
Borramušsánit  

  

Ávdnasat Aineksia 

čoarbbealli paisti 

biergu, bierggu, biergo- liha 

boazu, bohcco, bohcco- poro 

bohtás, bohtásat, buđet, buđehat perunat 

bohtásnjuvddus perunamuusi 

bullát, jorbbohat pyörykät/pullat 

buonjus kastike 

ferdnejuvvonbiergu jauheliha 

gordni, gortni, gordne- vilja 

gumposat kumpukset 

guolli, guoli, guolle- kala 

gussa, gusa, gusa- nauta 

hávvar kaura 

hearta herne 

lođá laatikko 

mális keitto 

márfi makkara 

nisu vehnä 

risen, risena, risen- riisi 

rogaš, rohkasa ruis 

ruohtasšaddu juures 

ruonás, ruotnasat vihannes 

šaddu kasvis 

spiidni, spiinni, spiinne- sika 

steaikka kiusaus 

steaikka, biđus käristys 

suohkat puuro 

varra veri 

vuoivvas maksa 

vuonccis, vuoncá- kana 

vajastat, cabastat leikkele 

čáhci, čáhci vesi 

láibi, láibbi leipä 

mielki, mielkki maito 

sáhppi, sákta, máihli mehu 

vuodja voi 

vuostá juusto 

 



Vearbbat verbejä 

vuoššat keittää 

bassit paistaa 

cáhpat paloitella, silputa 

garret kuoria 

hávdudit hauduttaa 

málestit tehdä ruokaa 

márfut tehdä makkaroita 

njađđet, suvlet maustaa 

sehkket, seaguhit sekoittaa (jauhoja) 

sehkket, seaguhit hämmentää/sekoittaa 

smáhket maistaa 

steiket käristää 

suovastit savustaa 

vadjat leikata, pala/viipale 

vuoidat voidella 

vustet tehdä juustoa 

 

Lihtit Astioita 

haarukka gáffal, gáffalat 

kattila gástarulla 

kauha guksi 

kulho náhpi 

kuppi gohppa 

lasi lássa 

lautanen tallearka 

lusikka baste 

paistinpannu steaikkabánno 

pullo bohtal 

veitsi niibi 

vispilä firon 

  



Ruokasanastoa 

Aineksia Ávdnasat 

hedelmä heđen 

herne hearta 

jauheliha ferdnejuvvonbiergu 

juures ruohtasšaddu 

kala guolli, guoli, guole- 

kana vuonccis, vuoncá 

kastike buonjus 

kasvis šaddu, šattu, šaddo- 

kaura hávvar 

keitto mális 

kiusaus steaikka 

kumpukset gumposat 

käristys steaikka, biđus 

laatikko lođá 

liha biergu 

makkara márfi 

maksa vuoivvas 

nauta gussa, gusa, gusa- 

paisti čoarbbealli 

perunamuusi bohtásnjuvddus, buđetnjuvddus 

perunat bohtásat, buđehat 

poro boazu, bohcco, bohcco- 

puuro suohkat 

pyörykät/pullat bullát, jorbbohat 

riisi risen 

ruis rogaš, rohkasa 

sika spiidni, spiinni, spiinne- 

vehnä nisu 

veri varra 

vihannes ruonas 

vilja gordni 

  

juusto vuostá 

leikkele cabastat, vajastat 

leipä láibi, láibbi 

maito mielki, mielkki 

mehu sáhppi, sákta, máihli 

vesi čáhci, čázi 

voi vuodja 

  



  

Verbejä Vearbbat 

hauduttaa hávdudit 

hämmentää/sekoittaa sehkket, seaguhit 

keittää vuoššat 

kiehua duoldat 

kiehua yli ábbut 

kiehuttaa duolddahit 

kuoria garret 

kypsyä giksat 

käristää steiket 

leikata, pala/viipale vadjat 

leipoa  láibut 

leipoa rieskaa gáhkket 

maistaa smáhket, máistit 

maustaa njađđet, suvlet 

nousta (taikina) badjánit 

nousta pintaan (rasva, hera) čuoldut 

paistaa bassit 

paloitella, silputa cáhpat 

porista buljardit 

ruskistaa steiket 

ryöpätä vuoššastit 

savustaa suovastit 

sekoittaa (jauhoja) sehkket, seaguhit 

suurustaa suohkudit 

tehdä juustoa vustet 

tehdä makkaroita márfut 

tehdä ruokaa málistit 

voidella vuoidat, njuvdit láibbi 

  

syödä kalaa borrat guoli 

ahmia vuohpput 

ahmia vuovdduštit 

ahmia (ruokaa) njiellat 

napostella buoibmut 

napostella snoahpat, snoahput 

pureskella suoskat 

rouskuttaa smiergguhit 

syödä borrat 

syödä lusikalla gazzat 

syödä nopeasti borastit, njiellalit 

  



  

aamupala iđitbihttá 

alkuruoka álgoborramuš 

hyytelö šelea, dildu 

höystö, lihapala keitossa sálga 

iltapala eahketbihtá 

jano goiku 

jälkiruoka bajálaš, deattáldat 

kypsä giksan 

leipuri láibu 

nälkä nealgi, borranmiella 

pääruoka oaiveborramuš 

raaka (liha, kala) njuoskkas 

runsaslihainen, keitosta sálgii, sálggas 

tulla kylläiseksi gallánit 

 

Astioita Lihtit 

gáffal, gáffalat haarukka 

gástarulla kattila 

guksi kauha 

náhpi kulho 

gohppa kuppi 

lássa lasi 

tallearka lautanen 

baste lusikka 

steaikkabánno paistinpannu 

bohtal pullo 

niibi veitsi 

firon vispilä 

 


