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Сербська мова, тема - харчування

Продукти - сербською мовою. Їжа -
переклад, назва на сербській.
Сербська мова, тема - харчування. Вивчаємо список слів -
продукти сербською.

№ Їжа на сербській мові.

0 храна

1 шунка

2 кобасица

3 месо

4 јаје

5 пица

6 супа

7 хлеб

8 млеко

9 каша

10 брашно

11 бели лук

12 салата

13 риба

14 пилетина

15 свињетина

16 говедина

17 шницла

18 зачини

19 уље

20 кромпир

21 паста

22 сир

23 пиринач

24 паста

25 кечап
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26 сос

27 мајонез

28 пасуљ

29 бибер

30 со

31 сендвич

32 котлет

33 кавијар

34 поврће

35 воће

36 печен

37 фриед

38 кисели краставци

39 мариниране парадајза

40 чај

41 кафа

42 какао

43 чоколада

44 џем

45 шећер

46 бомбона

47 торта

48 кекс

49 кроасан

50 коктел

51 сок

52 желе

53 сладолед

54 палачинка

55 пита

56 сладак

57 горак
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58 слан

59 кисео

Матеріали по темі:

Сербська - лісові тварини
Сербська - природа
Сербська - фігури
Сербська - домашні тварини
Сербська - школа
Сербська - час доби
Сербська - емоції
Сербська - місяці року
Сербська - алфавіт
Сербська - пори року
Сербська - фрукти
Сербська - дні тижня
Сербська - частини тіла
Сербська - цифри
Сербська - кольори
Сербська - столовий посуд
Сербська - ванна
Сербська - зовнішність
Сербська - овочі
Сербська - ягоди
Сербська - одяг
Сербська - кухня
Сербська - сім'я
Сербська - будинок
Сербська - транспорт
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
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Ванна
Кухня
Зовнішність
Природа
Частини тіла
Їжа
Лісові тварини
Домашні тварини
Школа
Емоції
Столовий посуд
Програмування для дітей
Казки
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