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

Comida/Verduras

berenjena

Jedzenie/Warzywa

bakłażan

Comida/Verduras

remolacha

Jedzenie/Warzywa

botwinka

Comida/Verduras

haba

Jedzenie/Warzywa

bób

Comida/Verduras

brócoli

Jedzenie/Warzywa

brokuł

Comida/Verduras

col de Bruselas

Jedzenie/Warzywa

brukselka
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Spanish - Verduras
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
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Comida/Verduras

remolacha

Jedzenie/Warzywa

burak

Comida/Verduras

cebolla

Jedzenie/Warzywa

cebula

Comida/Verduras

rábano

Jedzenie/Warzywa

chrzan

Comida/Verduras

calabacín

Jedzenie/Warzywa

cukinia

Comida/Verduras

ajo

Jedzenie/Warzywa

czosnek
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Comida/Verduras

calabaza

Jedzenie/Warzywa

dynia

Comida/Verduras

habichuela, frijol

Jedzenie/Warzywa

fasola

Comida/Verduras

cadena de frijol

Jedzenie/Warzywa

fasola szparagowa

Comida/Verduras

guisante

Jedzenie/Warzywa

groch

Comida/Verduras

coliflor

Jedzenie/Warzywa

kalafior
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Comida/Verduras

colinabo

Jedzenie/Warzywa

kalarepa

Comida/Verduras

col, repollo

Jedzenie/Warzywa

kapusta

Comida/Verduras

col china

Jedzenie/Warzywa

kapusta pekińska

Comida/Verduras

alcachofa

Jedzenie/Warzywa

karczoch

Comida/Verduras

eneldo

Jedzenie/Warzywa

koper
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Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
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Comida/Verduras

hinojo

Jedzenie/Warzywa

koper włoski

Comida/Verduras

maíz

Jedzenie/Warzywa

kukurydza

Comida/Verduras

zanahoria

Jedzenie/Warzywa

marchewka, marchew

Comida/Verduras

pepino

Jedzenie/Warzywa

ogórek

Comida/Verduras

aceituna

Jedzenie/Warzywa

oliwka
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Comida/Verduras

pimiento

Jedzenie/Warzywa

papryka

Comida/Verduras

chile

Jedzenie/Warzywa

papryczka chili

Comida/Verduras

patison

Jedzenie/Warzywa

patison

Comida/Verduras

pepperoni

Jedzenie/Warzywa

peperoni

Comida/Verduras

perejil

Jedzenie/Warzywa

pietruszka
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środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Comida/Verduras

tomate

Jedzenie/Warzywa

pomidor

Comida/Verduras

poro

Jedzenie/Warzywa

por

Comida/Verduras

ruibarbo

Jedzenie/Warzywa

rabarbar

Comida/Verduras

miramores

Jedzenie/Warzywa

roszponka

Comida/Verduras

rúcula

Jedzenie/Warzywa

rukola
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Comida/Verduras

nabo

Jedzenie/Warzywa

rzepa

Comida/Verduras

berro

Jedzenie/Warzywa

rzeżucha

Comida/Verduras

rábano

Jedzenie/Warzywa

rzodkiewka

Comida/Verduras

lechuga

Jedzenie/Warzywa

sałata

Comida/Verduras

apio

Jedzenie/Warzywa

seler
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Comida/Verduras

lenteja

Jedzenie/Warzywa

soczewica

Comida/Verduras

cebolleta

Jedzenie/Warzywa

szczypiorek

Comida/Verduras

espárrago

Jedzenie/Warzywa

szparag

Comida/Verduras

espinaca

Jedzenie/Warzywa

szpinak

Comida/Verduras

patata

Jedzenie/Warzywa

ziemniak, kartofel
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Comida/Verduras

garbanzo

Jedzenie/Warzywa

ciecierzyca

Comida/Verduras

alcaparra

Jedzenie/Warzywa

kapar

Comida/Verduras

soya

Jedzenie/Warzywa

soja

Comida/Verduras

acedera

Jedzenie/Warzywa

szczaw

Comida/Verduras

chalote

Jedzenie/Warzywa

szalotka
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