
ALLOUCH Colette      
fiches  GASTRONOMIE         גסטרונומיהב-  מונחים   

still alambic אביק

defrosting tray bac à dégivrage ניקוז אגן

pocket knife couteau de poche, canif אולר

pan; casserole casserole בישול סיר; אלפס

double boiler; bain-marie bain marie אמבט מירים

grill, broiler gril אסכלה

electric grill gril électrique גריל; חשמלית אסכלה
חשמלי

bread bin boîte à pain ארגז לחם

serving-hatch passe-plat הגשה אשנב

sensor probe sonde thermique ן חוםוחב

bottle bouteille בקבוק

magnum magnum  ליטר1,5בקבוק של 

jeroboam jéroboam בקבוק של שישה ליטר

ice bucket seau à glace גביע לקרח

champagne glass coupe à champagne גביע לשמפניה

heating unit/element élément chauffant חימום גוף

Camping Gaz camping-gaz שדה כירת; גזייה

grater disc disque râpeur דיסק מרסק

freezer bucket seau isotherme הקפאה דלי

champagne bucket seau à champagne דלי לשמפניה 

spout bec-verseur זרבובית

herring barrel caque מליחים חבית

dentate cookie cutter emporte-pièces dentelé מזוגזג בצק חותכן

pastry cutter emporte-pièces חותכן בצק; מקדים

hoop cerceau טורט חישוק

ovenproof allant au four חסין אש

 terrine terrine  טרין

jug broc כד

carafe carafe כד

pitcher pichet כד

milk jug pot à lait לחלב כד

jug, pitcher pichet כד למים/ליין

glass verre כוס

water glass verre à eau כוס

whisky glass verre à whisky סקיוילו כוס

wineglass verre à vin ליין כוס

goblet mazagran קפהל כוס

beer mug chope à bière כוס לשתיית בירה

tall champagne glass flûte à champagne כוסית לשמפניה

Bordeaux glass verre à Bordeaux ודכוסית לשתיית יין בור

Burgundy glass verre à Bourgogne או לבן יין לשתיית כוסית
אדום

liqueur glass verre à liqueur כוסית לשתיית ליקר

garlic press presse-ail שום ממעךשום;  כותש

sink évier כיור

cooker, stove cuisinière כיריים

hob table de cuisson לבישול פלטה; כיריים

gas ring réchaud à gaz  גז כירת
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ALLOUCH Colette      
fiches  GASTRONOMIE         גסטרונומיהב-  מונחים   

griddle plaque électrique חשמל כירת

poubelle de table בו כל

household requisites articles ménagers בית כלי

platter plat de service כלי הגשה

fireproof utensils ustensiles allant au four כלי חסין אש

earthware pot pot de terre כלי חרס

silverware argenterie כלי כסף

fish platter plat à poisson דגים להגשת כלי

measuring cups mesures ; gobelet gradué כלי מדידה

kitchen utensil ustensiles de cuisine כלי מטבח

china vaisselle כלי שולחן

cutlery, flatware couvert (de table) כלי שולחן; סכו"ם

spoon cuiller כף

slotted spoon écumoire à friture טיגון כף

draining spoon cuiller à égoutter ייבוש כף

soup spoon cuiller à soupe כף למרק

dessert spoon cuiller à dessert כף לקינוח

wood spoon cuiller en bois כף עץ

measuring spoons mesurettes/cuillers à doser כפות מדידה

coffee spoon cuiller à café כפית לקפה

serrated spoon cuiller dentelée כפית משוננת

masher pilon ; maillet כתיש

set of table linen service de table שולחן מפות, שולחן לבנה
 ומפיות

flame flamme להבה

kneader pétrin mécanique ליש

small dish coupelle לפתנית

fruit bowl compotier לפתנית; קערת פרות

kitchen scales balance de cuisine מאזני מטבח

dredger saupoudreuse מבזק

pepper pot poivrière מבזקת פלפל

burner feu de cuisinière מבער

burner réchaud מבער

burner; bluetorch brûleur המשחיםמבער (מכשיר   
פני השטח של קינוחים)

vegetables brush brosse à légume מברשת לירקות

pastry brush pinceau à pâtisserie מברשת משיחה

lingette מגבון

torchon paper torchon en papier נייר מגבונית

rag chiffon de cuisine מטבח מגבת

tea towel, dish towel torchon de cuisine מגבת מטבח

kitchen roll essuie-tout מגבת נייר

charcoal pan brasero מגחלת

crisper bac à légumes ירקות מגירת

apple corer vide-pommes עץ תפוחי מגלען

stoner dénoyauteur מחרץ; מגלענת

scraper grattoir קשקשים מגרד

garbage disposal unit broyeur d’ordures מגרסת אשפה (סליק)

ice crusher broyeur à glaçons מגרסת קרח
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ALLOUCH Colette      
fiches  GASTRONOMIE         גסטרונומיהב-  מונחים   

crumb-tray/scoop,  table
tidy

ramasse-miettes מגרפית שולחן

nutmeg grater râpe à muscade מגררת אגוז מוסקט 

grater râpe מגררת; פומפייה

tray plateau מגש

plateau allant au four מגש אפייה

egg tray œufrier  מגש ביצים

ovenproof dish plat allant au four אש חסין מגש

lunch tray, meal tray plateau-repas לארוחה מגש

cookie sheet, biscuit sheet plaque à biscuits מגש לביסקוויטים

hors d’oeuvres dish ravier מגש למתאבנים

ice-tray bac à glaçons מגש לקוביות קרח

thermometer thermomètre de cuisine לבישול חום מד

meat thermometer thermomètre à viande לבשר חום מד

acidimeter acidimètre מד חומצה

alcoholmeter alcoomètre מד כוהל

wine tester tâte-vin יין מדגם

dishwasher lave-vaisselle כלים מדיח

crate clayette מדף

dairy compartment casier laitier מדף מוצרי חלב

sharpening pin fusil מוט השחזה

sauce cook saucier מומחה לרוטב

antiadhesive antiadhérant ; antiadhésif מונע הידבקות

antiputrefactive antiputride מונע ריקבון

glowing fire brasier מוקד

meat safe garde-manger מזווה

fork fourchette מזלג

carvinf fork fourchette à découper ביתור מזלג

dinner fork fourchette de table לבשר מזלג

fish fork fourchette à poisson מזלג לדגים

fondue fork fourchette à fondue מזלג למטבל/ לפונדו

salad fork fourchette à salade מזלג לסלט

oyster fork fourchette à huîtres לצדפים מזלג

pastry bag + nozzles poche à douilles  שקיתשקית זילוף; מזלף; 
לקישוט עוגות

pipette pipette מזלפת

poultry shears cisaille à volaille לעוף מספרים/ מזמרה 
לחיתוך עוף

icing syringe piston à décorer ציפוי מזרק

shallow pan sauteuse מחבת הקפצה;  מחבט 
אידוי

creamer écrémeuse מחבצה

frying pan poêle à frire מחבת טיגון

non-stick fry pan poêle  à  revêtement  anti-
adhésif

מחבת טפלון

pancake pan poêle à crêpes מחבת לחביתיות

roasting spit, rotisserie rôtissoire צלייה מחבת

corkscrew tire-bouchon מחלץ

wine waiter corkscrew tire-bouchon de sommelier מלצר מחלץ
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ALLOUCH Colette      
fiches  GASTRONOMIE         גסטרונומיהב-  מונחים   

samovar samovar מחם

butter dish beurrier לחמאה מגש; מחמאה

bottle-warmer chauffe-biberon בקבוקים מחמם

kitchen cuisine מטבח

accessorized kitchen cuisine équipée מאובזר מטבח

field kitchen cuisine roulante שדה מטבח

mincer, mincing machine hachoir  מטחנה

mill moulin מטחנה 

chopper hache-viande בשר מטחנת

food mill moulin  à
légumes/moulinette

מטחנת ירקות

pepper mill moulin à poivre מטחנת פלפל

coffee grinder, coffee mill moulin à café מטחנת קפה

duster chiffon מטלית

hot plate plaque chauffante )שבת פלטת (מטמן

cocktail shaker shaker מטרף

dough hook crochet pétrisseur מטרף בצק

spiral beater fouet à spirale מטרף לולייני

whisk fouet מטרפה

plastic container récipient en plastique מיכל פלסטי

container, receptacle récipient קערה; מיכל

water bottle gourde מימיה

electric mixer batteur électrique חשמלי מיקסר

ice-cream maker sorbetière גלידה מכונת

dish cover couvre-plat מכסה

dish cover cloche à fromages גבינותמכסה למגש   
פעמון) בצורת(

cover couvercle מכסה לסיר

lid couvercle de marmite מכסה סיר

cream filling machine machine  à  injecter  la
crème/la confiture

מכשיר מילוי

household appliances appareils électro-ménagers מכשירי חשמל ביתיים

mortar mortier מכתש

kneading machine pétrisseuse מלושה

salt shaker, saltcellar salière מלחייה

kneading trough pétrin מלישה

sugar tongs pince à sucre מלכחי סוכר

spaghetti tongs pince à spaghettis לאטריות מלקחיים

hand mixer mélangeur à main ממחה יד

mixer mélangeur ממחה; בלנדר

potato masher pilon עלי; אדמה תפוחי ממעך

mandoline mandoline מנדולינה

spirit lamp réchaud à alcool מנורת כוהול 

salad shaker panier à salade מנער סלט

ice cream spoon cuiller à glace גלידה כפית, מנפקת 
לגלידה

grease well collecteur de graisse מנקז השומן

centrifuge centrifugeuse מסחטה

citrus  juicer,  lemon presse-citron מסחטת לימון
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ALLOUCH Colette      
fiches  GASTRONOMIE         גסטרונומיהב-  מונחים   

squeezer
salad spinner essoreuse à salade מסחטת סלט

citrus fruit squeezer presse-agrumes מסחטת פרי הדר

scaler détartrant מסיר אבנית

sugar bowl sucrier מסכרת 

gratte-beurre מסלל חמאה

colander passoire מסננת

conical strainer chinois מסננת רשת דקה

food processor robot ménager/de cuisine מזון מעבד

kitchen specialist cuisiniste מעצב מטבחים

hand mixer batteur à main מערבל יד

rolling pin rouleau à pâtisserie מערוך

liquor set service à liqueur מערכת כוסות למשקאות

silverware service de table (couvert) כלים מערכת

coffee set service à café לקפה כלים מערכת

tea set service à thé מערכת כלים לתה

nest of tables tables gigogne מערכת שולחנות

tablecloth nappe מפה

napkin serviette מפית

egg slicer coupe-œufs ביצים מפלח

pepper pot poivrière מפלפלת

nutcraker casse-noix מפצח

separator écrémeuse מפרדה

snail tongs pince à escargot מצבטי חלזונות

toaster grille-pain מקלה-לחם

chopsticks baguettes מקלות אכילה סינים

peeler couteau  à  éplucher ;
économe

מקלף

peeler éplucheuse  (מכונה)מקלפה

perforated ladle écumoire מקפה

deep freeze congélateur  מקפיא

freezer surgélateur מקפיא

defrosting timer minuterie de dégivrage המפשר מקצב

timer minuteur מקצב זמן; שעון בישול

whisk fouet מקצף

four blade beater fouet à 4 pales להבים ארבע מקצף

egg beater, whisk batteur מקצף ביצים

wire beater fouet à fil מקצף עגול

zester ;citrus peeler zesteur ; couteau à zester מקצץ

meat chopper couperet מקצץ; קופיץ

fridge réfrigérateur מקרר

spatula spatule מרית

water softener adoucisseur d’eau מרכך מים

cheese grater râpe à fromage מרסק גבינה

soup tureen soupière מרקייה; ָמֵגס

sharpening steel fusil (de cuisine) משחז

sharpening machine affûteuse משחזת; משחז סכינים

cooktop surface de cuisson משטח בישול

5



ALLOUCH Colette      
fiches  GASTRONOMIE         גסטרונומיהב-  מונחים   

funnel entonnoir משפך

candling light mire-œufs משקף ביצים

emulsifier émulseur מתחלב

butter curler coquilleur à beurre מתלתל חמאה

clingfilm film alimentaire נצמד ניילון

rice paper papier de riz נייר אורז/דפי אורז

baking paper papier à cuisson נייר אפייה

baking parchment papier sulfurisé נייר אפייה

greaseproof  paper,
sulphurized paper

papier sulfurisé נייר פרגמנט

wax paper, baking paper papier paraffiné שעווהנייר 

fine sieve tamis נפה

sifter tamis à farine לקמח נפה

set of kitchen utensils batterie de cuisine סט סירים; סט אלפסים

set of table mats set de table סט שולחן; מפות אישיות

apron tablier סינר

vegetable steamer étuveuse ירקות מאדה; אידוי סיר

electric fryer friteuse électrique חשמלי טיגון סיר

deep fryer, chip pan friteuse מרחשת; טיגון סיר

terracotta cooker cocotte en terre cuite סיר טרקוטה

bain  marie,  double
saucepan

bain-marie  (בן מרי)סיר כפול

couscous kettle couscoussier סיר לאידוי קוסקוס

poacher pocheuse סיר לבישול ביצים יצוקות

fish poacher, fish kettle poissonnière סיר לבישול דגים

flatfish dish turbotière  נונית,סיר לדגים

pressure cooker autocuiseur סיר לחץ

pressure cooker cocotte minute לחץ סיר

fondue dish caquelon סיר מטבל

ramekin, ramequin ramequin סירית; ועגול קטן סיר
לפשדדה

fish knife and fork couvert à poisson סכו"ם לדגים

knife couteau סכין

grapefruit knife couteau à pamplemousse סכין  לאשכוליות

carving knife couteau à découper סכין ביתור

cheese knife couteau à fromage סכין גבינה

videlle הרקה סכין

steak knife couteau à bifteck סכין לאומצה

fish knife couteau à poisson סכין לדגים

boning knife couteau à désosser סכין להוצאת עצמות

filleting knife couteau à filets סכין לחיתוך פילה

bread knife couteau à pain ללחם סכין

oyster knife couteau à huîtres סכין לצדפים

dessert knife couteau à dessert סכין לקינוח

kitchen knife couteau de cuisine סכין מטבח

butter knife couteau à beurre סכין מריחה

serrated knife couteau à lame dentelée סכין משוננת

dinner knife couteau de table סכין שולחן

frying basket panier (de friteuse) סל המחרשת
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ALLOUCH Colette      
fiches  GASTRONOMIE         גסטרונומיהב-  מונחים   

paper cup corbeille en papier סלסילה; מנגיט 

hearth sole (de four) סנדל

methylated spirits alcool à brûler בהירה ספירט

cup tasse ספל

cup of coffee tasse de café קפה ספל

small coffee cup demi-tasse ספלון

coffee cup tasse à café ספלון

demi tasse, small cup demi-tasse )קטן ספל (ספלון

draining rack égouttoir סריג לכלים??

dinner trolley, sideboard desserte תה עגלת

baking cups moules en papier נייר עטרות

pestle pilon עלי

bottle opener décapsuleur פותחן בקבוקים

bottle opener ouvre-bouteilles פותחן בקבוקים

electric can/tin opener ouvre-boîtes électrique פותחן פחיות חשמלי

oyster knife couteau à écailler פותחן צדפות

can opener, tin opener ouvre-boîtes קופסות פותחן

dustbin, garbage can poubelle פח אשפה

tin canette פחית

mallet maillet פטיש עץ

nozzle douille פיית זילוף

stainless steel inox (inoxydable) חלד אל פלדה

hotplate plaque chauffante  משפת,פלטה חשמלית

bowl écuelle פנכה

dish plat פנכה

cork bouchon פקק

oil lamp lampe à pétrole פתילייה

cool box glacière portable/portative צידנית

plate assiette צלחת

bread plate assiette à pain ללחם צלחת

soup dish assiette creuse למרק צלחת

snail dish plat à escargot לשבלולים צלחת

bowl bocal צנצנת

pot pot צנצנת

glass pot pot en verre צנצנת זכוכית

jar, pot of jam pot à confiture לריבה צנצנת

stewpot, casserole faitout קדרה; קלחת

hood hotte אידים קולט

peeler épluche-légumes ;
éplucheur

קולפן

kettle bouilloire קומקום

percolator cafetière à piston בוכנה קומקום

espresso coffee maker cafetière à espresso קומקום לאספרסו

coffee pot cafetière קומקום לקפה

chocolate pot chocolatière קומקום קקאו

cleaver couperet )רחבה סכין (קופיץ

sweet box, candy box bonbonnière קופסת סוכריות

tin of food boîte de conserves קופסת שימורים
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ALLOUCH Colette      
fiches  GASTRONOMIE         גסטרונומיהב-  מונחים   

cooking pot marmite קלחת

pie crust fond de tarte קלתית

flask fiasque קנקן

dairy pot crémier, pot à crème קנקן לחלב

vine carafe carafe à vin ליין קנקן

water carafe carafe à eau למים קנקן

water jug pot à eau קנקן למים

toothpick cure-dent קסם

bowl bassine ; bocal קערה

bowl bol קערה

vegetable dish légumier לירקות קערה

soup bowl bol à soupe למרק קערה

salad bowl saladier, bol à salade קערה לסלט

sauceboat saucière קערה לרוטב

saucer, bowl jatte קערית

finger bowl rince-doigts לאצבעות; רחצה  קערית 
; אנטלנטחה

dripping pan lèchefrite נטפים קערת

mixing bowl bol à mélanger/à mixer ערבול קערת

chopping board planche à découper קרש חיתוך

breadboard planche à pain קרש חיתוך ללחם

tinfoil, aluminium foil papier d’aluminium (alu) רדיד נייר כסף

grid grille רשת

rack claie צינון רשת

table runner chemin de table  (רנר)שבילה

table table שולחן

gate-leg table table à abattant מתקפל שולחן

working surface table de travail שולחן עבודה

extending table table à rallonges שולחן שחיל

spit broche שיפוד

egg timer sablier שעון חול

roasting jack tournebroche צלייה שפוד

meat keeper bac à viande בשר תא

freezer compartment compartiment  de
congélation

הקפאה תא

freezing compartment freezer הקפאה תא

butter compartment casier à beurre תא לחמאה

mould, mold moule אפיה תבנית

pie dish, flan dish tourtière אפיה תבנית

baking tin, cake tin/pan moule à pâtisserie אפיה לעוגות תבנית

cake tin moule à cake מוארכת אפיה תבנית

ramekin (small casserole) ramequin, cassolette קטנה אפיה תבנית

ring mould moule en couronne תבנית כתר

jelly mould moule à gelée  למקפא תבנית

cake tin moule à gâteaux תבנית לעוגה

charlotte mould moule à charlotte תבנית לעוגת "שלרלוט"

pie pan/tin moule à tarte לפאי תבנית

moule rond תבנית עגולה

drinking cup timbale תבנית עגולה; מקפה
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ALLOUCH Colette      
fiches  GASTRONOMIE         גסטרונומיהב-  מונחים   

quiche plate/tin moule à quiche פשטידה תבנית

moule à fond amovible תחתית קפיצית;  תבנית 
הניתנת תבנית  בעלת 

להפרדה
saucer soucoupe תחתית

fond de moule תחתית התבנית

egg holder/stand œufrier תיבת ביצים

teapot théière תיון

oven four תנור

built-in oven four encastrable החגומ תנור

gas cooker/stove cuisinière à gaz ; gazinière גז תנור

electric cooker/stove cuisinière électrique חשמלי תנור

electric oven four électrique חשמלי תנור

coffee roaster brûloir תנור לקליית קפה

draw plate oven four à sole sortante תנור מגרה

microwave oven four à micro-ondes גל-מיקרו תנור

microwave-safe ware four à micro-ondes גל-מיקרו תנור

gas and electric cooker cuisinière mixte משולב תנור

ladle louche תרווד; מצקת

vacuum flask bouteille isolante, bouteille
« termos « 
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	still
	alambic
	אביק

	defrosting tray
	bac à dégivrage
	אגן ניקוז

	pocket knife
	couteau de poche, canif
	אולר

	pan; casserole
	casserole
	אלפס; סיר בישול

	double boiler; bain-marie
	bain marie
	אמבט מירים

	grill, broiler
	gril
	אסכלה

	electric grill
	gril électrique
	אסכלה חשמלית; גריל חשמלי

	bread bin
	boîte à pain
	ארגז לחם

	serving-hatch
	passe-plat
	אשנב הגשה

	sensor probe
	sonde thermique
	בוחן חום

	bottle
	bouteille
	בקבוק

	magnum
	magnum
	בקבוק של 1,5 ליטר

	jeroboam
	jéroboam
	בקבוק של שישה ליטר

	ice bucket
	seau à glace
	גביע לקרח

	champagne glass
	coupe à champagne
	גביע לשמפניה

	heating unit/element
	élément chauffant
	גוף חימום

	Camping Gaz
	camping-gaz
	גזייה; כירת שדה

	grater disc
	disque râpeur
	דיסק מרסק

	freezer bucket
	seau isotherme
	דלי הקפאה

	champagne bucket
	seau à champagne
	דלי לשמפניה

	spout
	bec-verseur
	זרבובית

	herring barrel
	caque
	חבית מליחים

	dentate cookie cutter
	emporte-pièces dentelé
	חותכן בצק מזוגזג

	pastry cutter
	emporte-pièces
	חותכן בצק; מקדים

	hoop
	cerceau
	חישוק טורט

	ovenproof
	allant au four
	חסין אש

	terrine
	terrine
	טרין

	jug
	broc
	כד

	carafe
	carafe
	כד

	pitcher
	pichet
	כד

	milk jug
	pot à lait
	כד לחלב

	jug, pitcher
	pichet
	כד למים/ליין

	glass
	verre
	כוס

	water glass
	verre à eau
	כוס

	whisky glass
	verre à whisky
	כוס לוויסקי

	wineglass
	verre à vin
	כוס ליין

	goblet
	mazagran
	כוס לקפה

	beer mug
	chope à bière
	כוס לשתיית בירה

	tall champagne glass
	flûte à champagne
	כוסית לשמפניה

	Bordeaux glass
	verre à Bordeaux
	כוסית לשתיית יין בורדו

	Burgundy glass
	verre à Bourgogne
	כוסית לשתיית יין לבן או אדום

	liqueur glass
	verre à liqueur
	כוסית לשתיית ליקר

	garlic press
	presse-ail
	כותש שום; ממעך שום

	sink
	évier
	כיור

	cooker, stove
	cuisinière
	כיריים

	hob
	table de cuisson
	כיריים; פלטה לבישול

	gas ring
	réchaud à gaz
	כירת גז

	griddle
	plaque électrique
	כירת חשמל

	poubelle de table
	כל בו

	household requisites
	articles ménagers
	כלי בית

	platter
	plat de service
	כלי הגשה

	fireproof utensils
	ustensiles allant au four
	כלי חסין אש

	earthware pot
	pot de terre
	כלי חרס

	silverware
	argenterie
	כלי כסף

	fish platter
	plat à poisson
	כלי להגשת דגים

	measuring cups
	mesures ; gobelet gradué
	כלי מדידה

	kitchen utensil
	ustensiles de cuisine
	כלי מטבח

	china
	vaisselle
	כלי שולחן

	cutlery, flatware
	couvert (de table)
	כלי שולחן; סכו"ם

	spoon
	cuiller
	כף

	slotted spoon
	écumoire à friture
	כף טיגון

	draining spoon
	cuiller à égoutter
	כף ייבוש

	soup spoon
	cuiller à soupe
	כף למרק

	dessert spoon
	cuiller à dessert
	כף לקינוח

	wood spoon
	cuiller en bois
	כף עץ

	measuring spoons
	mesurettes/cuillers à doser
	כפות מדידה

	coffee spoon
	cuiller à café
	כפית לקפה

	serrated spoon
	cuiller dentelée
	כפית משוננת

	masher
	pilon ; maillet
	כתיש

	set of table linen
	service de table
	לבנה שולחן, מפות שולחן ומפיות

	flame
	flamme
	להבה

	kneader
	pétrin mécanique
	ליש

	small dish
	coupelle
	לפתנית

	fruit bowl
	compotier
	לפתנית; קערת פרות

	kitchen scales
	balance de cuisine
	מאזני מטבח

	dredger
	saupoudreuse
	מבזק

	pepper pot
	poivrière
	מבזקת פלפל

	burner
	feu de cuisinière
	מבער

	burner
	réchaud
	מבער

	burner; bluetorch
	brûleur
	מבער (מכשיר המשחים פני השטח של קינוחים)

	vegetables brush
	brosse à légume
	מברשת לירקות

	pastry brush
	pinceau à pâtisserie
	מברשת משיחה

	lingette
	מגבון

	torchon paper
	torchon en papier
	מגבונית נייר

	rag
	chiffon de cuisine
	מגבת מטבח

	tea towel, dish towel
	torchon de cuisine
	מגבת מטבח

	kitchen roll
	essuie-tout
	מגבת נייר

	charcoal pan
	brasero
	מגחלת

	crisper
	bac à légumes
	מגירת ירקות

	apple corer
	vide-pommes
	מגלען תפוחי עץ

	stoner
	dénoyauteur
	מגלענת; מחרץ

	scraper
	grattoir
	מגרד קשקשים

	garbage disposal unit
	broyeur d’ordures
	מגרסת אשפה (סליק)

	ice crusher
	broyeur à glaçons
	מגרסת קרח

	crumb-tray/scoop, table tidy
	ramasse-miettes
	מגרפית שולחן

	nutmeg grater
	râpe à muscade
	מגררת אגוז מוסקט

	grater
	râpe
	מגררת; פומפייה

	tray
	plateau
	מגש

	plateau allant au four
	מגש אפייה

	egg tray
	œufrier
	מגש ביצים

	ovenproof dish
	plat allant au four
	מגש חסין אש

	lunch tray, meal tray
	plateau-repas
	מגש לארוחה

	cookie sheet, biscuit sheet
	plaque à biscuits
	מגש לביסקוויטים

	hors d’oeuvres dish
	ravier
	מגש למתאבנים

	ice-tray
	bac à glaçons
	מגש לקוביות קרח

	thermometer
	thermomètre de cuisine
	מד חום לבישול

	meat thermometer
	thermomètre à viande
	מד חום לבשר

	acidimeter
	acidimètre
	מד חומצה

	alcoholmeter
	alcoomètre
	מד כוהל

	wine tester
	tâte-vin
	מדגם יין

	dishwasher
	lave-vaisselle
	מדיח כלים

	crate
	clayette
	מדף

	dairy compartment
	casier laitier
	מדף מוצרי חלב

	sharpening pin
	fusil
	מוט השחזה

	sauce cook
	saucier
	מומחה לרוטב

	antiadhesive
	antiadhérant ; antiadhésif
	מונע הידבקות

	antiputrefactive
	antiputride
	מונע ריקבון

	glowing fire
	brasier
	מוקד

	meat safe
	garde-manger
	מזווה

	fork
	fourchette
	מזלג

	carvinf fork
	fourchette à découper
	מזלג ביתור

	dinner fork
	fourchette de table
	מזלג לבשר

	fish fork
	fourchette à poisson
	מזלג לדגים

	fondue fork
	fourchette à fondue
	מזלג למטבל/ לפונדו

	salad fork
	fourchette à salade
	מזלג לסלט

	oyster fork
	fourchette à huîtres
	מזלג לצדפים

	pastry bag + nozzles
	poche à douilles
	מזלף; שקית זילוף; שקית לקישוט עוגות

	pipette
	pipette
	מזלפת

	poultry shears
	cisaille à volaille
	מזמרה לעוף /מספרים לחיתוך עוף

	icing syringe
	piston à décorer
	מזרק ציפוי

	shallow pan
	sauteuse
	מחבט הקפצה; מחבת אידוי

	creamer
	écrémeuse
	מחבצה

	frying pan
	poêle à frire
	מחבת טיגון

	non-stick fry pan
	poêle à revêtement anti-adhésif
	מחבת טפלון

	pancake pan
	poêle à crêpes
	מחבת לחביתיות

	roasting spit, rotisserie
	rôtissoire
	מחבת צלייה

	corkscrew
	tire-bouchon
	מחלץ

	wine waiter corkscrew
	tire-bouchon de sommelier
	מחלץ מלצר

	samovar
	samovar
	מחם

	butter dish
	beurrier
	מחמאה; מגש לחמאה

	bottle-warmer
	chauffe-biberon
	מחמם בקבוקים

	kitchen
	cuisine
	מטבח

	accessorized kitchen
	cuisine équipée
	מטבח מאובזר

	field kitchen
	cuisine roulante
	מטבח שדה

	mincer, mincing machine
	hachoir
	מטחנה

	mill
	moulin
	מטחנה

	chopper
	hache-viande
	מטחנת בשר

	food mill
	moulin à légumes/moulinette
	מטחנת ירקות

	pepper mill
	moulin à poivre
	מטחנת פלפל

	coffee grinder, coffee mill
	moulin à café
	מטחנת קפה

	duster
	chiffon
	מטלית

	hot plate
	plaque chauffante
	מטמן (פלטת שבת)

	cocktail shaker
	shaker
	מטרף

	dough hook
	crochet pétrisseur
	מטרף בצק

	spiral beater
	fouet à spirale
	מטרף לולייני

	whisk
	fouet
	מטרפה

	plastic container
	récipient en plastique
	מיכל פלסטי

	container, receptacle
	récipient
	מיכל; קערה

	water bottle
	gourde
	מימיה

	electric mixer
	batteur électrique
	מיקסר חשמלי

	ice-cream maker
	sorbetière
	מכונת גלידה

	dish cover
	couvre-plat
	מכסה

	dish cover
	cloche à fromages
	מכסה למגש גבינות (בצורת פעמון)

	cover
	couvercle
	מכסה לסיר

	lid
	couvercle de marmite
	מכסה סיר

	cream filling machine
	machine à injecter la crème/la confiture
	מכשיר מילוי

	household appliances
	appareils électro-ménagers
	מכשירי חשמל ביתיים

	mortar
	mortier
	מכתש

	kneading machine
	pétrisseuse
	מלושה

	salt shaker, saltcellar
	salière
	מלחייה

	kneading trough
	pétrin
	מלישה

	sugar tongs
	pince à sucre
	מלכחי סוכר

	spaghetti tongs
	pince à spaghettis
	מלקחיים לאטריות

	hand mixer
	mélangeur à main
	ממחה יד

	mixer
	mélangeur
	ממחה; בלנדר

	potato masher
	pilon
	ממעך תפוחי אדמה; עלי

	mandoline
	mandoline
	מנדולינה

	spirit lamp
	réchaud à alcool
	מנורת כוהול

	salad shaker
	panier à salade
	מנער סלט

	ice cream spoon
	cuiller à glace
	מנפקת גלידה, כפית לגלידה

	grease well
	collecteur de graisse
	מנקז השומן

	centrifuge
	centrifugeuse
	מסחטה

	citrus juicer, lemon squeezer
	presse-citron
	מסחטת לימון

	salad spinner
	essoreuse à salade
	מסחטת סלט

	citrus fruit squeezer
	presse-agrumes
	מסחטת פרי הדר

	scaler
	détartrant
	מסיר אבנית

	sugar bowl
	sucrier
	מסכרת

	gratte-beurre
	מסלל חמאה

	colander
	passoire
	מסננת

	conical strainer
	chinois
	מסננת רשת דקה

	food processor
	robot ménager/de cuisine
	מעבד מזון

	kitchen specialist
	cuisiniste
	מעצב מטבחים

	hand mixer
	batteur à main
	מערבל יד

	rolling pin
	rouleau à pâtisserie
	מערוך

	liquor set
	service à liqueur
	מערכת כוסות למשקאות

	silverware
	service de table (couvert)
	מערכת כלים

	coffee set
	service à café
	מערכת כלים לקפה

	tea set
	service à thé
	מערכת כלים לתה

	nest of tables
	tables gigogne
	מערכת שולחנות

	tablecloth
	nappe
	מפה

	napkin
	serviette
	מפית

	egg slicer
	coupe-œufs
	מפלח ביצים

	pepper pot
	poivrière
	מפלפלת

	nutcraker
	casse-noix
	מפצח

	separator
	écrémeuse
	מפרדה

	snail tongs
	pince à escargot
	מצבטי חלזונות

	toaster
	grille-pain
	מקלה-לחם

	chopsticks
	baguettes
	מקלות אכילה סינים

	peeler
	couteau à éplucher ; économe
	מקלף

	peeler
	éplucheuse
	מקלפה (מכונה)

	perforated ladle
	écumoire
	מקפה

	deep freeze
	congélateur
	מקפיא

	freezer
	surgélateur
	מקפיא

	defrosting timer
	minuterie de dégivrage
	מקצב המפשר

	timer
	minuteur
	מקצב זמן; שעון בישול

	whisk
	fouet
	מקצף

	four blade beater
	fouet à 4 pales
	מקצף ארבע להבים

	egg beater, whisk
	batteur
	מקצף ביצים

	wire beater
	fouet à fil
	מקצף עגול

	zester ;citrus peeler
	zesteur ; couteau à zester
	מקצץ

	meat chopper
	couperet
	מקצץ; קופיץ

	fridge
	réfrigérateur
	מקרר

	spatula
	spatule
	מרית

	water softener
	adoucisseur d’eau
	מרכך מים

	cheese grater
	râpe à fromage
	מרסק גבינה

	soup tureen
	soupière
	מרקייה; מָגֵס

	sharpening steel
	fusil (de cuisine)
	משחז

	sharpening machine
	affûteuse
	משחזת; משחז סכינים

	cooktop
	surface de cuisson
	משטח בישול

	funnel
	entonnoir
	משפך

	candling light
	mire-œufs
	משקף ביצים

	emulsifier
	émulseur
	מתחלב

	butter curler
	coquilleur à beurre
	מתלתל חמאה

	clingfilm
	film alimentaire
	ניילון נצמד

	rice paper
	papier de riz
	נייר אורז/דפי אורז

	baking paper
	papier à cuisson
	נייר אפייה

	baking parchment
	papier sulfurisé
	נייר אפייה

	greaseproof paper, sulphurized paper
	papier sulfurisé
	נייר פרגמנט

	wax paper, baking paper
	papier paraffiné
	נייר שעווה

	fine sieve
	tamis
	נפה

	sifter
	tamis à farine
	נפה לקמח

	set of kitchen utensils
	batterie de cuisine
	סט סירים; סט אלפסים

	set of table mats
	set de table
	סט שולחן; מפות אישיות

	apron
	tablier
	סינר

	vegetable steamer
	étuveuse
	סיר אידוי; מאדה ירקות

	electric fryer
	friteuse électrique
	סיר טיגון חשמלי

	deep fryer, chip pan
	friteuse
	סיר טיגון; מרחשת

	terracotta cooker
	cocotte en terre cuite
	סיר טרקוטה

	bain marie, double saucepan
	bain-marie
	סיר כפול (בן מרי)

	couscous kettle
	couscoussier
	סיר לאידוי קוסקוס

	poacher
	pocheuse
	סיר לבישול ביצים יצוקות

	fish poacher, fish kettle
	poissonnière
	סיר לבישול דגים

	flatfish dish
	turbotière
	סיר לדגים, נונית

	pressure cooker
	autocuiseur
	סיר לחץ

	pressure cooker
	cocotte minute
	סיר לחץ

	fondue dish
	caquelon
	סיר מטבל

	ramekin, ramequin
	ramequin
	סיר קטן ועגול; סירית לפשדדה

	fish knife and fork
	couvert à poisson
	סכו"ם לדגים

	knife
	couteau
	סכין

	grapefruit knife
	couteau à pamplemousse
	סכין לאשכוליות

	carving knife
	couteau à découper
	סכין ביתור

	cheese knife
	couteau à fromage
	סכין גבינה

	videlle
	סכין הרקה

	steak knife
	couteau à bifteck
	סכין לאומצה

	fish knife
	couteau à poisson
	סכין לדגים

	boning knife
	couteau à désosser
	סכין להוצאת עצמות

	filleting knife
	couteau à filets
	סכין לחיתוך פילה

	bread knife
	couteau à pain
	סכין ללחם

	oyster knife
	couteau à huîtres
	סכין לצדפים

	dessert knife
	couteau à dessert
	סכין לקינוח

	kitchen knife
	couteau de cuisine
	סכין מטבח

	butter knife
	couteau à beurre
	סכין מריחה

	serrated knife
	couteau à lame dentelée
	סכין משוננת

	dinner knife
	couteau de table
	סכין שולחן

	frying basket
	panier (de friteuse)
	סל המחרשת

	paper cup
	corbeille en papier
	סלסילה; מנגיט

	hearth
	sole (de four)
	סנדל

	methylated spirits
	alcool à brûler
	ספירט בהירה

	cup
	tasse
	ספל

	cup of coffee
	tasse de café
	ספל קפה

	small coffee cup
	demi-tasse
	ספלון

	coffee cup
	tasse à café
	ספלון

	demi tasse, small cup
	demi-tasse
	ספלון (ספל קטן)

	draining rack
	égouttoir
	סריג לכלים??

	dinner trolley, sideboard
	desserte
	עגלת תה

	baking cups
	moules en papier
	עטרות נייר

	pestle
	pilon
	עלי

	bottle opener
	décapsuleur
	פותחן בקבוקים

	bottle opener
	ouvre-bouteilles
	פותחן בקבוקים

	electric can/tin opener
	ouvre-boîtes électrique
	פותחן פחיות חשמלי

	oyster knife
	couteau à écailler
	פותחן צדפות

	can opener, tin opener
	ouvre-boîtes
	פותחן קופסות

	dustbin, garbage can
	poubelle
	פח אשפה

	tin
	canette
	פחית

	mallet
	maillet
	פטיש עץ

	nozzle
	douille
	פיית זילוף

	stainless steel
	inox (inoxydable)
	פלדה אל חלד

	hotplate
	plaque chauffante
	פלטה חשמלית, משפת

	bowl
	écuelle
	פנכה

	dish
	plat
	פנכה

	cork
	bouchon
	פקק

	oil lamp
	lampe à pétrole
	פתילייה

	cool box
	glacière portable/portative
	צידנית

	plate
	assiette
	צלחת

	bread plate
	assiette à pain
	צלחת ללחם

	soup dish
	assiette creuse
	צלחת למרק

	snail dish
	plat à escargot
	צלחת לשבלולים

	bowl
	bocal
	צנצנת

	pot
	pot
	צנצנת

	glass pot
	pot en verre
	צנצנת זכוכית

	jar, pot of jam
	pot à confiture
	צנצנת לריבה

	stewpot, casserole
	faitout
	קדרה; קלחת

	hood
	hotte
	קולט אידים

	peeler
	épluche-légumes ; éplucheur
	קולפן

	kettle
	bouilloire
	קומקום

	percolator
	cafetière à piston
	קומקום בוכנה

	espresso coffee maker
	cafetière à espresso
	קומקום לאספרסו

	coffee pot
	cafetière
	קומקום לקפה

	chocolate pot
	chocolatière
	קומקום קקאו

	cleaver
	couperet
	קופיץ (סכין רחבה)

	sweet box, candy box
	bonbonnière
	קופסת סוכריות

	tin of food
	boîte de conserves
	קופסת שימורים

	cooking pot
	marmite
	קלחת

	pie crust
	fond de tarte
	קלתית

	flask
	fiasque
	קנקן

	dairy pot
	crémier, pot à crème
	קנקן לחלב

	vine carafe
	carafe à vin
	קנקן ליין

	water carafe
	carafe à eau
	קנקן למים

	water jug
	pot à eau
	קנקן למים

	toothpick
	cure-dent
	קסם

	bowl
	bassine ; bocal
	קערה

	bowl
	bol
	קערה

	vegetable dish
	légumier
	קערה לירקות

	soup bowl
	bol à soupe
	קערה למרק

	salad bowl
	saladier, bol à salade
	קערה לסלט

	sauceboat
	saucière
	קערה לרוטב

	saucer, bowl
	jatte
	קערית

	finger bowl
	rince-doigts
	קערית רחצה לאצבעות; נטחה; אנטל

	dripping pan
	lèchefrite
	קערת נטפים

	mixing bowl
	bol à mélanger/à mixer
	קערת ערבול

	chopping board
	planche à découper
	קרש חיתוך

	breadboard
	planche à pain
	קרש חיתוך ללחם

	tinfoil, aluminium foil
	papier d’aluminium (alu)
	רדיד נייר כסף

	grid
	grille
	רשת

	rack
	claie
	רשת צינון

	table runner
	chemin de table
	שבילה (רנר)

	table
	table
	שולחן

	gate-leg table
	table à abattant
	שולחן מתקפל

	working surface
	table de travail
	שולחן עבודה

	extending table
	table à rallonges
	שולחן שחיל

	spit
	broche
	שיפוד

	egg timer
	sablier
	שעון חול

	roasting jack
	tournebroche
	שפוד צלייה

	meat keeper
	bac à viande
	תא בשר

	freezer compartment
	compartiment de congélation
	תא הקפאה

	freezing compartment
	freezer
	תא הקפאה

	butter compartment
	casier à beurre
	תא לחמאה

	mould, mold
	moule
	תבנית אפיה

	pie dish, flan dish
	tourtière
	תבנית אפיה

	baking tin, cake tin/pan
	moule à pâtisserie
	תבנית אפיה לעוגות

	cake tin
	moule à cake
	תבנית אפיה מוארכת

	ramekin (small casserole)
	ramequin, cassolette
	תבנית אפיה קטנה

	ring mould
	moule en couronne
	תבנית כתר

	jelly mould
	moule à gelée
	תבנית למקפא

	cake tin
	moule à gâteaux
	תבנית לעוגה

	charlotte mould
	moule à charlotte
	תבנית לעוגת "שלרלוט"

	pie pan/tin
	moule à tarte
	תבנית לפאי

	moule rond
	תבנית עגולה

	drinking cup
	timbale
	תבנית עגולה; מקפה

	quiche plate/tin
	moule à quiche
	תבנית פשטידה

	moule à fond amovible
	תבנית קפיצית; תחתית בעלת תבנית הניתנת להפרדה

	saucer
	soucoupe
	תחתית

	fond de moule
	תחתית התבנית

	egg holder/stand
	œufrier
	תיבת ביצים

	teapot
	théière
	תיון

	oven
	four
	תנור

	built-in oven
	four encastrable
	תנור גומחה

	gas cooker/stove
	cuisinière à gaz ; gazinière
	תנור גז

	electric cooker/stove
	cuisinière électrique
	תנור חשמלי

	electric oven
	four électrique
	תנור חשמלי

	coffee roaster
	brûloir
	תנור לקליית קפה

	draw plate oven
	four à sole sortante
	תנור מגרה

	microwave oven
	four à micro-ondes
	תנור מיקרו-גל

	microwave-safe ware
	four à micro-ondes
	תנור מיקרו-גל

	gas and electric cooker
	cuisinière mixte
	תנור משולב

	ladle
	louche
	תרווד; מצקת

	vacuum flask
	bouteille isolante, bouteille « termos « 
	תרמוס


