
Kitchen utensils 

ENGLISH PORTUGUESE 

kitchen utensils utensílios de cozinha 

a baking tin um molde de bolo 

a baking tray, a baking pan uma placa de cozinha 

a basting brush um pincel de rega 

a batch uma fornada 

a blender 
um liquidificador, triturador, 
misturador  

a bottle uma garrafa  

a bottle-opener um abridor de garrafas  

a bowl uma tigela  

a bread knife uma faca de pão  

a breadbasket um cesto de pão 

a butter dish um manteiga  

a cap / a top uma cápsula 

a carafe uma garrafa  

a carving knife uma faca de trinchar  

a casserole  uma panela 

a cheese grater um ralador de queijo  

a chopping board, a cutting board uma tábua de corte  

a coffee maker uma cafeteira eléctrica  

a coffee pot uma cafeteira  

a cooker (uk), a stove (us) um fogão  

a cooker hood um exaustor  

a cooking-pot uma panela  

a cooling rack um rack de refrigeração 

a cork uma rolha 

a corkscrew um saca-rolhas  

a cup uma xícara  

a cupboard um armário 

a decanter uma garrafa de vinho 

a deep fryer, a fryer uma fritadeira  



a dessert spoon uma colher de sobremesa  

a dinner set um serviço de mesa 

a dishwasher uma máquina de lavar louça  

a drawer uma gaveta 

a electric carving knife uma faca eléctrica  

a electric cooker um fogão eléctrico  

a flask um frasco para injectáveis 

a food processor um robô doméstico  

a food scale uma balança 

a fork um garfo  

a freezer, a deep freezer um congelador  

a fridge um frigorífico  

a fridge-freezer um frigorífico-congelador  

a frying pan uma frigideira  

a garlic press um espremedor de alho 
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