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SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK ANGOL SZERB F 

adag fn ~ok, ~ot, ~ja portion porcija 8 

Két adag sült krumplit ettem.     I ate two portions of French 

fries. 

   Jeo sam dve porcije 

pečenih krompira.

áfonya fn ~’k, ~’t, ~’ja blueberries borovnica 8 

aktuális mn ~abb, ~an topical, current aktualan 8 

      aktuális téma     a current/topical issue      Aktualna tema. 

alapanyag fn ~ok, ~ot, ~ja ingredient osnovni materijal 8 

alkoholmentes mn ~ebb, ~en alcohol-free bezalkoholni 8 

allergiás vmire mn ~abb, ~an allergic to sth alergičan na.... 8 

állítólag e supposedly navodno 8 

Csilla állítólag remekül főz. It was said that she is a great 

cook. 

   Čila navodno dobro 

kuva.

almafogyasztás fn ~ok, ~t, ~a apple consumption konzumiranje jabuka 8 

almapálinka fn ~’k, ~’t, ~’ja apple brandy, applejack rakija od jabuka 8 

általánosít i ~ani, ~ott, általánosíts generalize uopštavati, generalizovati 8 

Szerintem nem lehet 

általánosítani.  

I don't think one can 

generalize. 

  Mislim da se ne može 

uopštavati.

alufólia fn ~’k, ~’t, ~’ja aluminum foil alu-folija 8 

ánizs fn ~ok, ~t, ~a anise anis 8 
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antioxidáns fn ~ok, ~t, ~a antioxidant antioksidans 8 

apró (= aprópénz) fn ~t, ~e small change sitno, sitan novac 8 

     Nincs véletlenül aprója?     Do you have change by any 

chance? 

  Da li slučajno imate 

sitan novac.

Vágjuk apró darabokra a 

leveleket! 

Cut the leaves into small 

pieces. 

  Isecimo listove na 

sitne komade. 

ásvány fn ~ok, ~t, ~a mineral mineral 8 

aszú fn ~k, ~t, ~ja muscatel, late harvest muskat (vino kasne berbe) 8 

    Tokaji aszú      Tokaji late harvest   Tokajski muskat.

aznap e that day tog istog dana 8 

Éppen aznap utazom 

Brüsszelbe. 

I travel to Brussels that day.    Baš sam tog dana 

putovao u Brisel. 

azték fn ~ok, ~ot, ~a Aztec astek 8 

bánat fn ~ok, ~ot, ~a grief, sorrow tuga, žaljenje 8 

A csokoládét szerelmi bánat 

ellen is használták. 

Chocolate was also used 

against heartbreak (lit.: love 

sorrow). 

    Čokoladu su koristili i 

protiv ljubavne tuge.

barnamedve fn ~’k, ~’t, ~’je brown bear mrki medved 8 

belőle e from it iz njega, od njega 8 

Készíthetünk belőle pesztót. We can make pesto from it.    Možemo od toga da 

pravimo "pesto"



MagyarOK	  A2+	  Szójegyzék	  /	  Glossary	  /	  Rečnik 	  8.	  fejezet	  

©	  Szita	  Szilvia,	  Pelcz	  Katalin	  	  www.magyar-‐ok.hu	   4	  

bevásárlólista fn ~’k, ~’t, ~’ja shopping list lista za kupovinu 8 

bevesz valamit i ~venni, ~vett, vegyél be take in uzimati 8 

Beveszem a gyógyszert. I take my medicine.           Uzimam lekove (da pokrijem) 

bőr fn ~ök, ~t, ~e skin koža 8 

csirkemell fn ~ek, ~et, ~e chicken breast pileća prsa 8 

csokoládéital fn ~ok, ~t, ~a chocolate drink čokoladni napitak 8 

csökkent valamit i ~eni, ~ett, csökkents reduce sth smanjivati, snižavati 8 

   A sport csökkenti a 

vérnyomást. 

    Sports reduce blood 

pressure. 

  Sport snižava 

pritisak.
8 

feldarabol valamit i ~ni, ~t, ~j cut up sth isparčati, naseći na komade 8 

depresszió fn ~k, ~t, ~a depression depresija 8 

dióhéj fn ~ak, ~at, ~a nutshell ljuska od oraha= u suštini 8 

disznósajt fn ~ok, ~ot, ~ja a kind of (Hungarian) brawn/ 

headcheese 

 Švargla, svargli
8 

dohány(o)zik i dohányozni, 

dohányozott, dohányozz 

smoke  puši cigarete (duvaniše)
8 

dohányzás fn ~t, ~a smoking pušenje 8 

egészségügy fn ~ek, ~et, ~e healthcare system zdravstvo 8 

éget valamit i ~ni, ~ett, égess burn izgara, sagoreva 8 

A sport sok kalóriát éget. Doing sports burns calories.   Sport sagoreva mnogo 

kalorija.
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egyedi e unique jedinstven 8 

A hungarikum egyedi, a 

magyarságra jellemző érték. 

    Hungaricums are unique 

values/products typical of  the 

Hungarian culture.  

   Hungarikum je 

jedinstvena vrednost 

vezano za mađarizam. 

egyforma e same jednak, isti 8 

Nem vagyunk egyformák.      We are not all the same.  Nismo svi isti.

életmód fn ~ok, ~ot, ~ja way of living način života 8 

egészséges életmód   healthy way of living  Zdrav način života. 

életmód-tanácsadó fn ~k, ~t, ~ja life coach savetnik za zdrav način zivota 

elfárad i ~ni, ~t, ~fáj get tired umori se 8 

elfogad vmit/vkit i ~ni, ~t, fáradj el accept sth/sb prihvatiti 
8 

Örömmel elfogadom a 

meghívást.  

    It is with pleasure that I 

accept your invitation. 

   Sa zadovoljstvom 

prihvatam poziv.

elhízik i elhízni, elhízott, hízz el become overweight ugojiti se 8 

elkészít vmit i ~eni, ~ett, készíts el prepare pripremiti 8 

A medvehagymát 

sokféleképpen elkészíthetjük. 

Bear leek (wild garlic) can be 

prepared in various ways. 

  Divlji beli luk 

možemo pripremiti 

na mnogo načina.

elkísér valamit/ valahova i ~ni, ~t, kísérj el accompany otpratiti 8 

Ha akarod, elkísérlek a If you want, I can go to the      Ako želiš, otpratiću te 
do pijace. 
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piacra. .  

ellen e against protiv 8 

A csokoládét depresszió 

ellen is használták. 

   Chocolate was also used for 

depression. (lit.: against 

depression) 

  Čokoladu su koristili i 

protiv depresije.

elterjed i ~ni, ~t, terjedj el spread proširi se 8 

     A csokoládé gyorsan 

elterjedt Európában. 

     Chocolate spread fast in 

Europe. 

  Čokolada se brzo 

proširila u Evropi.

emésztés fn ~ek, ~t, ~e digestion varenje (hrane) 8 

emlékszik valamire/valakire i emlékezni, emlékezett, 

emlékezz 

remember sth/sb seća se 
8 

Másra nem emlékszem.    I don't remember anything 

else. 

   Ne sećam se više 

ničega.

ér i ~ni, ~t, ~j vein, blood vessel vena (kanal) 8 

érdemes mn ~ebb, ~en worth vredi 8 

Mit érdemes sportolni?     here: What sports should 

one do?  

    Kojim se sportom vredi 

baviti.

érzi magát valahogyan i ~ni, érzett, érezz feel oneself osećati se 8 

Nagyon jól éreztem 

magamat. 

I had a very good time.  Dobro sam se osećao.
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érték fn ~ek, ~et, ~e value vrednost 8 

évtized fn ~ek, ~et, ~e decade decenija 8 

   a múlt évtizedben     in the past decade       U prošloj deceniji. 

fazék fn fazekak, fazekat, fazeka pot lonac 8 

fejfájás fn ~ok, ~t, ~a headache glavobolja 8 

feldarabol valamit i ~ni, ~t, darabolj fel cut up sth in pieces rasparčati na komad
8 

Daraboljuk fel a 

csirkemelleket! 

    Cut the chicken breasts into 

pieces. 

 Rasparčajmo pileća 

prsa. 

felforrósít valamit i ~ani, ~ott, forrósíts fel heat ugrejati na vrelo 8 

Forrósítsa fel a vajat.      Heat the butter.     Ugrejte maslac. 

felkarikáz vmit i ~ni, ~ott, karikázz fel cut sth into round slices  iseći na kolutiće, 

krugove
8 

felkockáz vmit i ~ni, ~ott, kockázz fel cut into cubes iseći na kockice
8 

Kockázd fel a zöldségeket!     Cut the vegetables into 

(small) cubes. 

  Iseci povrće na kockice. 

fizetőeszköz fn ~ök, ~t, ~e means of payment, currency      sredstvo plaćanja 8 

fogad valamit/valakit i ~ni, ~ott, ~j receive sth/sb prima 8 

vendégeket fogad     receive guests          Prima goste. 

fogyaszt valamit i ~ani, ~ott, fogyassz consume, drink/eat trošiti, 

konzumirati
8 

Sok folyadékot kell     One has to drink enough     Treba trošiti mnogo tečnostil 
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fogyasztani. liquids. tečnost

folyadék fn ~ok, ~ot, ~a fluid, liquid tečnost 8 

gasztroblog fn ~ok, ~ot, ~ja gastroblog gastronomski blog 8 

gazdag vmiben mn ~abb, ~on rich in sth bogat 8 

     A paradicsom gazdag 

antioxidánsokban. 

    Tomatoes are rich in 

antioxidants. 

  Paradajz je bogat 

antioksidansima.

gerezd fn ~ek, ~et, ~e clove čen 8 

2 gerezd fokhagyma     2 cloves of garlic      Dva čena belog luka. 

gyárt valamit i ~ani, ~ott, gyárts produce sth proizvodi,pravi 8 

    Először Svájcban gyártottak 

tejcsokoládét. 

    Milk chocolate was first 

produced in Switzerland. 

  Mlečne čokolade prvi 

put u Švajcarskoj 

proizvedeno.
8 

gyümölcsfogyasztás fn ~ok, ~t, ~a fruit consumption konzumacija voća 8 

hajnal fn ~ok, ~t, ~a dawn zora 8 

hajnali mn dawn (adj.) zora 8 

    hajnali öt óra    5 o'clock in the morning      5 sati u zoru 

hat valamire/valakire i ~ni, ~ott, hass affect sth, have an effect on 

sth 

utiče 
8 

A sport kedvezően hat az 

egészségre. 

   Doing sports has a lot of 

positive effects on health.  

  Sport pozitivno utiče na 

zdravlje.

hatás fn ~ok, ~t, ~a effect dejstvo 8 

A sportnak sok jó hatása van.     Doing sports has a lot of     Sport ima dobro dejstvo. 
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. . 

hazaérkezik i ~érkezni, ~érkezett, 

érkezz 

arrive home stiže kući 
8 

Majd jelentkezem, ha 

hazaérkeztem. 

    I will contact you when I 

arrive home. 

  Već ču ti se javiti kada 

stignem kući.

híresség fn ~ek, ~et, ~e famous person slavna, čuvena osoba 8 

Számos híresség szerette a 

csokoládét. 

Many famous people liked 

chocolate. 

  Mnogi poznati su 

voleli čokoladu.

hízik i hízni, hízott, hízz put on weight goji se 8 

      Télen híztam két kilót.       In the winter I put on 2 

kilos. 

    Zimus sam se ugojio 

2 kilograma.

húsétel fn ~ek, ~t, ~e meat dish mesni obrok 8 

húskészítmény fn ~ek, ~t, ~e meat product mesni proizvod 8 

idegrendszer fn ~ek, ~t, ~e nervous system nervni sistem 8 

immunrendszer fn ~ek, ~t, ~e immune system imunitet 8 

indián fn ~ok, ~t, ~ja American Indian indijanac 8 

ivás fn ~ok, ~t, ~a drinking ispijanje 8 

íz fn ~ek, ~t, ~e taste ukus 8 

ízesít valamit i ~eni, ~ett, ízesíts flavour zaćinjava 8 

Ezt az italt vaníliával 

ízesítették. 

    This drink was flavoured 

with vanilla.  

 Ovo piće su začinili 

vanilom.          
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izgul i ~ni, ~t, ~j be nervous or excited uzbuđen, trema od neizvesnosti 8 

Vera nagyon izgul.      Vera is very nervous.     Vera je veoma uzbuđena. 

ízlik i ízleni, ízlett taste good ukusno, prija 8 

    Ízlik a leves?     Do you like the soup?/How 

is the soup (lit.: Does the soup 

taste good?) 

     . Da li je čorba ukusna.

javít valamit i ~ani, ~ott, javíts improve sth popravi, poboljša 8 

Az áfonya javítja a 

memóriát. 

    Blueberries improve the 

memory. 

  Borovnica popravlja 

memoriju.

jóllakik i jóllakni, jóllakott, lakj 

jól 

be full najede se  
8 

kakaóbab fn ~ok, ~ot, ~ja cocoa bean zrno kakaa 8 

kakaófogyasztás fn ~ok, ~t, ~a cocoa consumption potrošnja kakaa 8 

kakaóital fn ~ok, ~t, ~a cocoa drink piće od kakaa 8 

kalcium fn ~ok, ~ot, ~a calcium kalcijum 8 

kalória fn ~’k, ~’t, ~’ja calorie kalorije 8 

kávéház fn ~ak, ~at, ~a café, coffee house kuća kafe 8 

kedvel vmit/vkit i ~ni, ~t, ~j like sth/sb dopadati se, sviđati se 8 

Sok híres ember kedvelte a 

csokoládét. 

Many famous people liked 

chocolate. 

  Mnogo poznatih ljudi 

je volelo čokoladu.

kedvező mn ~bb, ~en positive povoljno 8 

A medvehagymának sok 

kedvező hatása van. 

   Wild garlic has several 

benefits.  

  Divlji luk ima mnogo 

povoljnih dejstva.



MagyarOK	  A2+	  Szójegyzék	  /	  Glossary	  /	  Rečnik  8.	  fejezet	  

©	  Szita	  Szilvia,	  Pelcz	  Katalin	  	  www.magyar-‐ok.hu	   11	  

. 

kever valamit i ~ni, ~t, ~j mix meša 8 

Egy tálban keverjük össze az 

olajat és a fehérbort! 

Mix the oil and the white wine 

in a bowl.  

  U jednoj činiji 

pomešajmo ulje i belo 

vino.

kilókalória fn ~’k, ~’t, ~’ja kilo calories kilo kalorija 8 

kitalál valamit i ~ni, ~t, találj ki figure out izmisli nešto 8 

Majd kitalálunk valamit.    We will figure out 

something. 

  Već ćemo izmisliti 

nešto.

kocog i ~ni, ~ott, ~j jog  ubrzano korača 8 

koleszterinszint fn ~ek, ~et, ~je cholesterol level nivo holesterola 8 

kóstol valamit i ~ni, ~t, ~j taste/try sth (food or drink)  okusiti 8 

Ezt is kóstold meg!      Try this, too.   Okusi ovo! 

krémleves fn ~ek, ~t, ~e cream soup krem čorba 8 

kürtőskalács fn ~ok, ~ot, ~a Hungarian sweet bread  (kolač u obliku roga) 8 

lassít i ~ani, ~ott, lassíts delay usporava 8 

A brokkoli lassítja az 

öregedést. 

    Broccoli delays the aging 

process.  

  Brokoli usporava 

starenje.

lazac fn ~ok, ~ot, ~a salmon losos 8 

lazít i ~ani, ~ott, lazíts relax opušta se 8 
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Ha oldani akarod a stresszt, 

sportolj és lazíts! 

If you want to relieve stress, 

do sports and relax. 

  Ako hoćeš da se 

oslobodiš stresa bavi se 

sportom i opusti se. 

legenda fn ~’k, ~’t, ~’ja legend legenda, predanje 8 

    a legenda szerint     according to the legend         Prema predanju. 

lehetőleg fn ~ek, ~et, ~e if possible po mogućnosti 8 

Lehetőleg ne dohányozzunk!     Do not smoke if possible. 

létezik i létezni, létezett, létezz exist postoji 8 

A tejcsokoládé pedig 1875 

óta létezik. 

    There has been milk 

chocolate since 1875.  

  A mlečna čokolada 

postoji od 1875 godine.

leveskocka fn ~’k, ~’t, ~’ja bouillon cubes  instant čorba u kocki 8 

lilahagyma fn ~’k, ~’t, ~’ja red onion ljubičasti luk 8 

luxuscikk fn ~ek, ~et, ~e luxury item luksuzni artikal 8 

másképp e in another way, differently na drugi način
8 

Nem tudok másképp 

dolgozni. 

    I cannot work differently.   Ne mogu drugačije 

raditi.

másnapos mn ~abb, ~an have a hangover imati "mamurluk" 8 

Ha másnapos vagy, egyél 

ecetes halat! 

If you have a hangover, eat 

fish in vinegar. 

   Ako si mamuran jedi 

ribu sa sirćetom.

Po mogućnosti nemojmo pušiti.
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medvehagyma fn ~’k, ~’t, ~’ja wild garlic divlji luk 8 

medvehagymalevél fn ~levelek, ~levelet, 

~levele 

wild garlic greens list divljeg luka 
8 

medvehagymaleves fn ~ek, ~t, ~e wild garlic soup supa od divljeg belog luka 8 

megijed vmitől/vkitől i ~ni, ~t, ijedj meg get frightened of sth uplaši se 
8 

Megijedtem az új helyzettől.       I got frightened of the new 

situation. 

    Uplašio sam se od 

nove situacije.

megijeszt valakit i ~eni, ~ett, ~j scare uplaši nekog 8 

Megijesztesz! Mi a baj?       You scare me. What's 

wrong? 

 Plašiš me. Šta je 

problem.

megnyílik i megnyílni, megnyílott, 

nyílj meg 

open otvara se 
8 

Az első  kávéházak 1650 

körül nyíltak meg Angliában . 

    The first coffee houses 

opened in England around 

1650. 

  Prvi kafići su se otvorili 

oko 1650-e u Engleskoj.

memória fn ~’k, ~’t, ~’ja memory memorija 8 

mosogatnivaló fn ~k, ~t, ~ja dirty dishes posuđe za pranje 8 

     Ha vendégek jönnek, sok a 

mosogatnivaló. 

     If we have guests, there is a 

lot of washing-up to do. 

 Ako dođu gosti mnogo je 

posuđa za pranje. 

mozgásforma fn ~’k, ~’t, ~’ja type of exercise način vežbanja 8 
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műsor fn ~ok, ~t, ~a (TV or radio) program  program, repertoar
8 

nemes mn ~ebb, ~en noble plemenit 8 

nyilvános mn ~abb, ~an public javni 8 

     nyilvános kávézó     public café     Javni kafić. 

omega 3 fn ~’k, ~’t, ~’ja omega 3 omega 3 8 

    omega 3 típusú olaj      omega 3 oil  omega 3 vrsta uljal 

oregánó fn ~k, ~t, ~ja oregano origano 8 

önt valamit valahova i ~eni, ~ött, önts pour sth somewhere sipa 8 

Önts a zöldségekre egy kevés 

olajat!  

    Pour some oil on the 

vegetables. 

  Sipaj na povrće malo 

ulja.

öregedés fn ~ek, ~t, ~e aging starenje 8 

összekever vmit vmivel i ~ni, ~t, keverj össze mix pomešaj 8 

    Keverjük össze a tojást a 

liszttel. 

   Mix the eggs with the flour.  Pomešaj jaja sa 

brašnom.

padlizsán fn ~ok, ~t, ~ja eggplant  plavi patlidžan 8 

pap fn ~ok, ~ot, ~ja priest  pop, sveštenik 8 

paradicsomszósz fn ~ok, ~t, ~a tomato sauce sos od paradajza 8 

párol valamit i ~ni, ~t, ~j steam sth upariti 8 

Párold meg a zöldségeket!      Steam the vegetables.      Upari povrće. 

pesztó fn ~k, ~t, ~ja pesto  preliv 8 

pihen i ~ni, ~t, ~j relax, rest odmara 8 
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piknikezik i piknikezni, piknikezett, 

piknikezz 

have a picnic pravi piknik 
8 

pirít valamit i ~ani, ~ott, piríts toast, roast sth  pržiti 8 

    pirított zöldség     roasted vegetables  Prženo povrće. 

pirítós fn ~ok, ~t, ~a toast tost, dvopek 8 

privilégium fn ~ok, ~ot, ~a privilege prednost 8 

protein fn ~ek, ~t, ~e protein  protein 8 

pürésít valamit i ~eni, ~ett, pürésíts puree sth  (praviti pire) 8 

rántotta fn ~’k, ~’t, ~’ja scrambled eggs  kajgana 8 

recept fn ~ek, ~et, ~je recipe  8 

regenerálódik i regenerálódni, 

regenerálódott, 

regenerálódj 

regenerate obnavlja se

8 

Alvás közben regenerálódik 

a test és az immunrendszer. 

    The body and the 

immune system regenerate 

during sleep. 

  U toku sna se obnavlja 

telo i imuni sistem. 

rost fn ~ok, ~ot, ~ja fiber vlakno 8 

Az áfonya sok vasat és 

növényi rostot tartalmaz.  

Blueberries contain a lot of 

iron and fiber. 

   Borovnica sadrži mnogo 

gvožđa i biljnih vlakna.

rögös mn ~ebb, ~en crumbly  mrvljen 8 

     rögös/darabos túró     curd cheese, crumbly 

cottage cheese (Hungarian 

     Mrvljeni sir. 

recept za pripremanje
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sokféleképpen e in many ways  na mnogo načina 8 

A medvehagymát 

sokféleképpen elkészíthetjük. 

      Wild garlic can be 

prepared in many different 

ways.  

sütő fn ~k, ~t, ~je oven pećnica 8 

szaloncukor fn ~cukrok, ~cukrot, 

~cukorja 

type of sweets for Christmas       salon bonbone 
8 

szed valamit i ~ni, ~ett, ~j pick, take sth  brati 8 

    Szedjél még zöldséget!     Take some more 

vegetables. 

    Uberi još povrća. 

szélisten fn ~ek, ~t, ~e God of the wind  Bog vetra 8 

szerecsendió fn ~k, ~t, ~ja nutmeg  muskatni oraščić 8 

szikvíz fn ~ek, ~et, ~e soda  soda voda 8 

szilvapálinka fn ~’k, ~’t, ~’ja plum brandy šljivovica 8 

szív fn ~ek, ~et, ~e heart srce 8 

szór valamit i ~ni, ~t, ~j sprinkle pospi 8 

Szórd meg a tetejét friss 

petrezselyemmel! 

     Sprinkle the top of it with 

fresh parsley. 

  Pospi ga odozgo sa 

svežim peršunovim lišćem.

szuperétel fn ~ek, ~t, ~e super food  super hrana 8 

tálal valamit i ~ni, ~t, ~j serve sth servirati 8 

Divlji luk možemo 
pripremiti na mnogo 
načina.
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  A levest forrón tálaljuk.    Serve the soup hot.   Čorbu sveže serviramo.

tanácsadó fn ~k, ~t, ~ja advisor savetnik 8 

táplálkozik i táplálkozni, táplálkozott, 

táplálkozz 

feed, eat hrani se 
8 

    Egészségesen 

táplálkozom. 

    I eat a healthy diet.  Zdravo se hranim.

tartalmaz valamit i ~ni, ~ott, tartalmazz contain sth sadrži 8 

tartalmaz valamit i ~ni, ~ott, tartalmazz contain sth sadrži 8 

tartozik vmi közé i tartozni, tartozott, 

tartozz 

belong to  pripada/duguje
8 

A szuperételek közé tartozik 

az alma. 

    Apples belong among the 

super foods. 

  Jabuke pripadaju super 

hrani.

tejcsokoládé fn ~k, ~t, ~ja milk chocolate mlečna čokolada 8 

téliszalámi fn ~k, ~t, ~ja a type of Hungarian salami zimska salama 8 

teljesen e completely, totally potpuno 8 

Teljesen értem.      I understand completely.   Potpuno razumem.

tényező fn ~k, ~t, ~je factor, component činilac 8 

tisztít valamit i ~ani, ~ott, tisztíts cleanse sth pročistiti 8 

A medvehagyma tisztítja a 

vért. 

    Wild garlic cleanses the 

blood. 

  Divlji luk pročisti 

krv.

torma fn ~’k, ~’t, ~’ja horseradish  ren 8 
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történet fn ~ek, ~et, ~e story, history priča, događa, istorijaj 8 

Előadásom témája a 

csokoládé története. 

     The topic of my 

presentation is the history of 

chocolate.  

   Tema mog predavanja je 

istorija čokolade. 

úgynevezett e so-called takozvani 8 

Az úgynevezett 

„szuperételek” sok fontos 

vitamint tartalmaznak.  

   So-called superfoods contain 

a lot of important vitamins.  

   Takozvana super hrana 

sadrži mnogo važnih 

vitamina.

ügyel vmire i ~ni, ~t, ~j watch, be careful voditi računa 8 

Ügyeljünk a kalóriákra!     Watch the calories.    Vodimo računa o 

kalorijama.

vanília fn ~’k, ~’t, ~’ja vanilla vanila 8 

vas fn ~ak, ~at, ~a iron gvožđe 8 

véd vmit/vkit valamitől i ~ni, ~ett, ~j protect brani, štiti 8 

A brokkoli védi a szívet és az 

ereket. 

    Broccoli protects the heart 

and the blood vessels. 

  Brokoli štiti srce i 

vene.

vendégség fn ~ek, ~et, ~e receiving guests, (dinner or 

lunch) party  

 gošćenje
8 

vércukorszint fn ~ek, ~et, ~je blood sugar level nivo šećera u krvi 8 

vérnyomás fn ~ok, ~t, ~a blood pressure krvni pritisak 8 

világszervezet fn ~ek, ~et, ~e world organization svetska organizacija 8 

visszafelé e backwards unazad 8 

zöldfűszer fn ~ek, ~t, ~e herbs biljni začin 8 




