Breekijzer woordenlijst bij hoofdstuk 6

Woordenlijst bij hoofdstuk 6 (Spaans)

de aardappel

patata

Wat eten we vanavond, rijst of a… ?

alcoholvrij

sin alcohol

Graag een a… bier. Ik moet nog auto rijden.

de andijvie

escarola

A… is een soort groente met grote groene bladeren.

bah!

bah

Even proeven. B… , wat vies!

bestellen

escargar

De ober vraagt: ‘Wilt u al b… , meneer?’
De klant zegt: ‘Ja, ik wil graag een pizza Margarita.’

het bier

cerveza

Kinderen mogen geen b… drinken, want alcohol is niet goed voor ze.

bijvoorbeeld

por ejemplo

Ik hou van zoete dingen, b… snoep of ijs.

het blik

lata

Bonen zitten vaak in een b… of in een pot.

een bos

atado

Ze koopt een b… bloemen.

de boter

mantequilla

Is die vis gebakken in olie of in b… ?

de boterham

rebanada de pan

Ik eet ’s morgens een b…. met kaas, en ik drink een glas melk.

bruin

marron, (pan) integral

B… brood is gezonder dan wit brood.

de chips

patatas fritas

Het is gemaakt van aardappels, en mensen eten het vaak op een feest of
‘s avonds bij de t.v.: c... .
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de cola

(Coca) cola

Wat vind je lekkerder, Coca C... of Pepsi C... ?

daarna

después

Ik moet eerst naar de dokter. D... ga ik naar de apotheek voor de pillen.

de dame

dama

D... en heren, welkom!

dan

luego

Ik drink nog even een kopje koffie, en d.. ga ik naar school.

het dropje

pastilla de regaliz

Een d… is een klein,vaak zwart snoepje.

eerst

antes

Als je rijexamen wilt doen, moet je e… een paar lessen nemen.

het ei

huevo

Wil je een gekookt of een gebakken e… bij je ontbijt?

erg

muy

Het eten was e… lekker!

eten

comer

vanmiddag e… we brood, en vanavond rijst met kip.

de fles

botella

In deze f… zit 1 liter cola.

het fruit

fruta

Je moet wel elke dag f… eten, hoor. Een banaan of een appel of zo.

het gebak

dulces

Ik ben jarig. Wil je ook g… ?

geen wonder
weer.

no es extraño

Ben je ziek? Ja, dat is ook g… w… als je zonder jas naar buiten gaat met dit

het gehakt
bal

carne picada

We eten vandaag aardappels met sperziebonen, en als vlees hebben we een
g… .

gezond

sano

In verse groente zitten veel vitamines. Dat is g… .
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de gezondheid

salud

Veel groente en fruit eten is goed voor je g… .

het glas

vaso, copa

Hij drinkt een g… cola.

goedkoop

barato

Kost die jas maar 15 Euro? Dat is g… !

de groente

verdura

Je moet elke dag g… eten, bv. sla, tomaten, paprika, sperziebonen of zo.

de groenteboer

verdulero

Iemand die groente en fruit verkoopt, is een g… .

halfvol

semidesnatado

Wilt u volle of h… melk?

de hamburger

hamburguesa

Bijna iedereen heeft wel eens een h… bij Mac Donald’s gegeten.

de haring

arenque

Vind je h… lekker? Je weet wel, zo’n visje met uitjes.

iets warms

algo caliente

Het is koud! Ik wil i… w… drinken, koffie of zo.

de kaas

queso

K… is lekker op brood.

de karnemelk

suero de leche

Ik vind k… lekkerder dan melk.

de kilo

kilo

Een pond is een beetje weinig. Geeft u mij maar een k… tomaten.

de kip

gallina

Mijn oom heeft een paar k… , dus hij heeft altijd gratis eieren.

koken

cocer

De aardappels moeten 20 minuten k… .

kosten

costar

Hoeveel k… die bananen?
Één Euro vijftig, mevrouw.
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de kroket

croqueta

Bij deze snackbar hebben ze lekkere k… , met veel vlees.

het lamsvlees

carne de cordero

Ik heb zin in een broodje shoarma, met echt l… .

laten zien

enseñar

Ik zal je mijn nieuwe jas even l… z… . Kijk, mooi hé?

de liter

litro

In deze fles zit anderhalve l… cola.

los

suelto

Meneer, wilt u die hond niet l… laten lopen? Mijn kind wordt helemaal bang.

de lunch

almuerzo

Hij eet altijd precies om 12 uur zijn l… .

lusten

gustar

Mijn kinderen l… geen vis. Dat vinden ze echt heel vies!

maal

veces

Twee m… 3 Euro, dat is dan 6 Euro.

de maaltijd

comida

Ik eet drie keer per dag een m… : twee keer brood en één keer warm.

de macaroni

macarrones

Ik wil vandaag wel Italiaans eten, bv. spaghetti of m…. .

mager

magro

Vreemd, ze eet best veel, maar toch is ze erg m… .

makkelijk

fácil

Wat, vind je dat moeilijk? Ik vind het m… .

de mayonaise

mayonesa

Mag ik een patat met m… ?

de melkboer

lechero

Een m… verkoopt melk, boter, kaas en eieren en zo.

moeilijk

difícil

Je moet goed leren, want dat examen is m… , hoor.
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natuurlijk

por supuesto

Mag ik even naar de wc? Ja, n… , geen probleem.

de ober

camarero

O… , waar blijft ons eten? We wachten al een uur!

het ons

cien gramos

Mag ik 300 gram oude kaas?
Drie o… oude kaas, alstublieft mevrouw.

het ontbijt

desayuno

’s Morgens bij het o… drink ik altijd thee.

openmaken

abrir

Dat blikje zit nog dicht. Wil jij het even o… ?

een paar

algunos

Ik heb je e… p… keer gebeld vandaag. Drie keer denk ik.

het pak

paquete

Ik heb een p… rijst nodig. Ik ga even naar de supermarkt.

de patat

patatas fritas

Veel mensen eten graag p… met mayonaise, maar het is niet zo gezond.

de peper

pimienta

De soep is bijna klaar. Nog een beetje zout en p… , zo, klaar!

het pond

medio kilo

Een p… is een half kilo.

de pot

tarro

Wortels kun je ook in een blik of in een p… kopen.

proeven

probar

Baklava? Dat ken ik niet. Mag ik even p…? Hmm, lekker!

het punt

punto

Bij dit spelletje krijg je voor een goed antwoord één p… .

de rijst

arroz

We eten vandaag r… met kip en groente.

het rundvlees

carne de vacuna

R… is vlees van een koe.
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de salade

ensalada

Ze maakt een lekkere s… met sla, tomaten en komkommer.

de serveerster

camarera

De s… brengt de koffie en zegt: ‘Dat is € 1,50, alstublieft.’

de sinas

naranjada

Wat wil je drinken, cola of s… ?

de sla

lechuga

S… is een groene groente met grote bladeren die je niet hoeft te koken.

de slager

carnicero

Ik koop nooit vlees bij de supermarkt, maar altijd bij de s… .

snappen

comprender

De les is moeilijk. Ik s… het niet goed.

snijden

cortar

Ze s… de tomaten in kleine stukjes.

het snoep

dulces

Mijn kind mag voor het eten geen s…, want dan wil ze geen eten meer.

snoepen

golosinear

Je moet niet te veel s… , dat is slecht voor je tanden.

de sperzieboon

judía verde

Deze boon is dun, groen en ongeveer 7 tot 12 cm lang: een s… .

de spinazie

espinaca

Deze groente is groen en wordt veel kleiner als je het kookt: s… .

het stuk

pedazo

Mag ik een s… kaas van een pond, alstublieft?

te

demasiado

Deze broek is t… klein. Heeft u een grotere?

de tomaat

tomate

Deze groente is rood en rond, en hij zit b.v. in spaghettisaus: een t… .

totaal

total

Twee plus drie plus vijf Euro, dat is tien Euro in t… .

tussen de middag a mediodía

Ik heb t… d… m… altijd 45 minuten pauze.
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de ui

cebolla

Als je deze groente snijdt, ga je huilen: een u… .

uitstekend

excelente

Je hebt de toets echt u… gemaakt. Gefeliciteerd!

het varkensvlees carne de cerdo

Ik eet liever geen v… . Heeft u ook rundvlees?

vers

fresco

‘Is dit echt v… brood?’
‘Ja, het is vannacht gebakken, mevrouw.’

het verschil

diferencia

‘Wat is het v… tussen een winterwortel en een gewone wortel?’
‘Nou, een winterwortel is veel groter.’

vet

grasiento

Als je elke dag veel v… eet, zoals patat, mayonaise, volle melk en boter, is dat
niet gezond.

vies

malo, asqueroso

Nee, ik vind drop helemaal niet lekker, ik vind het v… !

de vis

pez

Haring is een kleine v… .

het vlees

carne

Ik eet bijna elke dag v… , b.v. biefstuk of hamburgers.

vol (volle melk)

(leche) entera

Wilt u v… melk? Nee, halfvolle.

vreselijk

terrible

Ik ga naar bed, want ik ben v… moe!

wegen

pesar

Dit stuk vlees w… 350 gram, mevrouw.

de wortel

zanahoria

Deze groente is oranje en zo’n 12 cm lang: een w… .

de yoghurt

yogur

Het zit in een pak, het is wit en het smaakt een beetje zuur: y… .
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zoet

dulce

Ik hou van z… dingen, b.v. gebak, ijs en snoep.

zout

salado

Mijn broer houdt meer van z… dingen, b.v. drop, chips en pinda’s.

het zout

sal

Hij doet een beetje peper en z… op het vlees.

zwaar

pesado

Een tas vol boeken is z… .

Zinnetjes
Alles naar wens? Is everything all right?

De ober vraagt: ‘A… n… w… ?’ ‘Ja hoor, prima’, zegt de klant.

Anders nog iets? Anything else?

Alstublieft, een kilo tomaten. A… n… i… , mevrouw?

Dat is wel zo.

That is true.

‘Je moet niet zoveel zout eten, dat is niet gezond. ‘
‘Zeg jij maar niets. Jij rookt, dat is nog veel slechter.’
‘D… i… w… z… , ja.’

Dat klopt.

That’s correct.

‘Jij hebt toch een rode Fiat?’
‘Ja, d… k… , maar waarom vraag je dat?’

Dat snap ik niet.

I don’t understand.

Hé??? D… s… i… n… . Hoe kan dat nou?

Hoe zwaar is dat? How much does it weigh? ‘Dat stuk daar, h… z… i… d… ?’
‘600 gram, mevrouw.’
Hoeveel weegt
dat?

How much does it weigh? ‘H… w… d…?’ ‘Precies 2 ons.’
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Ik heb zin in ...

I feel like …

I… h… z… i… iets lekkers. Hebben we nog chocola?

Komt in orde.

It will be taken care of.

‘Kunt u de auto vandaag nog repareren?’
‘K… i… o… , mevrouw.’

Smaakt het?

Does it taste good?

Wil je een beetje proeven? En, s… h… ?

Zegt u het maar. How may I help you?

‘Wie is er aan de beurt?’
‘Ik.’
‘Oké, z… u h… m… .’
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