
English - Vegetables
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Food/Vegetables

aubergine, eggplant

Jedzenie/Warzywa

bakłażan

Food/Vegetables

young beet greens

Jedzenie/Warzywa

botwinka

Food/Vegetables

broad bean

Jedzenie/Warzywa

bób

Food/Vegetables

broccoli

Jedzenie/Warzywa

brokuł

Food/Vegetables

Brussels sprouts

Jedzenie/Warzywa

brukselka
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English - Vegetables
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Food/Vegetables

beetroot, beet

Jedzenie/Warzywa

burak

Food/Vegetables

onion

Jedzenie/Warzywa

cebula

Food/Vegetables

horseradish

Jedzenie/Warzywa

chrzan

Food/Vegetables

courgette, zucchini

Jedzenie/Warzywa

cukinia

Food/Vegetables

garlic

Jedzenie/Warzywa

czosnek
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English - Vegetables
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Food/Vegetables

pumpkin, winter
squash

Jedzenie/Warzywa

dynia

Food/Vegetables

bean, haricot

Jedzenie/Warzywa

fasola

Food/Vegetables

string-bean, green
bean

Jedzenie/Warzywa

fasola szparagowa

Food/Vegetables

pea

Jedzenie/Warzywa

groch

Food/Vegetables

cauliflower

Jedzenie/Warzywa

kalafior
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English - Vegetables
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Food/Vegetables

kohlrabi

Jedzenie/Warzywa

kalarepa

Food/Vegetables

cabbage

Jedzenie/Warzywa

kapusta

Food/Vegetables

Chinese cabbage,
nappa cabbage

Jedzenie/Warzywa

kapusta pekińska

Food/Vegetables

artichoke

Jedzenie/Warzywa

karczoch

Food/Vegetables

dill, fennel

Jedzenie/Warzywa

koper
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English - Vegetables
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Food/Vegetables

fennel

Jedzenie/Warzywa

koper włoski

Food/Vegetables

maize, corn

Jedzenie/Warzywa

kukurydza

Food/Vegetables

carrot

Jedzenie/Warzywa

marchewka, marchew

Food/Vegetables

cucumber

Jedzenie/Warzywa

ogórek

Food/Vegetables

olive

Jedzenie/Warzywa

oliwka
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English - Vegetables
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Food/Vegetables

paprika, pepper

Jedzenie/Warzywa

papryka

Food/Vegetables

chilli pepper

Jedzenie/Warzywa

papryczka chili

Food/Vegetables

scallopini squash

Jedzenie/Warzywa

patison

Food/Vegetables

pepperoni

Jedzenie/Warzywa

peperoni

Food/Vegetables

parsley

Jedzenie/Warzywa

pietruszka
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English - Vegetables
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Food/Vegetables

tomato

Jedzenie/Warzywa

pomidor

Food/Vegetables

leek, pore

Jedzenie/Warzywa

por

Food/Vegetables

rhubarb

Jedzenie/Warzywa

rabarbar

Food/Vegetables

lamb's lettuce,
cornsalad

Jedzenie/Warzywa

roszponka

Food/Vegetables

arugula

Jedzenie/Warzywa

rukola
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English - Vegetables
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Food/Vegetables

turnip

Jedzenie/Warzywa

rzepa

Food/Vegetables

cuckooflower

Jedzenie/Warzywa

rzeżucha

Food/Vegetables

radish

Jedzenie/Warzywa

rzodkiewka

Food/Vegetables

lettuce

Jedzenie/Warzywa

sałata

Food/Vegetables

celery

Jedzenie/Warzywa

seler
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English - Vegetables
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Food/Vegetables

lentil

Jedzenie/Warzywa

soczewica

Food/Vegetables

chive

Jedzenie/Warzywa

szczypiorek

Food/Vegetables

asparagus

Jedzenie/Warzywa

szparag

Food/Vegetables

spinach

Jedzenie/Warzywa

szpinak

Food/Vegetables

potato

Jedzenie/Warzywa

ziemniak, kartofel
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English - Vegetables
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Food/Vegetables

chickpeas

Jedzenie/Warzywa

ciecierzyca

Food/Vegetables

caper

Jedzenie/Warzywa

kapar

Food/Vegetables

soybeans, soya

Jedzenie/Warzywa

soja

Food/Vegetables

dock, sorrel

Jedzenie/Warzywa

szczaw

Food/Vegetables

scallion, shallot

Jedzenie/Warzywa

szalotka
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