу

Vollkornmehl цільнозернове борошно

die Chia-Samen насіння чіа

die Kürbiskerne гарбузове насіння

das Orangeat цедра апельсина

der Mohn мак

die Kakaobutter масло какао

die Mandel мигдаль

die Haselnuss лісовий горіх

die Erdnuss арахіс

Backmagarine маргарин для випічки

die Butter масло

das Schmalz смалець

der Trockensauer суха закваска

der Hagelzucker кристалічний цукор

die Hefe дріжджі

die Walnuss волоський горіх

die Rosine родзинка

das Zitronat цукати

der Sesam кунжут

die Leinsamen насіння льону

Sonnenblumenkerne насіння соняшника

die Gerste ячмінь

Mandel мигдаль

der Sauerteig закваска

das Milchpulver/Vollmilchpulver/Magermi-
lchpulver

сухе молоко/сухе незбиране молоко/сухе 
знежирене молоко

der Quark зернений сир

das Hühnerei куряче яйце

die Konfitüre варення

der Honig мед

das Marzipan марципан

die Fettglasur жирна глазур

das Persipan персіпан

Backwaren Випічка

Zwieback здобні сухарі

Windbeutel віндбойтель (тістечко з заварного тіста з 
кремом)



Brötchen булочка

Weck(en) сайка(и)

Brot хліб

Weißbrot білий хліб

Weizenbrot пшеничний хліб

Vollkornbrot цільнозерновий хліб

Spezialbrot спеціальний хліб

Schwarzbrot чорний хліб

Torte торт

Kuchen пиріг

Törtchen кекси

Waffel вафлі

Toastbrot хліб для тостів

Süßgebäck/Feine Backwaren солодка випічка/вишукана випічка

Croissant круасан

Strudel струдель

Streuselkuchen тістечко з посипкою

Sahnetorte кремовий торт

Schnecke рулет

Zimtschnecke рулет з корицею

Amerikaner американер

Baguette багет

Baiser безе

Baumkuchen баумкухен

Berliner/Pfannkuchen пончики/млинці

belegte Brötchen відкрита канапка

Biskuit(-rolle) бісквіт (бісквітний рулет)

Blätterteig листкове тісто

(Butter-)Brezel брецель з маслом

Ciabatta чіабатта

Fladenbrot корж

Gugelhupf ґуґельгопф (бабка)

Hörnchen круасан

Käsegebäck сирне печиво

Käsekuchen чизкейк

Knäckebrot хрусткий хлібець

Krapfen пончики

Lauge луг



Laugengbrezel брецель

Laugengebäck лужна (содова) випічка

Laugenstange палички з лужного тіста

Lebkuchen пряники

Makrone макарони

Obstkuchen фруктовий пиріг

Obsttorte фруктовий торт

Pastete пиріг

Pfannkuchen млинці

Plätzchen/Teegebäck печиво/скони

Mürbeteig пісочне тісто

Sandwich сендвіч

Schnitte шматок

Im Verkauf У продажу

Wie viel kostet es? Скільки це коштує?

Ich hätte gerne … Я хотів би...

Was kann ich für Sie tun? Чим я можу вам допомогти?

Sie/es kostet Це коштує

Möchten Sie noch etwas? Ви бажаєте ще щось?

Das macht … Це буде коштувати ...

Wie viel … möchten Sie haben? Скільки ... ви бажаєте?

Wann beginnt meine Schicht? Коли починається моя зміна?

Frühdienst вранішня зміна

Spätdienst вечірня зміна

Urlaubsplan графік відпусток

Dienstplan робочий графік

einen Rabatt gewähren надати знижку

der Kunde покупець

begrüßen привітатися

verabschieden попрощатися

anbieten запропонувати

die Brote einräumen покласти хліб

die Hinweise auf Allergene інформація про алергени

die Reklamation скарга

kassieren отримувати гроші

das Rückgeld ausgeben давати решту

Bestellung замовлення

das Kunden WC вбиральня для покупців



der Kühlraum холодне приміщення

die Warenannahme отримання товару

die Temperaturkontrolle контроль температури

das Einsortieren сортування

die Wareneingangskontrolle вхідний огляд товарів

die Sichtkontrolle візуальний огляд

der Lieferant постачальник

der Kühlschrank холодильник

Kaffee кава

Kakao какао

Tee чай

vom Vortag вчорашній

ofenfrisch щойно з духовки

Tüte паперовий пакет

süß солодкий

bitter гіркий

sauer кислий

herzhaft гострий

Snack легкий перекус

Scheibe скибка

Stück шматок

Kunde/Kundin покупець

Laib буханка

Kennzeichnungspflicht вимога маркування

Allergene алергени

geschnitten різати

bekömmlich легко засвоюється

ballaststoffreich високий вміст клітковини

abholen забрати

der Filterkaffee фільтр-кава

der Milchschaum молочна пінка

der Espresso еспресо

der Latte Macchiato лате-мак’ято

die heiße Schokolade гарячий шоколад

die Limonade лимонад

der Smoothie смузі


