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1 容器 ようき Đồ đựng

2 バット ばっと Cán lăn Là một hộp đựng hình chữ nhật dùng để lưu trữ thực
phẩm tạm thời. Vật dùng trong nhà bếp được làm
bằng thép không gỉ.

3 番重 ばんじゅう Khay nông hình chữ nhật Hộp đựng nông, không có nắp. Cho thực phẩm và cá
c món ăn vào, xếp chồng lên nhau để vận chuyển đi
hoặc đặt xuống.

4 ミキサー みきさー Máy xay

5 皮むき（します） かわむき（します） Bóc vỏ (động từ)

6 かご かご Giỏ

7 温度計 おんどけい Nhiệt kế

8 測定器 そくていき Dụng cụ đo

9 計量器 けいりょうき Dụng cụ cân

10 はかり はかり Cái cân

11 フライヤー ふらいやー Nồi chiên Là dụng cụ nấu ăn dùng cho thực phẩm chiên được t
ích hợp thiết bị gia nhiệt và nồi chiên.

フライヤーでとり肉
にく

を揚
あ

げます。

Chiên thịt gà bằng nồi chiên.

12 オーブン おーぶん Lò nướng オーブンで魚
さかな

を焼
や

きます。

Nướng cá bằng lò nướng.

13 洗浄機 せんじょうき Máy rửa 洗浄機
せんじょうき

で野菜
やさい

を洗浄
せんじょう

します。

Rửa rau bằng máy rửa.

14 冷凍庫 れいとうこ Tủ đông

15 真空機 しんくうき Máy chân không

16 冷凍容器 れいとうようき Hộp đựng đông lạnh Viết tắt: れいよう.

17 袋 ふくろ Túi

18 ホース ほーす Ống mềm

19 釜 かま Nồi nấu

20 スライサー すらいさー Máy thái thịt, máy cắt lát

21 ざる ざる Rổ

22 ペーパータオル ぺーぱーたおる Khăn giấy
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23 ボウル ぼうる Thau Có trường hợp phát âm  giống "ボール".
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