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Данська мова, тема - харчування

Продукти - данською мовою. Їжа -
переклад, назва на данській.
Данська мова, тема - харчування. Вивчаємо список слів -
продукти данською.

№ Їжа на данській мові.

0 mad

1 skinke

2 pølse

3 kød

4 æg

5 pizza

6 suppe

7 brød

8 mælk

9 grød

10 mel

11 hvidløg

12 salat

13 fisk

14 kylling

15 svinekød

16 oksekød

17 bøf

18 krydderier

19 olie

20 kartofler

21 pasta

22 ost

23 ris

24 pasta

25 ketchup
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26 sauce

27 mayonnaise

28 bønner

29 peber

30 salt

31 sandwich

32 kotelet

33 kaviar

34 grøntsager

35 frugt

36 bagt

37 stegt

38 pickles

39 marinerede tomater

40 te

41 kaffe

42 kakao

43 chokolade

44 syltetøj

45 sukker

46 slik

47 kage

48 småkager

49 croissant

50 cocktail

51 juice

52 gelé

53 is

54 pandekage

55 pie

56 sød

57 bitter
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58 salt

59 sur

Матеріали по темі:

Данська - природа
Данська - фігури
Данська - школа
Данська - домашні тварини
Данська - час доби
Данська - емоції
Данська - місяці року
Данська - алфавіт
Данська - пори року
Данська - фрукти
Данська - дні тижня
Данська - частини тіла
Данська - цифри
Данська - кольори
Данська - лісові тварини
Данська - овочі
Данська - ягоди
Данська - одяг
Данська - кухня
Данська - сім'я
Данська - будинок
Данська - транспорт
Данська - ванна
Данська - зовнішність
Данська - столовий посуд
Матеріали по темі:

Другие темы

Алфавіти
Цифри
Кольори
Фігури
Час доби
Дні тижня
Місяці року
Пори року
Одяг
Сім'я
Будинок
Транспорт
Овочі
Ягоди
Фрукти

https://alfavit-online.in.ua/uk/priroda-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/figuri-danska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/shkola-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/domashni-tvaryny-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/chas-dobi-danska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/emotsii-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/misyatsi-roku-danska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/datskij-alfavit.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/pori-roku-danska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/frukti-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/dni-tizhnya-danska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/chastyny-tila-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/tsifri-danski.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kolori-danska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/lisovi-tvaryny-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/ovochi-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/yagodi-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/odyag-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kukhnya-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/rodina-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/budinok-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/transport-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/vanna-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/zovnishnist-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kukhonnij-posud-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/
https://alfavit-online.in.ua/uk/tsifri.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kolori.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/figuri.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/chas-dobi.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/dni-tizhnya.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/misyatsi-roku.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/pori-roku.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/odyag.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/sim-ya.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/budinok.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/transport-ukr.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/ovochi.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/yagodi.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/frukti.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/produkty-danskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/produkty-danskoyu.html


Иформация взята с сайта: alfavit-online.in.ua

Данська мова, тема - харчування

Ванна
Кухня
Зовнішність
Природа
Частини тіла
Їжа
Лісові тварини
Домашні тварини
Школа
Емоції
Столовий посуд
Програмування для дітей
Казки
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