
abricot משמש  
absinthe לענה  
acajou אגוז הקשיו  
ail שום  
airelle אוכמנית  
algues אצות ים  
amande שקד  
ananas אננס  
aneth שמיר  
aneth, fenouil שבת  
angélique אנגיליקה  
anis אניס; אניסון  
annona אנונה  
artichaut  ארטישוק  
asperge אספרגוס  
aubergine חציל  
avocat אבוקדו  
avoine שיבולת שועל  
badiane ; anis étoilé שבת סיני  
baies פרי ; גרגרים

  בשרי
banane בננה  
barbe de betteraves שורש סלק  
basilic בזיליקום; ריחן  
batavia חסה מסולסלת  
bergamote אגס ברגמוט  
betterave à sucre סלק סוכר  
betterave rouge סלק אדום  
bettes סלק ; סלק לבן

  מצוי
bigarade תפוז מר  
blé חיטה  
blé sarrasin כוסמת  
bolet  פיטרייה(ארניה(  
bourrache בורג  
branches de cèleri סלרי עלים  
brins de persil  גבעולי



  פטרוסיליה
brocoli  ברוקולי  
brugnon אפרשזיף ;

  נקטרינה
cacahuète ; arachide בוטן; אגוז אדמה 
cacao קקאו  
calebasse דלורית  
cannelle קינמון  
câpre צלף  
carambole ; pomme 
de Goa 

  קרמבולה

cardamome הל  
cardamome הל; חמס  
carde ; bettes עלי סלק  
cardon קרדה; עכבית  
carotte גזר  
caroube חרוב  
carvi, cumin des 
prés 

  כרויה 

cassis  ענבי שועל
  שחורים

cédrat אתרוג  
céleri כרפס  
céleri-rave כרפס ריחני ;

  כרפס שורש
cerfeuil סיגית; תמכה ;

  ראש עקוד
cerise דובדבן  
champignon פטריה  
champignons de 
couche/de Paris 

 פטריות שמפיניון 

chanterelle שעלול  
chardon דרדר  
châtaigne ; marron ערמון  
chayote שיוטה  
chicorée ש הגינהעול  
chou כרוב  



chou blanc  קרוב לבן  
chou chinois כרוב סיני  
chou de Bruxelles  כרוב ניצנים  
chou frisé מסולסל כרוב ;

  עלים כרוב
chou pommé vert עלים קרוב  
chou rouge כרוב אדום  
chou vert כרוב ירוק  
chou vert frisé מסולסל כרוב  
chou-rave קרוב הקלח ;

  רביקול
choux-fleur  כרובית  
ciboule בצל ירוק  
ciboulette בצל ; בצלית

  עירית
citron לימון  
citron vert ליים; לימונית  
citronnelle ; lemon 
grass 

  לימונית ריחנית

clémentine  קלמנטינה  
clou de girofle ציפורן  
coing חבוש  
colza קרוב ; לפתית

  הנפוס
concombre מלפפון  
concombre à corne קיוונו  
coriandre גד; כוסברה  
cornichon מלפפון קטן  
courge דלעת  
courgette קישוא  
courgette זוקיני; קישוא  
cresson ערר; גרגר  
crosne סיני אשבל  
cumin  כמון  
cumin קימל  
curcuma כורכום  
curcuma (safran des כורכום  



Indes) 
curry קרי  
datte תמר  
durra דורה  
échalotte   בצל אשקלוני

, )שאלוט(
שום  ;בצלצול
  אשקלון

endive עולש  
endive frisée עולש מסולסל  
épeautre כוסמת  
épi de mais קלח תירס  
épinard תרד  
épinards en 
branches 

  עלי תרד

estragon לענה דוקרנית ; 
  טרגון

féculents קטניות  
fenouil שומר  
feuille de laurier עלה דפנה  
feuilles de 
betteraves 

  סלק עלים

feuilles de Murraya עלי קרי  
fève פול  
figue תאנה  
figue de barbarie  צבר  
fines herbes צמחי תבלין  
fraise תות שדה  
fraise des bois תות יער  
framboise פטל  
fruit à noyau פרי גלעיני  
fruit à pépins פרי חרצני  
fruit charnu à pépins   פרי בשרני חרצני
fruit de la passion פרי התאווה  
fruits des bois פרות ; פרות יער

  בר
galanga  זנגביל תאי



  )גלנגל(
genêt רותם  
genièvre ערער  
germes (de légumes)   נבטים
germes de haricots   נבטי שעועית  
germes de soja הנבטי סוי  
gingembre זנגביל  
gousses d’ail שיני שום  
goyave גויבה  
grain de moutarde חרדל גרגיר  
graine de soja פולי סויה  
graines d’anis אניס/זרעי מנון  
graines de fenouil זרעי שומר  
graines de pavot פרג  
graines de sésame שומשום  
grenade רימון  
griotte וץדובדבן חמ  
groseille דמדמינת  
groseille à 
maquereau 

  עכובית ; חזרזר

groseille blanche דמדמנית לבנה  
groseille noire דמדמינת שחורה  
groseille rouge דמדמנית אדומה  
haricot שעועית  
haricot blanc, 
haricot sec 

; יבשה שעועית
  לוביה

haricot mangetout  אפונה תרמיל  
haricot vert שעועית ירוקה  
haricots princesse צהובה שעועית  
herbes médicinales ; 
bonnes herbes 

  צמחי מרפא

jujube שיזף  
julienne רוקט  
kaki קאקי; אפרסמון  
kiwi קיווי  
kumquat תפוז סיני  
laitue חסה  



laurier דפנה  
légumes secs קטניות   
légumes-feuilles ירקות עלים  
lentilles עדשים  
litchi  י'ליצ  
lucuma לוקומה  
macadamia אגוז מקדמיה  
mâche וליריינית  
macis קשט  
maïs  תירס  
maïs doux תירס מתוק  
maïs mignature תירס גמדי  
mandarine מנדרינה  
mangue מנגו  
marasque  דובדבן חמוץ  
marjolaine אזוב ,מיורם 

   זעתר; מצוי
mélisse מליסה; תרנגון  
melon מלון  
menthe נענע; מנתה  
menthe poivrée נענע  
moutarde חרדל  
mûre  פטל שחור

  )אוסנה(
mûre blanche עץ-תות  
myrthe הדס  
myrtille אוכמנית כחולה  
myrtille rouge חמוצית  
navet לפת  
nèfle שסק  
nigelle קצח  
noisette אגוז אלסר  
noix אגוז  
noix אגוז מוח  
noix cendrée אגוז חמאה  
noix de coco אגוז קוקוס  
noix de muscade אגוז מוסקט  



noix de pécan ןאאגוז פק  
oignon בצל  
okras (pousses de 
gombos), bamias 

  במיה

olive זית  
orange תפוז  
orge שעורה  
origan אזובית; אורגנו  
oseille חמציץ; חומצה  
palmier dattier עץ תמר/דקל  
pamplemousse אשכולית  
panais גזר לבן  
papaye פפאיה  
paprika פפריקה; פלפלת  
pastèque אבטיח  
patate douce  תפוח (בטאטה

  )אדמה מתוק
pêche אפרסק  
pêche blanche  אפרסק לבן  
persil פטרוזיליה  
persil פטרוסילינון  
persil frisé  פטרוזיליה

  מסולסלת
petit oignon בצלצל  
petits pois ירוקה אפונה  
pied de céleri ראש סלרי  
pied de salade ראש חסה  
pignon אגוז צנובר  
piment פלפל חריף  
piment de la 
Jamaïque ? 

  פלפל אנגלי

piment doux אדום פלפל  
piment doux פלפלת  
piment rouge פלפל אדום חריף 
pissenlit ; dent-de-
lion 

  שן הארי; שינן

pistache פיסטוק חלבי  



plantain לחך  
plante aromatique צמח ריחני  
poire אגס  
poireau קרישה  
pois אפונה  
pois cassés אפונה יבשה  
pois chiches חומוס; חימצה  
poivre פלפל  
poivre blanc פלפל לבן  
poivre de Cayenne, 
pili-pili 

  פלפל חריף

poivre noir פלפל שחור  
poivre vert  לא (פלפל ירוק

  )קלוי
poivron  פלפל

צהו/אדום/ירוק(
  )ב

poivron rouge גמבה  
pomélo פומלו  
pomme תפוח  
pomme de terre אדמה-תפוח  
pomme de terre 
douce 

תפוח אדמה 
  )בטאטה(מתוק 

potiron ; citrouille דלעת  
pousse de bambou הצר במבוק ;

  רןחיז
pousses de navets עלי לפת  
pousses de salade עלי בייבי לסלט  
prune שזיף  
pruneau שזיף מיובש  
racines potagères ירקות שורש  
radis צנון  
radis rose צנונית  
raifort חזרת הגינה  
raisin ענב  
raisins blancs ענבים לבנים  
raisins noirs ענבים שחורים  



raisins secs de 
Smyrne 

  צימוקים שחורים

ramboutan ; litchi 
chevelu 

סוג (רמבוטאן 
  )של ליצי

réglisse לקריץ, במבליק  
rhubarbe ריבס  
riz אורז  
romarin רוזמרין  
roquette רוקט  
russule חריפית  
rutabaga ודיתוש לפת ;

כרוב  ; צנון
  הנפוס

safran זעפרן  
salade frisée חסה מסולסלת  
salicorne סאטסומה  
salsifi  התיש-זקן  
salsifis noirs התיש שחור-זקן  
sariette  זעתר  
sarriette צתרה  
sauge מרווה  
scarole עולש  
seigle שיפון  
serpolet בר-קורנית  
serpolet ; thym 
sauvage 

  תימין לימוני

soja סויה  
souci ציפורני חתול  
tangelo  הכלאה (לו 'טנג

 טנגירין של
  )ופומלו

tangerine  מנדרינה  
thym  צתרנית  
thym קורנית; תימין  
tomate עגבנייה  
tomates d’arbre ; 
tomate oblongue 

  עגבניות עץ



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notre amie Colette Allouch, auteur de plusieurs dictionnaires, nous offre cette liste. 
 

Vous pouvez acquérir ses ouvrages sur notre site partenaire www.kol.fr 
 

topinambour  ארטישוק
  ירושלמי

truffe  כמהין  
truffe blanche  כמהין לבן  
truffe noire כמהין שחור  
vanille שנף  
verveine ורוינה/ זהלואי  
verveine citronnelle לואיזה  


