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FOOD

(JÍDLO)



tea,  milk
juice, cola

hot chocolate
lemonade

cola,   water
…

onion,  carrot
lettuce

cucumber
cabbage

beans, peas
tomatoes …

spinach [ˈspɪnɪdʒ]
garlic [ˈgɑːlɪk]

cherries,   pear
strawberries
raspberries
blackberries
blueberries
pineapple …

plum [plʌm] 
grape [greɪp]

grapefruit 
[ˈgreɪpˌfruːt]

tangerine 
[ˌtændʒəˈriːn]
mandarin [ˈmændərɪn]

chicken
beef
lamb
pork

fish …

bread
pizza 

spaghetti 
…

rice [raɪs]
pasta 
[ˈpæstə]
roll [rəʊl]

vegetables drinks

fruit

meat

others

FOOD
Repeat the words.

Do you know them?



onion, cherries, tea, egg, rice, orange, chicken, coffee, grapes, 
sausages, milk, garlic, cabbage, lamb, cauliflower, peach, 
flour, roll, cola, cake, spaghetti, lettuce, beef, spinach, potatoes

Complete the words under the correct
category.

DRINKS VEGETABLES MEAT FRUIT OTHERS

tea
coffee
milk
cola

onion
garlic
cabbage
cauliflower
lettuce
spinach

chicken
sausages
lamb
beef

cherries
orange
grapes
peach

egg
rice
flour
roll
cake
spaghetti
potatoes

What can you peel?
What can you pour?

I can peel onion, orange, 
egg, garlic … .

I can pour tea, coffee, milk …



WHAT´S FOR LUNCH?
(Make this conversation in pairs.)

A: Yes, please?

B: Hello. Can I have ………………….., please ?

A: Do you have ……………………     with that?

B: Yes, ……… , please. /  No, thank you.

A: And do you want anything to drink?

B: A …….. of ………, please.

A: And what about some dessert?

B: OK. Can I have ……………………     , please?

a sandwich /  
chicken /  fish …

salad /  potatoes
/  chips …

ice cream /  
yoghurt / cake …




