
Porrmõšsannõs 

hedelmä heeđalm 

herne kååraǩ 

jauheliha maaʹljumvueʹǯǯ 

juures vueʹddes-šadd 

juusto vuâstt, vuâst, vuõsttu 

kahvi kååʹf, kååʹfa, kååfi 

kala kueʹll 

kana kääʹnn 

kasvis šâdd 

kaura ååʹves 

keitto veärr 

kiusaus ǩeʹhss 

kumpus, kumpukset kuumpâs, kumppâz 

käristys ǩeäʹrstõs 

laatikko čuʹǩǩ 

leipä leiʹbb, leeiʹb, leibba 

liha vueʹǯǯ 

lihapulla, -pyörykkä vueʹǯǯpäll, -pääll 

liharuoka vueʹǯǯporrmõš 

maito mieʹlǩǩ, mieʹlǩǩ, meâlkka 

makaronilaatikko makarončuʹǩǩ 

makkara määʹrf 

maksa vuõivâs 

mehu säʹpp, sääʹpp, säppa 

nauta kuss 

paisti čuärbieʹll,-beäl 

peruna pååttaǩ, (=, pââttka) 

perunamuusi poottaǩmoʹssjõs 

poro puäʒʒ, puõccu 

puuro hutt, huutt, huʹtte 

riisipuuro riisshutt, -huutt, huʹtte 

riusjauho čaʹppesjävv, -jäävv,-javvu 

sika šââʹǩǩ, šaaʹjj, šâkka 



tee (saikka) čeei, čeei, čeeʹja 

tee (saikka) čee, =, čeeʹa 

vehnä (Triticum aestivum) kått, kåått, kåʹtte 

vehnäleipä viõʹlǧǧesleiʹbb 

veri võrr, võõr, võʹrre 

vesi čääʹcc, čääʹʒʒ, čäcca 

vihannes ååvaš, åvvâž, åvvša 

vilja kåʹrnn, kåårn, kårnna 

voi vuõjj, vuõi, vuõʹjje 

 

aamupala tueʹlesveärr 

aamupala tueʹleskuʹsǩǩ 

alkuruoka alggporrmõš 

alkukeitto alggveärr 

iltapala jeäʹǩǩeskuʹsǩǩ 

ruoka porrmõš, -mõõžž, -mõʹšše  

jälkiruoka mâʹŋŋveärr 

välipala kõskk-kuʹsǩǩ 

välipala uʹcc veâruš 

janottaminen juǥstâttʼmõš, koškk 

janottaa juǥstâtted 

nälkä neäʹlǧǧ, nieʹlj, neälgga 

raaka (liha, kala) njuõckâs (#njuõckk) 

tulla kylläiseksi kâllned 

olla kylläinen kââllas 

ravitseva, täyttävä toʹlmmeš 

kypsynyt ǩiõrggnam, vaalmâš 

 

Verbit Veeʹrb 

hautua parddõõttâd 

hämmentää, sekoittaa sieʹjjted 

keittää ǩeʹtted 

kiehua tuõlddâd 

kiehua yli äbbad 



kiehuttaa tuõlddeed 

kiehua (rasvasta) ciireed 

kuoria kuõʹrrjed 

kypsyä kopššâd 

käristää ǩeäʹrsted 

leikata, pala, viipale čuõppâd 

leipoa leiʹbbjed 

leipoa rieskaa kääk päʹštted 

maistaa njâʹdded 

maustaa njââddted 

nousta (taikinasta) jååʹtted 

nousta pintaan (rasva)  

paistaa päʹštted 

paloitella caappâd 

ruskistaa roočkatted 

ryöpäta tuõldstatted 

savustaa päʹlvveed 

sekoittaa (jauhoja) sieʹjjted 

suurustaa suursted, saʹlggeed 

tehdä juustoa vuâst raajjâd 

tehdä makkaroita mäʹrfstõõllâd 

tehdä ruokaa pävvrõõššâd 

voidella vuõiddâd 

syödä poorrâd 

syödä lusikalla kõʒʒâd 

pureskella suõskkâd 

nielaista njiõlsted 

ahmia huälttad 

 

Astiat Kärldõõǥǥ 

haarukka velkk, veelk, viõlkku 

kattila ǩeʹttemǩeʹmnn 

kasari kastråʹll, -rååʹll, -råʹlle 

kannu kann, kaann, kannu 

kansi låʹǩǩ, lååʹǩǩ, låʹkka 



kauha kuʹhss, kuuʹs, kohssa 

kulho näʹpp, nääʹpp, näppa 

kuppi kopp, koopp, koʹppe 

juomalasi ståkkan, =, ståkkna 

lautanen tiskk, tiisk, tiʹsǩǩe 

lautanen (syvä) veärrtiskk 

lusikka pâʹsttem, =, pâʹsttma 

muki kruuška, =, kruušǩže 

paistinpannu skoorâd, =, skoorda 

pata kruâitt, kruâit, kruõittu 

pannu čeiʹnniǩ, =, čeiʹnnka 

pullo poottâl, pottâl, pottlâ 

veitsi neiʹbb, neeiʹb, neibba 

vispilä viispâl, visppâl, visppla 

 


