
Spanish - Dulces
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Comida/Dulces

torta

Comida/Dulces

barra

Comida/Dulces

merengue

Comida/Dulces

bizcocho

Comida/Dulces

nata batida, nata
montada

Comida/Dulces

budín

Comida/Dulces

azúcar

Comida/Dulces

caramelos

Comida/Dulces

chocolate

Comida/Dulces

manjar
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Jedzenie/Słodycze

baton

Jedzenie/Słodycze

babka

Jedzenie/Słodycze

biszkopt

Jedzenie/Słodycze

beza

Jedzenie/Słodycze

budyń

Jedzenie/Słodycze

bita śmietana

Jedzenie/Słodycze

cukierki

Jedzenie/Słodycze

cukier

Jedzenie/Słodycze

delicje

Jedzenie/Słodycze

czekolada
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Comida/Dulces

ramillas secas

Comida/Dulces

jalea

Comida/Dulces

gofre

Comida/Dulces

chicle

Comida/Dulces

galleta, bizcocho

Comida/Dulces

pastel de frutas secas

Comida/Dulces

tipo de gelatina

Comida/Dulces

milhojas

Comida/Dulces

caramelo de leche

Comida/Dulces

caramelo
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Jedzenie/Słodycze

galaretka

Jedzenie/Słodycze

faworki, chrust

Jedzenie/Słodycze

guma do żucia

Jedzenie/Słodycze

gofr

Jedzenie/Słodycze

keks

Jedzenie/Słodycze

herbatnik

Jedzenie/Słodycze

kremówka

Jedzenie/Słodycze

kisiel

Jedzenie/Słodycze

landrynka, napoleonka

Jedzenie/Słodycze

krówka
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Comida/Dulces

pirulí

Comida/Dulces

helados

Comida/Dulces

miel

Comida/Dulces

muffin

Comida/Dulces

botón, brote

Comida/Dulces

pan de jengibre

Comida/Dulces

malvavisco

Comida/Dulces

cruasán

Comida/Dulces

tubo de crema

Comida/Dulces

tarta de queso
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Jedzenie/Słodycze

lody

Jedzenie/Słodycze

lizak

Jedzenie/Słodycze

muffin

Jedzenie/Słodycze

miód

Jedzenie/Słodycze

piernik

Jedzenie/Słodycze

pączek

Jedzenie/Słodycze

rogal

Jedzenie/Słodycze

ptasie mleczko

Jedzenie/Słodycze

sernik

Jedzenie/Słodycze

rurka z kremem
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Comida/Dulces

jarabe de arce

Comida/Dulces

pastel de manzanas

Comida/Dulces

tarta

Comida/Dulces

tiramisú

Comida/Dulces

caramelo

Comida/Dulces

tarta

Comida/Dulces

oblea

Comida/Dulces

algodón de azúcar

Comida/Dulces

caramelos de goma

Comida/Dulces

palo de crema
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Jedzenie/Słodycze

szarlotka

Jedzenie/Słodycze

syrop klonowy

Jedzenie/Słodycze

tiramisu

Jedzenie/Słodycze

tarta

Jedzenie/Słodycze

tort

Jedzenie/Słodycze

toffi

Jedzenie/Słodycze

wata cukrowa

Jedzenie/Słodycze

wafelek

Jedzenie/Słodycze

ekler

Jedzenie/Słodycze

żelki

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               strona 8 / 8

http://www.tcpdf.org

