
PŘÍLOHA Č. 6 

Slovníček výrazů používaných v hotelové konverzaci 

 

À la (z francouzštiny). Česká kuchyně se od nepaměti „zhlížela“ ve francouzské 

kuchyni, a proto se na českých jídelních lístcích stále setkáváme s francouzskými 
výrazy, např. à la carte menu (vyjadřuje, že jídla, přílohy a doplňky jsou účtovány 
zvlášť).  

 
À la chef (podle šéfa kuchyně) se na jídelních lístcích používá pro jídlo nebo specialitu, 

která je sice populární pod svým klasickým názvem, ale byla připravena šéfkuchařovým 
osobitým způsobem. Německý ekvivalent je vyjádřen označením nach Hausart, 
španělský del meson a v angličtině se nejčastěji vyskytuje spojení home made.  

 
À la minute je francouzský výraz pro jídla připravená na objednávku, tak zvané 

minutky. (německy Zur Bestelung, anglicky To order). 
 

Absint, tzv. „pelyňkový likér“ je zelený likér, k jehož přípravě se mimo jiné používá 

nahořklá dřevnatá rostlina (Artemisia absinthum) anglicky zvaná wormwood. Nápoj má 
intenzivní anýzovou příchuť a byly mu přičítány afrodisiační účinky. Původ názvu je ve 

francouzském absinthe z latinského  absinthium a to z řeckého apsínthion (pelyněk). 
 

Agrodolce je italský výraz pro „sladko-kyselé“; s výrazem se setkáme nejen na 

italských jídelních lístcích. Na francouzských jídelních lístcích se  touto omáčkou 
nazývá aigre-doux, anglický název zní sweet and sour (také ve významu „sladko-

kyselé“, ale obvykle se vztahuje k čínským jídlům tohoto jména). 
 
Alkohol pochází ze středolatinského alkohol a to z arabského al-kuḥ l (španělsko-

arabská varianta je al-kuḥ lul. Původní význam byl „antimon“, jemný antimonový 
prášek sloužící k černění očí, později v alchymii „jakákoli látka získaná destilací či 

sublimací. V 16. století je doložen termín alkohol vini (vinný extrakt), odkud pochází 
součastný rozšířený význam.  
 

Amenity (amonia) je přírodní nebo lidmi vytvořená vlastnost prostředí, která v lidech 
zanechává příjemný zážitek, a tím se stává dané místo přitažlivějším. V osobní letecké 

dopravě jsou amenity pozornosti, které letecké společnosti dávají cestujícím první třídy 
pro zpříjemnění jejich letu. Počítá se k nim i jídlo a nápoje. 
 

Amuse guele (zvané canapés) je francouzský název pro jednohubky, který je dobře 
známý i v Americe, i když existuje anglický název (savouries); v ruštině jde o označení 

zakuski. Původní francouzský název v překladu zní značně komické (amuse - bavit, 
guelle - huba).  
 

Aroma (silná vůně); výraz pochází z latinského aroma a původně z řeckého ároma. 
Další původ není jasný.  

 
Artyčok (druh zeleniny). Výraz pochází ze severoitalského articiocco a to asi přes starší 
španělské alcarchofa z arabského al-haršufa. 

http://www.hostovka.cz/clanek.php?clanek=112
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Assembly cooking je technika sestavení a  prezentace jídel odborně připravených ze 
zdravotně nezávadných kuchyňsky upravených potravin (polotovarů)  efektivními 

moderními technikami. 
 

Aspik ve významu rosol původně označoval jistý druh jídla studené kuchyně. Slovo je 
údajně homonymní s latinským výrazem  aspis (zmije) a to souvisí s řeckým aspís. 
Často se proto setkáme s vysvětlením, že „ledový chlad hadů připomíná studený rosol“. 

Významové souvislosti však nejsou přesvědčivě dokázány. Základem rosolů je želatina.  
 

Badyán (druh koření) pochází z francouzského badiane a to z perského bādiān (anýz). 
 
Bageta označuje francouzský bílý chléb protáhlého tvaru. Pochází z francouzského 

slova baguette z italského bachetta (zdrobnělé slovo k baccchio – „hůl“ z latinského 
baculum). 

 
Baklaţán ve významu „lilek velkoplodý“ pochází z ruského baklažán a je původu 
arabsko-perského. Do ruštiny se dostal z turečtiny (patlydžan). 

 
Baldrián ve významu „kozlík lékařský“ pochází z německého  Baldrián a to ze 

středolatinského valeriana (v češtině existuje sousloví „valeriánské kapky“). Původ je 
však nejistý. 
 

Banán je výraz, který pochází z němčiny (Banane), původně však  ze španělštiny či 
portugalštiny (banana). Další původ není jistý, uvažuje se o domorodých jazycích 
v oblasti rovníkové Afriky (Guinea, Kongo), ale i karibské oblasti. Zajímavá je 

podobnost arabského banān („prst“), banāna  („prsty“). 
 

Banket je slovo francouzského původu (banquet) a má pravděpodobně původ ve 
francouzském (la banc – „lavice“). Oproti  koktejlu (může se podávat vestoje) znamená 
podávání jídel a nápojů hostům sedícím u banketních stolů, ať již na židlích, nebo na 

lavicích, případně na zemi na polštářích (tak, jak je tomu při jiných kulturách stolování).  
Uvedené slovo stojí v základu mnoha dalších slov odvozených, např. banketní 

(cateringové) oddělení, banketní kuchyně, banketní jídelní lístek, banketní příbory, 
banketní zařízení, ale i názvu banketky (malé stolní pečivo),  banketní místnost apod. 
V historickém pojetí šlo o schůzi občanů ve Francii (kolem r. 1848). 

 
Bar je zvýšený výčepní pult k podávání lihovin. V angličtině má slovo mnoho různých 

významů (tyč, sochor, mělčina před ústím řeky, pruh světla, sbor soudních obhájců, 
prýmek na označení hodnosti, žerď), některé z uvedených významů souvisí s naším 
chápáním významu slova: závora, překážka, přepážka v  soudní síni, taktová čára, 

pojízdný servírovací vozík  aj. Open nebo host bar znamená, že jak nealkoholické 
nápoje, tak i lihoviny jsou v ceně (na účet hostitele). Cash bar (cash v češtině znamená 

„hotově“), a proto při cash baru jsou nealkoholické nápoje (soft drinks) zpravidla  
v ceně nebo na účet hostitele, avšak pivo, víno a jiné alkoholické nápoje zdarma nejsou.  
 

Barding je pokrývání masa tenkými plátky tuku, aby se zabránilo jeho spálení nebo 
vysušení na povrchu při jeho tepelném zpracování.  
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Barman pracovník obsluhující v baru. 
 

Barmanství součást gastronomie. 

 

Barový pult v původní podobě šlo o silné prkno položené na špalcích. Jeho vývoj 

souvisí s rozšířením technických možností a změnami designu.  
  
Bedside tables jsou noční stolky – důležité zařízení hotelového pokoje.  

 
Barbecue označuje jednak zařízení, na kterém se jídlo připravuje, ale i samotnou 

techniku grilování nebo speciální přípravy, při níž se maso během tepelné přípravy 
potírá barbecue omáčkou. Brazilské barbecue (zvané churasco) se od amerického 
barbecue liší v tom,  že se maso během grilování nepotírá žádnou omáčkou. Asi před 

400 lety, kdy se v regionu Rio Grande rozvíjelo dobytkářství, si brazilští kovbojové 
zvaní „gauchos“, podobně jako jejich kolegové z Texasu, vyvinuli svůj vlastní způsob 

přípravy masa, který se od americké metody poněkud lišil. Metoda churasca je ještě 
dodnes specialitou v Rio Grande. Někdy se pokrm připravuje přímo na náměstích.  
 

Bešamelová omáčka – její vynalezení je přisuzováno správci královského dvora 
Ludvíka XIV., markýzi Béchamel de Nointel (+1703). Francouzi  však pravděpodobně 

tuto omáčku převzali od Italů, protože v Itálii byla uvedená omáčka známa již několik 
století před tím.  
 

Biftek z anglického beefsteak (z beef – hovězí a steak – řízek). Výraz je skandinávského 
původu a souvisí se  stick („hůl; napíchnout“); původně „maso pečené na rožni“.  
 

Bistro pochází z francouzského lidového bistrot  (hospoda). Je to slovo poměrně mladé  
(19. století) a má neznámý původ. Snad nějak souvisí s bistouille (patok, špatná 

kořalka) z výrazů bis (dvakrát) a touiller (přehrabovat, přetřásat).  
 
Bonton ve významu „společenské dobré chování“ pochází z francouzského bon (dobrý) 

a  ton (tón, hlas, odstín). 
 

Bordó získalo své jméno podle francouzského města Bordeaux.  
 
Boršč ruská polévka s masem a zeleninou; z ruského boršč. Nať do polévky pochází 

z rostliny borščevnik. Český název je bolševník obecný, který zavedl do češtiny J. S. 
Presl, protože se domníval, že jde o slovo libozvučnější (skupina hlásek –ršč- se mu 

nelíbila, protože se špatně vyslovuje). Připomínáme, že bolševník obecný  (Heracleum 
spondylium)  je léčivka, avšak  bolševník velkolepý (Heracleum giganteum) je 
nebezpečný plevel. Slováci používají pojmenování bolševník borščový, z něhož 

poznáme užití byliny.  
 

Brokolice (druh zeleniny podobný květáku); výraz má původ v italském  broccoli 
(množné číslo od broccolo a to od brocco – výhonek).  
 

Brynda. Na původ slova je dvojí názor. Podle V. Machka slovo i jeho starší varianty 
(žbrynda, žbryndat) vznikly ze starého  brýzgat  (dosud živé na Valašsku) ve významu 

stříkat, šplíchat, slintat a přeneseně tlachat, kecat („bryndat“ slovy). Brynda či bryzga 



byla jen tak do talíře nalítá polévka, „našplíchaný nápoj“ (v obou případech nevalné 
chuti i kvality). Podle novější teorie není prvotní sloveso bryndat, ale podstatné jméno 
brynda, vzniklé přidáním citově zabarvené přípony -nda (viz i  sranda, bžunda aj.)  

k původně německému  Brühe (hovězí polévka, vývar). Přeneseně se slova užívá 
v němčině i ve významu „břečka“, a proto úsloví in der Brühe sitzen  znamená „sedět 

v břečce“ (v něčem nepříjemném).  

Bufet (dříve psáno buffet s výslovností [byfé]) má několik významů: 1. druh obchodu 
s rychlým občerstvením; 2. stůl nebo místnost, kde se podává občerstvení; 3. druh 
kredence (dříve).   

Buket má význam „vůně vína“ a pochází z francouzského bouquet (přeneseně 

z významu „kytice“ – viz i hovorový výraz pugét). 

Butelka, butylka ve významu „láhev“ pochází z francouzského bouteille a tento výraz 
z pozdně latinského but(t)icula (zdrobnělé slovo k but(t)is – „sud, bečka“). 

Buzz words neboli „taháky“ jsou i suroviny, momentálně populární. Jako příklad lze 

uvést česnek, který se kdysi ve vybraných kuchyních neobjevoval, avšak v současnosti 
se stal velmi populární. K tzv. buzz words patří i přídavná jména jako pikantní, čerstvý, 

domácí (nebo naopak importovaný), speciální, ale i spojení jako od maminky apod. 
 
Calvados pálenka z jablečného moštu. Podle departementu Calvados v severozápadní 

Francii (okolo města Caen).  
 

Cereálie ve významu „obilniny, obilné vločky“ jsou latinského původu ze slova 
cereālia (obilná zrna); slovo vzniklo od jména římské bohyně úrody Ceres. Do češtiny 
se výraz dostal pravděpodobně prostřednictvím angličtiny (cereals). 

 

Concierge byl ve Francii vrátný nebo domovník (i v privátních domech), v hotelu 

osoba, která se stará o pohodlí hosta a vyřizuje vše spojené s jeho pobytem.  
V Amerických hotelích byla tato funkce až do sedmdesátých let zcela neznámá.  
Concierge pomáhá i při pronájmu nebo koupi auta, při obstarávání vstupenek (do kina 

či do divadla), jízdenek nebo letenek, různých zájezdů či pochůzek, obstarávání lístků 
na sportovní utkání apod. Dokáže hostu sehnat a zajistit nemožné.   

 
Confit [confi] je francouzský odborný kulinářský výraz pro označení potravin, které 
byly ponořeny do nějaké hmoty, jednak pro získání určité chuti, anebo za účelem 

konzervace. 
 

Curaçao likér modré barvy ze slupek plodů citroníku. Je pojmenován podle 
stejnojmenného ostrova u venezuelského pobřeží.  
 

Čaj pochází z ruského čaj. Původ je však složitější. Do ruštiny přešlo slovo  
z turkotatarských jazyků, perštinu a mongolštinu ze severočínského čhā. V západní 

Evropě ovlivnilo slovní zásobu jihočínské slovo označující tutéž rostlinu (tē). Proto 
máme v němčině  Tee, v angličtině tea a ve francouzštině thé. 
 

http://www.hostovka.cz/clanek.php?clanek=426
http://www.hostovka.cz/clanek.php?clanek=426


Čokoláda existuje v češtině již od konce 17. století. Dostala se k nám přes italské 
cioccolata ze španělského chocolate a do španělštiny přešla z aztéckého chocolatl  
z výrazu choco (kakao) a latl (mléko), původně šlo nápoj z kakaových bobů.  

 
Čalamáda ve významu „zeleninová směs naložená v octě“ pochází z maďarského slova 

csalamádé. 
 
Čedar (tvrdý sýr výrazné chuti) byl pojmenován podle vesnice Cheddar v hrabství 

Somerset v jihozápadní Anglii. 
 

Dalamánek ve významu „menší pečivo z chlebového těsta“ pochází z francouzského 
(pain) d´ Allemand, tj. německý (chléb) z de (ze) a Allemand (Němec – podle 
německého kmene Alamánů. Vyskytuje se již ve slovníku J. Jungmanna s významem 

„bílý chléb“. 
 

Demiţon má anglický původ, avšak původ můžeme najít i v arabském demagān (druh 
nádoby), které se po Evropě rozšířilo v řadě zkomolených podob. Do češtiny se výraz 
dostal prostřednictvím francouzštiny, a to přetvořením francouzského dama-jeanne 

(doslovně „paní Jana“). Šlo pravděpodobně o žertovnou metaforu. V Anglii byl výraz 
dále pozměněn na demijohn („poloviční John“). 

  
Destilát ze slovesa destilovat (čistit kapalinu odpařením a opětným zkapalněním) má 
latinský původ ve slově dēstīllāre (skapávat) od stīlla (kapka). 

 
Diner z francouzštiny [dyné] označuje ve Francii, ale i jinde hlavní jídlo (oběd) 
podávané večer. U nás značí oběd (polední).  

 

Dort Dobos je slavný vídeňský dort, který poprvé upekl maďarský cukrář a ve Vídní se 

nabízí především v kavárně U Demlů. Dort je především „pastvou pro oči“ a budí obdiv 
svými tenkými piškotovými vrstvami proloženými kakaovým nebo meruňkovým 
krémem až v deseti vrstvách nad sebou. Nahoře je přikryt karamelovou krustou nebo 

nakrájenými trojhránky. 
 

Dress code česky znamená „zásady oblékání“, neboť každá země a každá společnost  
(i ta méně kultivovaná) má nějaké nepsané zákony či zásady oblékání. 
 

Dresing je zálivka, zpravidla studená, používaná k ochucení zeleninových, ovocných 
nebo kombinovaných salátů.  

 
Dţem pochází z angličtiny od slovesa (to) jam („mačkat, tlačit“). Původ je asi 
v námořnickém slangu.  

 
Dţus k nám přešel z angličtiny (juice), původ je však francouzský (jus – „šťáva, vývar“) 

a latinský (iūs  - „vývar, polévka).  
 
Espreso v původním významu „přístroj na rychlé vaření kávy“. Výraz pochází 

z italského espreso a dále z latinského expressus (vytlačit). 
 



Executive Floor jedno nebo dvě poschodí v hotelu, která jsou přístupná jen určité  
skupině osob, zvané „executives“. Executive Floor má zpravidla ve vyhrazeném 
prostoru „executive lounge“.  

 
Executive chefs v americkém restauračním a hotelovém průmyslu jde o šéfkuchaře, 

kteří jsou obvykle nejlépe placeni.  
 
Executive Lounge - ráno se zde podávají exklusivní a velmi bohaté snídaně, které jsou 

zahrnuty do ceny pokoje. Po snídaní je hostu tato „lounge“ po celý den k dispozici 
k relaxaci, čtení periodik nebo obchodním schůzkám. V této době se obvykle podává  

i zdarma běžné občerstvení.  
 
Filé ve významu „plátek vykostěného rybího či jiného masa“  pochází z francouzského 

filet, jde o zdrobnělé slovo k výrazu fil (vlákno) od latinského fīlum (nit, vlákno). 
 

Finger food  malá jídla podávané při recepci, která se dají jíst rukou. Jsou podávaná 
buď bufetovým způsobem, nebo obsluhujícími, kteří je nabízejí z táců.  
 

Flora ve významu „květena“ pochází z latinského Flōra (bohyně rostlinstva) od flōs  
(2. pád od slova flōris – květ). 

 
Fusion cuisine je definována jako kuchyně, která vznikla fůzí, tj. splynutím nebo 
sloučením dvou nebo i více kuchyní (cuisines), lépe řečeno jejich technik, používaných 

potravin, receptur, náčiní, a případně i zařízení. V podstatě nejde o novou věc. 
Z dřívějších dob mohou být příkladem tisíce let staré kuchyně, jako jsou kuchyně 
japonská, čínská, korejská, vietnamská apod., ale i kuchyně francouzská, řecká a italská, 

které také používají techniky a zařízení, jež si jsou velmi podobná, diametrálně se však 
od sebe liší, ale jsou bez nějakých větších zábran v těchto kuchyních používány.  

 
Garden party z anglického [gádn páty] označuje zahradní slavnost.  
 

Gastronomie ve významu „nauka o kuchařském umění“ pochází z francouzského 
gastronomie k řeckému gaster (břicho, žaludek) a –nomie z řeckého –nomína  od némō 

(přiděluji, spravuji, ovládám). 
 
Gel vzniklo zkrácením z latinského želatina, jde o novotvar k latinskému gelāre 

(zmrznout, ztuhnout, zmrazit) od gelū  (led, mráz). Slova se užívá ve významu 
„rosolovitá hmota“.  

 
Gratis ve významu „zdarma“ pochází z latinského slova grātīs od výrazu grātia (přízeň, 
vděk), tj. „z přízně za pouhý vděk“ (zdarma).  

Grazink je slovo do češtiny přeložitelné jako „pastva“, nebo „krmení“. Jde o výraz, 
jímž se v současné americké gastronomii označuje koncept, při němž některé 
restaurační řetězce nabízejí své „mladé klientele“ výběr malých porcí populárních jídel 

„k ukojení hladu“, a to v kterékoli denní době, nejen v klasické době snídaně, 
formálního oběda nebo večeře.  

http://www.hostovka.cz/clanek.php?clanek=172
http://www.hostovka.cz/clanek.php?clanek=319
http://www.hostovka.cz/clanek.php?clanek=319


Grog z anglického grog (nápoj z rumu, horké vody a cukru), původně přezdívka 
admirála Verona, který vydal r. 1740 nařízení, aby se námořníkům ředil rum vodou. 
Přezdívka je z anglického grogram (těžká hrubovlnná látka) z franc. gros braun 

(doslova „hrubé zrno“). Admirál s oblibou nosil plášť z této látky. 
 

Guláš byl přejat do češtiny prostřednictvím rakouské němčiny z Gulasch, a to 
z maďarského gul(y)as (hús), doslova „maso pasáků hovězího dobytka“ (jimi 
připravované) z gul(y)as – „pasák hovězího dobytka“ od  gulya, gula (hovězí dobytek).  

 
Happy hour, hodina relaxace a pohody před večeří, trvá zpravidla déle než hodinu.  

V executive lounge se při happy hour zdarma podává neomezené množství 
alkoholických i nealkoholických nápojů. 
 

Haše ve významu „kašovitý pokrm z mletého masa“ pochází z francouzského haché, tj. 
„sekané (maso)“ od hacher (sekera) a souvisí také s anglickým hatchet. 

 

Hotdog pochází z americké angličtiny (hot dog) ve významu „uzenka v housce). Výrazu 
hot-dog se používá i ve významu „vynikající, prima“. Jde o zajímavou ukázku 

metafory, protože v překladu doslovně znamená „horký pes“. Motiv přenesení však není 
znám. 

 
Hotel room desk neboli „hotelový psací stůl“ je v současné době nezbytné vybavení 
každého lepšího hotelového pokoje. I když je telefon na nočním stolku, další telefon je 

umístěn na psacím stole, na němž jsou v úhledných deskách obvykle také informace  
o hotelu (Hotel Directory), jeho službách, hotelový dopisní papír a obálky, často  
i pohledy hotelu a hotelová tužka.  

 

Châteaubriand. Francouzský státník François René, Vicompte de Chateaubriand   

(1768-1848) byl francouzský státník a spisovatel. Po něm bylo pojmenováno několik 
omáček a pokrmů, z nichž nejznámější je řez ze svíčkové o váze 400-500 gramů, 
případně dvojitý nebo trojitý steak. Obojí použití slova však není správné. Název se 

nevztahuje k masu, ale k receptu a celkové úpravě. Autorem jídla je slavný francouzský 
kuchař Montmireil.  

 
Chef‘s table (z angličtiny)  česky znamená „šéfkuchařův stůl“. V některých restauracích 
a  hotelích  ve Francii bylo a ještě je zvykem, že před zahájením provozu všichni 

kuchaři, společně s šéfkuchařem, zasednou ke stolu, který je prostřen bílým ubrusem,  
a společně obědvají (včetně vína). V Americe však je chef’s table něco poněkud jiného. 

Původně to byly restaurace s jídelnami, ze kterých bylo prosklenou stěnou vidět do 
kuchyně, ale  dnes jsou to jídelní stoly umístěné přímo v kuchyni, kde přípravu 
objednaných jídel mohou hosté sledovat. Tato forma pohostinství si získala takovou 

oblibu, že některé hotely budují v kuchyních (nebo těsně v jejich sousedství) malé 
jídelny o kapacitě 12–18 hostů. „Šéfkuchařův  stůl“ zpravidla nabízí jen několik 

vybraných jídel z normálního jídelního lístku. Pod názvem Chef’s table nabízejí 
v Americe již  některé firmy (ale nejčastěji cestovní kanceláře) několikadenní návštěvy 
vybraných restaurací pro zájmové skupiny. Některé Chef s̈ tables jsou tak populární, že 

je nutné mít reservaci několik měsíců dopředu.  
 

http://www.hostovka.cz/clanek.php?clanek=80
http://www.hostovka.cz/clanek.php?clanek=80
http://www.hostovka.cz/clanek.php?clanek=80


Ingredience ve významu „přísada“ pochází z latinského ingredientia od ingredī 
(vcházet, vstupovat. 
 

Jogurt je novější přejímka slova z tureckého yogurt (zkvašené mléko) od yogun (hustý);  
slovo bylo přejato do většiny evropských jazyků.  

 

Kaiserschmarrn je typické rakouské bezmasé jídlo. V podstatě jde o palačinky z vajec, 
mouky, mléka a rozinek, které se po usmažení roztrhají vidličkou na větší kousky  

a podávají se se speciálním švestkovým kompotem nebo jablečným pyré.   
   

Kaldoun je v Česku velmi populární polévka, i když původem česká asi není. Jednou 
z jejích základních složek jsou nudle, a proto se někteří gastronomové domnívají, že její 
původ je italský. Pravděpodobně však půjde o původ francouzský, neboť název je 

odvozen od francouzského výrazu caldron. V překladu jde o velký, zpravidla měděný 
hrnec (spíše kotel), ve kterém se připravovaly polévky a jiná jídla. Každý kaldoun má 

svá charakteristika. Je to ne příliš hustá krémová polévka z drůbežího vývaru, v níž 
tvoří nezbytnou součást drůbky, zelenina (mrkev, případně kousky celeru, zelený 
hrášek), ale především široké nudle a malé houskové knedlíčky.  

 
Kalorie ve významu „jednotka tepelné energie“ pochází z francouzského slova calorie 

(utvořeno v 19. století) od latinského calor (teplo). 
 
Kamna mají původ v italském camino  (ve významu krb z latinského camīnus - pec, krb 

a to z řeckého kámīnos - pec, cihelna).  Slovo znamenalo nejprve totéž co „pec”, později 
však bylo přeneseno na „nové” topicí zařízení, neboť i každá komnata byla místnost 
„opatřená krbem” (opět od latinského camīnus). 

 
Karbanátek má původ v italském carbo (uhlí) a pokrmu carbonata. Tento tvar se dostal 

do Francie jako carbonnade (c čeme jako k) a podobu karbonade přijaly i jihoněmecké 
dialekty. Vídeňští kuchaři pak způsobem obvyklým jejich tvoření slov provedli další 
úpravu jména, vytvořili zdrobnělé Karbenatl. Na Moravě se častěji používá výraz 

karbenátek (z vídeňské němčiny) a výraz karbanátek, který se ujal hlavně v Praze jako 
nejběžnější a je považován za oficiální spisovné jméno pokrmu.  

 
Kasino podnik provozující hazardní hry. Výraz pochází z italského casino (společenský 
dům), jde o zdrobnělinu ke casa  (dům) z latinského casa. 

 
Kastrol (kastrolek / kastrůlek) pochází z francouzského casserole [kaserol]. Jde  

o zdrobnělinu od casse  (mísa) k latinskému catīnus (mísa, talíř). 
 
Káva přejata z tureckého kahve a tento výraz z arabského qahwa, snad podle 

habešského kraje Kaffa, kde kávovník divoce rostl. V národním obrození se prosadila 
podoba káva, protože byla „slovanštější“ než podoba s –ff- (viz hovorové kafé). 

 
Kebab (šiš-kebab) podle některých verzí vznikly díky tureckým vojákům, kteří na 
svých válečných výpravách napichovali maso ukořistěných skopců na své meče  

a opékali ho nad žhavým dřevěným uhlím. Nemusí však jít jen o kousky masa.  
V některých zemích se pod názvem kebab prodává kořeněné mleté maso obalené kolem 

dřevěného nebo bambusového špízu. Není žádným tajemstvím, že maso nemá ve všech 



zemích stejnou kvalitu k tomu, aby mohlo být grilováno. V některých zemích vlastně 
ani nevíme, co všechno bylo do masa namleto.  
 

Kešú ve významu „druh tropických oříšků“ pochází z anglického výrazu cashew a ten 
z francouzského slova cajou. Přejato asi bylo z portugalského acajou. Do portugalštiny 

se slovo dostalo z jazyka brazilských indiánů.  
 
Kitchen managers - manažeři kuchyní. 

 
Klubové talíře – anglicky base plates nebo service plates, německy Platzteller, 

francouzsky Assiette de présentation se v českém prostředí nazývají klubové talíře. Jde 
o velké, kulaté, ozdobné, porcelánové, kovové, stříbrné, nebo dokonce i dřevěné talíře  
o průměru 30-33 cm, které se pokládají na každé místo u stolu, a to místo dosavadních 

placemats (prostírání). Na klubové talíře, aby na nich další talíř příliš neklouzal, anebo 
aby nedělal velký hluk, se někdy dávají ještě malé ozdobné látkové nebo papírové 

podložky zvané doilies.  
 
Koktail, koktejl je označení pro míchaný nápoj, ale i pro společenskou schůzku, která 

začíná odpoledne nebo kolem 18. hodiny a trvá přibližně dvě hodiny. Přesnost 
pozvaných není nutná, avšak předpokládá se, že se zdrží asi 20 minut. Jídlo a nápoje 

roznáší personál, konzumuje se vestoje. Podávaná zmrzlina a káva signalizují konec 
setkání. Výraz pochází z anglického cocktail, doslova „kohoutí ocas“ (z  rock – kohout, 
tail – ocas). Metafora není příliš jasná, vysvětlení „nápoj pestrý jako kohoutí ocas“ asi 

není správné. V angličtině to bylo označení neplnokrevných koní s přistřiženým 
ocasem, odkud se snad význam „bastard, kříženec“ přenesl na míchané nápoje (kolem r. 
1800 USA). 

 
Konzumovat, konzumace a další slova odvozená pocházejí z latinského cōnsūmere 

(vzít, požít). 
 
Kořalka pochází z polského gorzałka odvozeného od slova gorzeć  (hořet). 

Kredenc pochází z německého Kredenz a to z italského credenza - původně 
„ochutnávka jídla předem” (z latinského crēdere – „věřit”- podobně jako výraz krédo). 

Šlo tedy o „ochutnávku jídla na důkaz toho, že není otrávené”. Následně to bylo 
označení „servírovacího stolku” a pak „skříně na potraviny”). 

 
Kuchyně (kuchyň) má původ v německém Küche (ze starohornoněmeckého kuhhina)  
a to z latinského coquīna od coquere (vařit). Za zmínku stojí také to, že z názvu 

kuchyně vzniklo sloveso kuchat a k tomu bylo pak utvořeno slovo kuchař. V češtině šlo 
u slovesa kuchat asi o úžení významu: vařit  - připravovat k vaření - nožem otvírat 

zvířata a vyjímat vnitřnosti. Výraz obvykle označuje místnost vybavenou pro přípravu 
jídel, ale i pojízdné zařízení na vaření (polní, vojenská kuchyně),  způsob úpravy 
pokrmů (francouzská / italská / česká kuchyně) či pokrmy určitým způsobem upravené 

(teplá / studená kuchyně). 
 

Kvedlat, kvedlačka má původ ve slově kverlat, které pochází z německého quirlen, 
querlen (míchat, kvedlat). 
 



Lančmít ve významu „mleté kořeněné maso v konzervě“ pochází z anglického 
lunch(eon) meat, složeného z lunch(eon) (oběd) a meat  (maso). 
 

Langoš ve významu „druh slaného pečiva“ pochází z maďarského  lángog od láng 
(plamen). Analogii můžeme najít v německém  Flammenkucheni. 

 

Langusta k nám dostala přes německé Languste z francouzského langouste, původ 
v latinském  lōcusta  (kobylka i mořský krab).  

 
Larding  je špikování masa.  

 
Likér ve významu „slazená lihovina s přísadami“ má původ v německém  Likör  
z francouzského výrazu liqueur, původně „tekutina, (vinný) mok“. Základ je však 

v latinském  liquor od liquēre („být čistý, průhledný“).  
 

Linzertorte je známý rakouský dort z másla, cukru, vajec, mouky a strouhaných mandlí 
nebo oříšků s džemem, vše je okořeněno skořicí, hřebíčkem a ochuceno rumem. Je 
posypaný rybízovou marmeládou a posypaný mandlemi.  

 
Marcipán označuje jednak jemný perník, jednak mandlovou hmotu, z níž se vyrábějí 

různé sladkosti. Jde o dva cukrářské výrobky, ale různého složení a různých chutí. 
Původ slova je v německém Marzipan z italského marzapane, údajně druhá část slova 
je spojena s latinským  pānis (chléb).  Ve slovnících se spoluautorstvím J. Holuba se 

vyskytuje historka, která se váže k arabskému mantaban (v překladu „sedící král“  
a údajně se tak říkalo byzantské minci, na níž byl vyobrazen sedící Kristus). Následně 
se slovem mantaban začaly označovat krabice s jemným cukrovím a pojmenování 

krabic se přeneslo na cukroví samotné. Spojení by mohlo být v tom, že na krabicích 
byla stejná kresba jako na mincích. V současných etymologických slovnících se však 

tato historka neuvádí, pouze se konstatuje arabský původ slova.  
 
Marináda je kořeněný nálev k nakládání ryb a masa. Pochází z francouzského 

marinade, od mariner  (naložit), vlastně „naložit do mořské vody“, od marine  (mořská 
voda). 

 
Marmeláda se do české slovní zásoby dostala přes německé Marmeláde a francouzské  
marmeláde z portugalskho marmelada (vlastně „kaše z kdoule“) od  marcelo (kdoule)  

a tento výraz z latinského melimēlum, původně z řeckého melímēlon (doslovně „medové 
jablko“ z méli – med a melon – jablko). 

 
Marsmallows je cukroví, které znali již ve starém Egyptě, kde se vyrábělo z medového 
základu zahuštěného šťávou z kořene rostliny zvané Marsh-Mallow (atheia officinalis). 

Tato rostlina se nachází ve slatinách při březích velkých vodních ploch. V současné 
době je  marshmallows směs cukru, kukuřičného sirupu, želatiny, arabské gumy  

a dalších chuťových přísad.  
 
Maté jihoamerický čaj, ze španěl. maté (indiánského původu).  

 

Matiné je dopolední nebo odpolední slavnost s kulturním programem.  

 



Mošt pochází z německého Most, avšak původně z latinského mustum (vīnum), tj. mladé 
víno, mošt od mustus (mladý, čerstvý).  
 

Napkins - anglicky ubrousky. Paper napkins jsou ve většině restaurací samozřejmostí. 
Obvykle se neodpočítávají podle počtu míst, ale položí se jich na stůl poměrně velké 

množství. 
 
Napkins rings – kroužky na ubrousky.  

 
Nightly turndown - typické pro lepší hotely. Jde o přípravu pokoje před spaním. 

V některých hotelích je na nočním stolku připravená lahvička minerální vody a sklenka, 
na polštáři snídaňový lístek, popřípadě čokoláda nebo čokoládový bonbon.  
 

Omáčka Morany - populární sýrová omáčka. Vynalezl ji asi kuchař francouzského 
státníka Philippe de Mornay, Seigneur du Plassis-Marly, (1549-1623). Po státníku byla 

pravděpodobně jen pojmenována (v těch dobách šlo o běžnou praxi). Jde o stejně 
jednoduchou omáčku, jako je bešamel, ze kterého se připravuje.  
 

Omeleta z francouzského omelette. Východiskem je starofrancouzské  lemelle, lumelle 
(tenký plech, čepel).  

 
Pajšl pochází z rakousko-bavorského slova Beuschel (plíčky, jídlo ze zvířecích 
vnitřností), jež asi souvisí s německým slovem Bauch (břicho). 

 
Pánev (pánvička) pochází z německého Pfanne a tento výraz z latinského patina (mísa, 
pánev) a dále z řeckého patánē (mísa). Existuje zřetelná souvislost se slovem paténa 

(miska na hostie) a patina (jemný povlak na kovu působící dojmem starobylosti - původ 
je v italském slově patina ve významu „ochranný nátěr” – na starých mísách byl povlak 

dobře patrný). 
 
Party společná večeře, která má zpravidla nějaký důvod, účel nebo zaměření, např. 

oslavy, výročí, narozeniny, promoce, odchod do důchodu, nebo pouze nekonvenční 
setkání lidí stejných zájmů. Taková setkání se anglicky nazývají birthday party, 

graduation party, retirement party, goodbye party, Christmas party, nebo jen cocktail 
party a neokázalým večeřím se říká dinner party. Američané velmi milují party, a proto 
se nějaký důvod vždy najde. Takovým party se pak říká theme party neboli „party  

s nějakým námětem“. V českém prostředí jde o setkání, které se může odehrát v různém 
čase a v různé délce trvání. Oblečení pozvaných a podávaná jídla mají rovněž různorodý 

charakter. Párty lze u nás charakterizovat jako volnou zábavu pro pozvané. Původ slova 
je ve francouzském partie (mj. zábava, výlet). 
 

Pasta polotuhá těstovitá hmota z německého Paste a to z italského pasta (těsto)  
a z latinského pasta (těsto, kaše), původ je však v řeckém páste (pravděpodobná 

souvislost s pastá – ječná kaše). Asi tento původ odráží nejstarší způsob přípravy 
obilných kaší. 
 

Piškot, sladký a hlavně křehký cukrářský výrobek, má původ v rakouské němčině ve 
slově  Piskotte (z italského biscotto a to z latinského biscoctus - doslova „dvakrát 

pečený“).  Ve francouzštině máme biscotte [biskot] nebo biscuit [biski].  Z hovorové 



češtiny je známé slovo biskvit (sušenka, piškot) z latinského bis (dvakrát) a  cuit (od 
cuire  vařit, péct). Souvislost existuje i s latinským spojením biscoctus panis, chléb 
dvakrát pečený (panis je chléb). Těmito slovy býval označený upečený a ještě usušený 

chleba. Tímto způsobem se hlavně ve Francii připravoval chléb pro námořníky  
a dodnes se tak označují suchary, sušenky a některé trvanlivější cukrářské pečivo.  

 
Piroh ve významu „pečivo se slanou (někdy i sladkou) náplní“ má původ v ruštině 
(piróg). Výraz má více výkladů. Nejspíš pochází od staroruského pirъ (ve významu 

„hostina“) a tento výraz má původ v praslovanském *piti. Původně asi šlo o „pečivo, 
které se jí na hostinách“.   

 

Pizza pochází z italského pizza, které v nářečích označuje různé druhy slaných koláčů. 
Další původ není jistý.  

 

Ragú je pokrm z kostek masa aj., s jemnou pikantní bílou omáčkou. Pochází 

z francouzského ragoût (pokrm povzbuzující chuť) od ragoûter  (vzbuzovat chuť).  
 

Raut zpravidla v anglickém prostředí večer vybrané společnosti, který slouží k navázání 

kontaktů. V českých zemích se výraz používá hlavně k označení hromadného 
bufetového občerstvení (hosté se obsluhují sami a jídlo se konzumuje vestoje). Výraz 

pochází z anglického rout (srocení, houf) a to ze starofrancouzského route (zlomek, 
oddělená  skupina).  
 

Rakije balkánská kořalka, původ v tureckém raki a to v arabském arraq (kořalka, 
původně „šťáva“).  
 

Rebarbora (reveň). Rostlina Rheum má uvedené dva české názvy.  Výraz rebarbora je 
v českém prostředí starší. Pochází ze středověkého latinského označení rebarburum 

(Rheum barbarum) a dostal se k nám již ve středověku ze staršího německého  
rebarbere. Výraz reveň je mladší, byl přejat teprve v první polovině 19. století  
J. S. Preslem s mnoha jinými názvy rostlin z ruštiny, ale ani v ní nejde o slovo domácí, 

poprvé bylo zapsáno r. 1489. Do ruštiny se dostalo z Asie. Jazykovědci se rozcházejí  
v názoru, zda slovo Rusové převzali přímo z perského prostředí, starší perský tvar se do 

latinky přepisuje v podobě rävend, anebo zda přejetí bylo zprostředkováno některým 
jazykem altajské skupiny, například osmanským tureckým ravent (starší grafikou  
v přepise  rävän). Perský tvar je patrně velmi starý, neboť rostlina je domovem na 

Středním východě. Z tohoto kraje přejali Řekové podobu názvu, kterou si upravili na 
rheon, od nich Římané po změně koncovky vyslovovali  rheum. Užívání tvaru reveň 

vhodnější a je namístě tohoto tvaru užívat oficiálně. Lužičtí Srbové si z češtiny podobu 
reveň přejali a píší ji svým pravop isem  rhewjen. Poláci však užívají podoby  rebarbar 
(mužského rodu).  

 
Recepce je oficiální přijetí hostů spojené s pohoštěním, pořádané zpravidla veřejnými 

činiteli na oslavu významné události nebo na počest cizích hostů. Může však jít  
i o setkání pozvaných lidí, kterému předchází nějaké oficiální události jako je například 
svatba, oslava nebo jiná příležitost. Slovo je anglického původu (reception). Recepce 

může být tak zvaná Open house recetption nebo By invitation only. V takovém případě 
je na pozvánce zpravidla poznámka R.S.V.P. (Randez vous s'il vous plaît), neboli 

Potvrďte Vaši účast. V některých případech je na takové pozvánce i zmínka  



o předepsaném oblečení, např. dress code. Black tie (dinner nebo recetption) 
neznamená jen černou kravatu, ale pro pány tmavý společenský oblek, případně 
smoking, kterému se v Americe říká taxido, a pro dámy dress. Slovo se užívá také ve 

významu „přijímací místnost“. K nám se dostalo přes němčinu (Rezeption) z latinského 
receptio (přijetí, převzetí) od recipere (přijímat, převzít).  

 
Regál ve významu „police s přihrádkami; přihrádka“ pochází z německého výrazu 
Regal, jehož původ není jasný. Uvažuje se o italském riga (řada, pravítko, linka)  

i latinském rēgula (pravítko, měřítko, lať). 
 

Rendlík je v podstatě předchůdce kastrolu, je to „menší kastrol“. Původ má 
v německém Rändel od Rand – okraj. Zajímavá je souvislost s německým slovesem 
rändeln, které znamenalo „lisováním vytvořit na kusu kovu hrubý okraj”. Za zmínku 

stojí i to, že slovo rendlík se vyskytuje i v kadeřnickém slangu, neboť bylo spojováno 
s ne právě elegantní úpravou vlasů (zastřižení vlasů à la rendlík). 

 
Restovat ve významu „dusit na tuku“ pochází z německého rosten (pražit, péci), avšak 
původ je nejistý. Pravděpodobně souvisí i se slovem rošt (německy Rost). 

  

Roasting (ale i roast) znamená pečení a výraz se vztahuje jen na maso, drůbež  

a případně ryby; roast je pečeně, roast beef je hovězí pečeně, roast pork je vepřová 
pečeně, roast veal je telecí pečeně apod.  
 

Rum (druh alkoholického nápoje) se k nám dostal přes německé Rum z anglického rum, 
a to z řeči anglických osadníků ne Barbadosu (17. století), kde šlo o zkrácené slovo 
z původního výrazu rumbullion. To znamená v anglickém nářečí „pozdvižení, povyk“. 

Slovo je údajně citoslovečného původu a snad bylo přeneseno na nový nápoj ze 
zkvašeného třtinového cukru podle projevů, které jeho požívání doprovázely.  

 
Runda ve významu „pohoštění společnosti kolem stolu sklenkou alkoholického 
nápoje“. Pochází z německého Runde (kolo, kruh; společnost u stolu) a toto slovo od 

německého rund (kulatý). Uvádí se však, že původ je ve francouzském rond 
z latinského rotundus od rota (kolo). Najdeme souvislost i s českým slovem rotunda. 

 
Ryzlink je „druh vína“ a pochází z německého Riesling (poprvé v 15. století jako 
rüssling), jehož původ není jasný.  

 

Sachertorte (Sachrův dort) je vídeňskou specialitou. Jde o nejslavnější, ale snad 

nejméně zajímavý dort s meruňkovým džemem a čokoládovou polevou. Autorem dortu 
je cukrář knížete Metternicha, Franz Sacher (1816-1907), a dort pochází z r. 1832. F. 
Sacher na svém vynálezu postavil budoucnost celé rodiny. V roce 1876 vznikl Hotel 

Sacher (bezprostředně za budovou vídeňské opery). Kniha hostů se pyšní desítkami 
jmen světových celebrit, jejichž fotografie jsou vystaveny v hale za recepcí.  

 
Saké japonský alkoholický nápoj z rýže (z japon. sake). 

Salám pochází z italského salàme, salami a tento výraz ze středolatinského  salamen  
(původně pozdně latinský tvar salsamen(tum), tj nasolené maso či ryba od salsus - 
nasolený, slaný). 

 

http://www.hostovka.cz/clanek.php?clanek=273


Salzburger Nockerl patří k předním rakouským specialitám, a to nejen v oblasti 
 Salcburku. Jde o světoznámé typické měšťanské jídlo. Návody na přípravu lze najít ve 
většině kuchařských knih (nejen rakouských). V současné době je tato sladkost, jejíž 

podstatou je sníh z vaječných bílků, ozdobou salcburského jídelníčku.  
 

Sardinka k nám přišla přes němčinu (Sardelle) z italského sardella (zdrobnělé slovo od 
sardina, sarda), nespíš „sardinská ryba“ podle názvu Sardinie. 
 

Satay a saté jsou indonéské speciality. Jde o malé kousky skopového, vepřového nebo 
drůbežího masa, napíchané na bambusové špejle a opečené na grilu, podobně jako 

šašlik nebo kebab. Podávají s ostrými omáčkami.  
 

Sommelier výraz označuje „profesionálního znalce vína“, který se těší mimořádné 

vážnosti. Výraz pochází z francouzštiny, v níž se tak původně nazývali poháněči oslů, 
koní a jiných zvířat, na nichž se přepravovaly potraviny a víno.  

 

Sporák má původ v německém Sparherd ve významu „úsporný krb“. Jde o slovo 
složené z výrazů sparen - spořit, šetřit a Herd - krb, ohniště. 

  
Stroganov je pojmenován podle jeho autora Sergeje Stroganova, dvorního kuchaře na 

carském dvoře za vlády Kateřiny Veliké (narozena v Prusku r. 1729). Právě její 
zásluhou se kuchaři naučili francouzskému kuchařskému umění, ale také vytvářeli ruská 
jídla.  

 
Šampaňské, šumivé víno pojmenované podle francouzského města Champagne.  
 

Šašlik (shashlick) je v podstatě totéž co kebab. Objevuje se téměř na všech 
mezinárodních jídelních lístcích, ale původ výrazu Шашлык je přiznáván kavkazským 

Tatarům (šyšlyk od slova šyš ve významu „kopí“), a proto je Kavkazský šašlik tak 
populární. Basterma šašlik je hovězí roštěnec nakrájený na kousky, které se naloží na 
několik dní do marinády z cibule, octa, soli, pepře a česneku. Marinované maso se pak 

napíchá na jehly nebo špejle (střídavě s cibulí, zelenými a  červenými paprikami  
a žampiony) a griluje se na otevřeném ohni.  

 
Šejkr z anglického shaker (od shake – třást, třepat); nádoba na míchání nápojů, má 
různé velikosti.  

 
Šichta je obecný výraz pro „směna“, popřípadě „dřina“.  Výraz pochází z německého 

Schicht (směna, vrstva) od schichten (třídit, vrstvit). Souvislost najdeme i s anglickým 
výrazem shift (směna, posun). Pravděpodobná je souvislost se slovem Schiff (loď). 
 

Šnaps je obecně české a zastaralé slovo označující „kořalku“. Pochází z německého 
Schnaps (označuje původně „lok“, „polknutí“) a souvisí se slovesem schnappen (lapat 

vzduch). 
 
Špagát je obecně české slovo označující „provaz“, „motouz“. Pochází z německého 

Spagat a tento výraz z italského spaghetti, jde o zdrobnělé slovo od spago, jehož původ 
je nejistý. Určitá je však souvislost se slovem „špagety“. 

 



Špek (špekový, špekáček) pochází z německého výrazu  Speck, jehož původ není jasný. 
Souvislost lze vidět i se slovem špikovat, prošpikovat (prokládat špekem) z německého 
spicken. 

 
Špeluňka je obecně české slovo ve významu „malá, nevzhledná místnost; špatná 

krčma“. Původ je německý (Spelunke) z latinského výrazu spēlunca (jeskyně, doupě)  
a řeckého spéos. Určitá souvislost existuje proto i s výrazem speleologie. 
 

Špunt je hovorové označení „zátky“. Pochází z německého Spund a toto slovo asi 
z italského spunto a z latinského expūnctum  (propíchnutý) od expungere (propíchnout). 

 
Štamgast obecně český název pro „stálého hosta“. Výraz pochází z německého slova 
Stammgast, jde o doslovný překlad do češtiny: Stamm (kmen) a Gast (host). 

 
Štamprle obecně český název pro slovo „sklenička, panák“. Původ je ve slově 

z rakouské němčiny Stamperl (sklenička na alkohol bez stopky) a tento výraz asi 
vychází z německého Stampfe („hmoždíř, stoupa“ – podle podoby), anebo od 
německého stampern (tlouct), které také souvisí s uvedeným slovem.  

 
Štrúdl je označení pro „závin“. Pochází z německého Strudel a připomínáme, že se  píše 

pouze s –ú-. Slovo závin vzniklo pravděpodobně pod vlivem M. D. Rettigové  
a v některých oblastech se používá místo označení štrúdl. 
 

Tequila, ještě donedávna známá jako zvláštní exotický nápoj, je dnes v Mexiku 
nejznámějším alkoholickým nápojem (údajně pochází ze španělštiny a původ má 
v názvu jednoho okresu v Mexiku). Před příchodem Španělů Aztekové podávali pulque, 

které se připravuje fermentací maguey (americký agave kaktus). Je to mléku podobný 
nápoj téměř se stejným obsahem alkoholu jako pivo, a který je stále ještě populární.  

Tequila je většinou bezbarvá pálenka s obsahem 40 % alkoholu. Některé tequily 
označené jako añejos (uzrálé), jež jsou ponechány určitý čas ve vypálených dubových 
sudech, mají zlatovou barvu. V Mexiku existuje v současné době asi 120 druhů tequily. 

 
Tokaj označuje „druh vína“ a vzniklo podle maďarského místního jména Tokaj (město  

a vrch na severovýchodě Maďarska, kde se tato réva pěstuje).  
 
Tonik ve významu „osvěžující nápoj obsahující chinin pochází z anglického tonic 

(water), tj.  z tonic (osvěžující, posilující) a to z řeckého tonikós  (napínající, posilující) 
od tónos (napětí, síla). 

 
Tramín označuje „druh vína“ podle jihotyrolského malého města Tramin (italsky 
Temeno). 

 
Vanilka bylo přejato z německého  Vanille a to z francouzského vanille a španělského 

vainilla (tobolka), jde o zdrobnělé slovo k vaina (pochva, pouzdro, lusk) z latinského 
vāgīna (pochva). 
 

Vermut ve významu „dezertní kořeněné víno“ pochází z německého Wermut(wein) od 
Wermut (pelyněk), jehož původ není jistý. Příbuzné je anglické slovo wormwood, které 

bylo v lidové etymologii přikloněno k worm (červ) a wood (dřevo). 



 
Vegetarián pochází z anglického slova vegetarián utvořeného v polovině 19. století 
k vegetable (zelenina), vegetation (rostlinstvo), tedy označení toho, kdo se živí 

zeleninou. 
 

Viněta ve významu „nálepka (na lahvi)“ pochází z francouzského vignette, původně šlo 
o ozdobu v podobě listů nebo větviček vinné révy. Základem je výraz vigne – „vinná 
réva“, který pochází z latinského vīnea  a souvisí s vīnum (víno). 

 
Whisky z angl. whisky, jež je přejato a zkráceno ze skotského (gaelského) uisge beatha  

(doslovně „voda života“) z uisge  (voda) a beatha  (život). 
 

Záţitková gastronomie - pojem používaný v souvislosti s přípravou drinků (někdy 

synonymum k pojmu „barmanství“). 
 

Ţampion z francouzského champignon (přes německé  Champignon), původ 
v latinském  campania  (pole) od  campus. 
 

Ţelatina (anglicky gelatin) z francouzského gélatine a to z latinského gelatus (zmrzlý, 
ledový). Je to hmota bez pachu, která nabobtná ve vodě, a když je smíchána s horkou 

vodou, vytvoří viskózní hmotu, jež se po vychladnutí změní na rosol (anglicky jelly) za 
předpokladu, že se dlouho nevařila.  
 

Ţidle (i když jde o slovo jen české), bylo přejato ze středohornoněmeckého sidel(e) a to 
z latinského sedīle – „sedadlo, stolice, sedátko” od slova  sedēre - sedět.  
 


