1. asparagus - spárga,
2. bath-fürdőkád
3. bathroom cleaning-fürdőszoba tisztítása
4. bathtub-fürdőkád
5. blanket-takaró
6. bleach-fehérítő
7. breakfast time - reggeli idő,
8. broth - alaplé,
9. brussels sprout - kelbimbó,
10. bucket-vödör
11. butter - vaj,
12. carpet-szőnyeg
13. chair-szék
14. cherry pie - cseresznyés pite,
15. chicken - csirke
16. cleaning - takarítani,
17. cleaning-tisztítás
18. cleaning women-takarítónő
19. cleaning-takarítás
20. condensed milk - sűrített tej,
21. counter - számláló,
22. courgette - cukkini,
23. cover-borító
24. cup cream - pohárkrém,
25. curtain-függöny
26. Daily cleaning-napi takarítás
27. detergent-mosószer
28. dry clothes-száraz ruhák
29. dryer-szárítógép
30. drying-szárítás
31. drying-szárítás
32. duck – kacsa
33. dumpling - gombóc,
34. floor-padló
35. floorcloth-felmosórongy
36. flour - liszt,
37. folding- hajtogatás, összecsukható
38. frozen - fagyasztott,

39. fruit salad – gyümölcssaláta,
40. garlic granulate - fokhagyma granulátum
41. garlic powder - fokhagymapor,
42. glass-üveg
43. goose - liba,
44. gulash soup - gulyásleves,
45. half board – félpanzió: reggeli és vacsora
46. hang out-lógni
47. high temperature- magas kőmérséklet
48. horseradish - torma,
49. hot sandwich – meleg szendvics,
50. I washed-mosott
51. iron-vas
52. ironing-vasalás
53. laundry tasks- mosási feladatok
54. laundry-mosoda
55. lunch time - ebédidő,
56. making the beds- az ágyak készítése
57. marmalade - lekvár,
58. melon - sárgadinnye,
59. mirror-tükör
60. mug - bögre,
61. operation-művelet
62. bed pull-ágy húzás
63. shelves-polcok
64. pickles – savanyúság
65. pillow-párna
66. plaid-pléd
67. rug-szőnyeg
68. refrigerator - hűtőkamra,
69. roll – zsemle,
70. salt – só
71. scrambled eggs - rántotta,
72. sheet-lap
73. some meals - néhány étel,
74. sour cream – tejföl
75. spoon-kanál
76. sunbed-napágy
77. salt-só
78. sweeping - felsöprés,
79. table-asztal

80. tablecloth-asztalterítő
81. tea with lemon - citromos tea,
82. terrace-terasz
83. textiles-textíliák
84. tile-csempe
85. toilet brush-wc kefe
86. towels-törölköző
87. towels-törölköző
88. tube-cső
89. tumble dryer-szárítógép
90. turkey - pulyka,
91. tv-tv
92. two shifts-két műszakok
93. vacuum cleaner-porszívó
94. wardrobe removal-szekrény eltávolítása
95. washing -mosás
96. wet cloth-nedves rongy
97. wiping-törlés
98. wool-gyapjú
99. yogurt – joghurt
100.
room cleaning- szoba takarítás

