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Ruoka  - Purrâmuš   
 

Ruoka-aineet Purrâmušamnâseh 

hedelmä heeđâlm 

herne herttâ, heertâ 

jauheliha millumpiärgu 

juures ruotâsšaddo, -šado 

juusto vuástá 

kala kyeli, kyele 

kana kääni 

kastike kastik 

kasvis šaddo, šado 

kaura haavvâr 

keitto määlis, máállás 

kiusaus kivsádâs 

kumpukset kumppâseh 

käristys steikkâ, steeihâ 

laatikko loová 

leikkele cavâstâh 

leipä leibi, leeibi 

liha piärgu 

maito mielkki, mielhi 

makkara märfi, määrfi 

maksa vuoivâs 

mehu säppi, sääpi 

nauta kussâ, kuusâ, kusâ- 

paisti čuárbpeeli 

perunamuusi pottááknjuuvdâs 

perunat potáseh ~ potákkeh 

poro puásui, poccuu 

puuro suohâd 

pyörykät/pullat puláh 

riisi riisin 

ruis ruuvâš 

sika šahe, šave 

vehnä niisu 

veri vorrâ 

vesi čääci, čääsi 

vihannes ruonâs 

voi vuojâ 
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Verbit Veerbah 

hauduttaa hávduttiđ 

hämmentää/sekoittaa muiviđ, muiviim, moivee 

keittää vuoššâđ, vuošâm, vuášá 

kiehua tuoldâđ, tuáldá 

kiehua yli abbâsiđ 

kiehuttaa tuoldâttiđ 

kuoria korriđ, korriim, korrii 

kypsyä kopšâđ, kapša 

käristää steikkiđ, steikkiim, steikkee 

leikata, pala/viipale časkestiđ 

leipoa  liäibuđ, liäibum 

leipoa rieskaa kakkiđ, kakkiim, käkkee 

maistaa smakkiđ, smakkiim, smäkkee 

maustaa njadostiđ 

nousta (taikina) alaniđ, allaan 

nousta pintaan (rasva, hera) čuolduđ, čuáldoo 

paistaa passeeđ, pasam 

paloitella, silputa caappâđ, caavâm 

porista njocârdiđ 

ruskistaa steikkiistiđ 

ryöpätä vuošâstiđ 

savustaa suovâstiđ 

sekoittaa (jauhoja) siävuttiđ 

suurustaa suvrâstiđ 

tehdä juustoa vuostiđ, vuostiim, vyestee 

tehdä makkaroita márfuđ 

tehdä ruokaa mälistiđ 

voidella vuoidâđ, vuoidâm, vuáidá 

  

Syöminen Purâdem 

ahmia šávduđ, šáávdum, šávdu 

ahmia hurttođ, hurtom, hurtto 

ahmia (ruokaa) siskediđ, siskeed 

mussuttaa ilman hampaita movssiđ, movssiim, movssee 

napostella njiskođ, njiskom 

napostella snuotârdiđ 

pureskella suoskâđ, suoskâm, suáská 

rouskuttaa smiärgááttiđ, smiärgááttâm 

syödä puurrâđ, puurâm, porá 

syödä hienostellen, vähän skođmođ, skođmom, skuđmuu 

syödä lusikalla kozzâđ, koozâm, kozzá 

syödä nopeasti šavduliđ 
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Ruoka Purrâmâš 

aamupala iiđeedpittá, -pitá 

alkuruoka algâpurrâmâš 

hyytelö liivzâs, lihcâs 

höystö, lihapala keitossa salgâ, saalgâ 

iltapala eehidpittá, -pitá 

jano koško 

jälkiruoka pajaldâs 

kypsä koopšâs, kopšâs 

leipuri liäiboo 

nälkä nelgi 

pääruoka uáivipurrâmâš 

raaka (liha, kala) njuoskâs 

runsaslihainen, keitosta salgii, - s 

tulla kylläiseksi kalanâttâđ 

välipala peivipittá 

 

Astiat Liteh 

haarukka kaahvâl 

kattila kiemni 

kauha kukse, kuvse 

kulho näppi, nääpi 

kuppi koppâ, koopâ 

lasi laasâ 

lautanen taldrik 

lusikka pastem 

paistinpannu paistpánnu, -páánu 

pata pääti, pääđi 

pullo puttâl 

veitsi nijbe, niijbe 

vispilä vispâl 

 


