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RESUMO  

QUANTOS NOMES PODE TER UM MESMO OBJETO OU EVENTO NO 

MUNDO? 

Gabrielle Bonzoumet 

Orientadora: Prof. Doutora Miriam Lemle 

 

 Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação 

em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 

A parte central deste estudo será uma comparação do vocabulário técnico da arte 

culinária entre três línguas: português do Brasil, inglês e francês. Ao observar as 

receitas, vemos que as expressões linguísticas diferem, porém apontam para o 

mesmo ato de execução no mundo extralinguístico. E uma questão se faz 

presente: existe também identidade semântica nas expressões linguísticas 

utilizadas nas receitas? Através desta pergunta no mundo da arte culinária, 

estamos examinando a questão filosófica da correspondência entre o mundo e 

configurações mentais. A reunião dos dados desse trabalho pretende 

proporcionar base empírica para a discussão linguística sobre a previsibilidade de 

correspondência entre gramática, semântica e pragmática. 

Palavras-chave: vocabulário técnico, culinária, pragmática, semântica, estrutura 

morfológica, configurações mentais, sintaxe 
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ABSTRACT 

HOW MANY NAMES CAN HAVE THE SAME OBJECT OR EVENT IN THE 

WORLD? 

Gabrielle Bonzoumet 

Orientadora: Prof. Doutora Miriam Lemle 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação 

em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 

The central part of this study will be a comparison of the technical vocabulary of 

cooking between three languages: Brazilian Portuguese, English and French. We 

can consider that in the act of implementing cooking recipes, there will be 

pragmatic identity in the instructions executed from linguistic expressions 

contained therein. The linguistic expressions differ, but point to the same event in 

the extra-linguistic world. And an issue takes place: is there also semantic identity 

in linguistic expressions used in recipes? Through this query in the cooking field, 

we are examining the philosophical question of the correspondence between 

states in the world and states in mind. The data collection of this study aims to 

provide empirical basis for theoretical discussion about the predictability of 

correspondence between grammar, semantics and pragmatics. 

Keywords: technical vocabulary, cooking, pragmatics, semantics, morphological 

structure, mental states, grammar 
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LISTA DE ABREVIAÇÕES (árvores sintáticas) 

 

 A – Adjetivo 

 Adv – Advérbio  

 N– Nome  

 Pref. – Prefixo 

 P – Preposição latina (elemento funcional que introduz um argumento 

interno nas línguas neolatinas em análise, português e francês) 

          - Raiz  

 V – Verbo  

 

 

LISTA DE PREPOSIÇÕES E PREFIXOS LATINOS 

 

 A / AB – ponto de partida, a partir de, afastamento, do lado de 

 AD – junto de, em direção a, para 

 COM – com, em companhia de, ao mesmo tempo, por meio de. 

 DE – a partir de, de acordo com, do meio de, feito de 

 EN / IN – dentro de, no meio, entre, para, contra 

 ES / EX – do interior de, movimento de dentro para fora 

 RE – movimento para trás, volta ou regresso a um estado anterior 



 
 

1–INTRODUÇÃO  

 

A parte central desse estudo será uma comparação do vocabulário técnico 

da arte culinária entre três línguas: português do Brasil, inglês e francês. A origem 

dos dados é o livro Larousse das sobremesas, originalmente escrito pelo chefe 

francês Pierre Hermé. Para realizar essa pesquisa, fiz uso do original Le Larousse 

des desserts (2006), da sua tradução em português Larousse das sobremesas 

(2010) e do livro em inglês Larousse Gastronomique – Desserts, cakes and 

pastries (2004). Desse modo, tenho em mãos, em cada uma das três línguas 

acima citadas, a terminologia técnica que permite que instruções linguísticas se 

convertam em uma ação específica no mundo – evento este que caracteriza a 

execução de uma receita culinária.  

O estudo de terminologias técnicas tem a virtude de nos assegurar que a 

palavra ou expressão linguística tenha uma só referência no mundo e isto 

significa que estas podem estar associadas a apenas uma coisa ou evento no ato 

de execução de uma receita culinária. Sendo assim, ao observarmos uma receita, 

sabemos que um determinado verbo se refere a uma única ação no ato de sua 

execução. Desse modo, quando encontramos em uma receita o verbo “escaldar” 

sabe-se que a única ação a ser executada é “meter em água fervendo; lavar com 

água muito quente”. 

Podemos considerar, então, que no ato de execução de uma receita 

culinária, existe uma identidade pragmática das expressões linguísticas ali 

contidas. Chamamos de identidade pragmática o fato de expressões linguísticas 

diferentes conduzirem à mesma ação no ato de execução de uma receita 

culinária. Ao observar a receita para obtenção de um mesmo alimento em 

português, inglês e francês vemos que as expressões linguísticas diferem, porém 

apontam para o mesmo evento no mundo extralinguístico. E uma questão se faz 

presente: existe também identidade semântica nas expressões linguísticas 

utilizadas nas receitas? 

Através desta pergunta no mundo da arte culinária, estamos examinando a 

questão filosófica da correspondência entre o mundo e as representações 
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mentais que fazemos dele, sendo a linguagem um dos principais meios de 

estudar tais representações. A reunião dos dados desse trabalho pretende ainda 

proporcionar base empírica para a discussão linguística sobre a previsibilidade de 

correspondência entre gramática, semântica e pragmática 



 
 

2– PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Morfologia Distribuída 

 Afim de melhor fundamentar tal discussão, veremos a seguir as correntes 

teóricas linguísticas que norteiam a análise de dados presente nesse trabalho.  

 Como ponto de partida, faremos algumas assunções básicas em relação à 

semântica e à sintaxe. Em relação à sintaxe, trabalharemos segundo uma ótica 

gerativista. Assumimos que as sentenças e as palavras possuem uma estrutura 

de constituição hierárquica que agrupa constituintes em palavras ou sentenças. 

Também afirmamos que constituintes podem ser movidos de um lugar para outro 

em uma estrutura arbórea. Mais especificamente, as análises sintáticas 

apresentadas neste trabalho se fundamentam no ramo gerativista chamado de 

Morfologia Distribuída.  

 MARANTZ (1997) se posiciona absolutamente contra a abordagem 

gerativista lexicalista, e propõe a Morfologia Distribuída como uma alternativa a 

esse enfoque. De acordo com tal autor, uma teoria deve incluir uma ou mais listas 

de elementos atômicos que o sistema computacional da gramática pode combinar 

em unidades maiores. A Morfologia Distribuída atende a esse critério ao propor 

três listas que serão explicadas a seguir.  

 Traços sintáticos substituem o Léxico da abordagem lexicalista fornecendo 

unidades com as quais a sintaxe opera. A Lista 1 da morfologia distribuída contém 

raízes atômicas da linguagem e pacotes atômicos de traços gramaticais, ou seja, 

trabalha com raízes e morfemas abstratos. O conjunto de traços gramaticais 

contidos na Lista 1 é determinado pela Gramática Universal e talvez por princípios 

de uma língua particular.  

 A Lista 2, Vocabulário, fornece formas fonológicas para os nós terminais da 

sintaxe (ou seja, para a Lista 1). O Vocabulário inclui conexões entre os conjuntos 

de traços gramaticais e os traços fonológicos. A Lista 2 não é gerativa. Os itens 

do Vocabulário são especificados respeitando os traços dos nós terminais vindos 

da Sintaxe. 
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 A Lista 3, Enciclopédia, é a lista dos significados especiais. A Enciclopédia 

lista os significados especiais de raízes particulares considerando o contexto 

sintático em que essas ocorrem. A Lista 3 também não é gerativa. 

 Em suma, através das três listas explicitadas acima, a Morfologia 

Distribuída defende que todas as palavras são formadas através dos mesmos 

processos gerais – concatenar e mover – que constroem frases. Não há princípios 

especiais de composição que separem a combinação de palavras em frases da 

combinação de morfemas em palavras. 

 Explicaremos, a seguir, por quais razões uma teoria gramatical não 

lexicalista, tal qual a Morfologia Distribuída, se aplica melhor à análise de dados 

da culinária. Para tal, faz-se necessário ressaltar três propriedades básicas da 

Morfologia Distribuída, que podem ser constatadas por meio da observação das 

definições das três listas citadas acima.  

 A teoria assume, como dito anteriormente, que a Lista 1 é constituída por 

unidades abstratas, não possuindo conteúdo fonológico. Apenas após a Sintaxe 

que o conjunto de traços sintáticos recebe traços fonológicos, por meio de regras 

que associam sons aos nós terminais da derivação, caracterizando um processo 

chamado de spell-out. A essa propriedade chamamos de Inserção Tardia. A 

segunda característica importante da Morfologia Distribuída é a Subespecificação 

dos itens do Vocabulário. As expressões fonológicas constituídas na Lista 2 não 

precisam ser totalmente especificadas para as posições sintáticas onde serão 

inseridas. Apenas os nós terminais da estrutura sintática, ou seja, os morfemas, 

são totalmente especificados em relação ao seu conteúdo. É apenas na Lista 3 

que as raízes adquirem seus significados de acordo com seu domínio local. A 

terceira propriedade da Sintaxe chama-se Estrutura Sintática em toda a 

derivação. Tal característica já foi vista anteriormente e se refere ao fato de que 

processos sintáticos e morfológicos seguem as mesmas regras, ou seja, se dão 

através dos processos de concatenar e mover.  

 As abordagens gerativas lexicalistas afirmam que as palavras são o espaço 

de variados tipos de idiossincrasia. E que o domínio de aplicação de regras 

fonológicas e de significados especiais (idiossincráticos) coincide na palavra. 
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Marantz defende que esta afirmação não é verdadeira. O domínio de significados 

especiais pode ser maior ou menor que a palavra. Ao analisar dados da culinária, 

percebemos que a posição de Marantz se aplica. Tomemos como exemplo as 

seguintes frases:  

1. Chassez le gaz carbonique produit par la fermentation.  

(Tire/Elimine o gás carbônico produzido pela fermentação) 

2. Pourquoi demande-t-on aux chasseurs de chasser le renard? 

(Porque pedir aos caçadores que cassem a raposa?) 

3.  Il faut chasser le chômage, pas faire la chasse aux chômeurs. 

(É preciso banir o desemprego, e não fazer a caça aos desempregados) 

 É apenas considerando o contexto sintático que podemos compreender 

nos exemplos acima os diferentes significados que o verbo chasser pode assumir. 

A polissemia está relacionada à subespecificação dos itens do Vocabulário. 

Sabemos, em cada uma das três frases que se trata de um verbo, pois os nós 

terminais são totalmente especificados em relação à sua significação, porém a 

raiz chass- não é, por si só, totalmente especificada, sendo necessário levar em 

conta o contexto sintático em que essa ocorre tanto no interior da palavra quanto 

na composição frasal. Além disso, no modelo da Morfologia Distribuída, as raízes 

presentes na Lista 1 não possuem inerentemente categoria gramatical. Esse fato 

nos permite assumir que uma mesma raiz pode vir a ser um nome, um adjetivo 

e/ou um verbo, como é o caso do verbo chasser e do nome chasse nos exemplos 

acima.  

 Outra razão importante para dar atenção à estrutura das palavras está 

relacionada ao fato de que na Morfologia Distribuída há apenas um componente 

gerativo, a sintaxe, que vai “all the way down” até à formação das palavras.  

 Esta opção teórica elimina a dificuldade de se definir o que é uma palavra, 

como havia no lexicalismo (assumindo que a palavra era o espaço de 

idiossincrasias) 
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2.2 Interface Sintaxe-Semântica 

 Apesar de sintaxe e semântica serem dois sistemas distintos, há uma 

relação entre eles que pode ser estudada na teoria da interface sintaxe-

semântica. Vale ressaltar que, na maior parte das vezes, quando temos um 

constituinte sintático temos um constituinte semântico também. Há uma série de 

fenômenos que evidenciam a relação de proximidade entre semântica e sintaxe. 

Faremos a seguir a uma breve exposição de alguns deles.  

 Vamos considerar os casos de expressões idiomáticas. Por um lado, uma 

expressão idiomática é uma unidade semanticamente opaca cujo sentido não 

deriva da interpretação de suas partes de uma maneira transparente. Por outro 

lado, uma expressão idiomática é sintaticamente complexa. Em MARANTZ 

(1984), temos a defesa de que em inglês há expressões idiomáticas formadas 

pela leitura não composicional de verbo-objeto e sujeito-verbo-objeto, porém não 

há casos de idiomatização na interpretação de sujeito-verbo. Considerando que 

sintaticistas afirmam que o verbo e seu objeto formam um constituinte (VP) que 

não inclui o sujeito, a generalização de Marantz corrobora a crença de que 

expressões idiomáticas são constituintes sintáticos com leituras especiais. Dessa 

forma, temos uma evidente relação muito próxima entre sintaxe e semântica.  

 Outro fato que argumenta em favor dessa relação entre sintaxe e 

semântica pode ser visto em CHOMSKY (1981), onde o autor afirma que o verbo 

atribui caso acusativo ao complemento por ele regido e a flexão verbal rege e 

atribui caso (nominativo) ao SN sujeito. Chomsky afirma que uma propriedade 

básica da predicação é a relação de “um-para-um” entre um predicado (VP) e seu 

argumento (NP). Tal relação também é uma questão semântica, a análise 

semântica de verbos como funções matemáticas torna evidente tal relação de 

proximidade. Pois uma função matemática relaciona elementos de um conjunto a 

elementos de outro conjunto. No caso da semântica, podemos afirmar que um 

verbo transitivo é uma função que combinada a um argumento (objeto) gera outra 

função que pode ser combinada com o sujeito.  

 Em suma, as evidências de interrelação entre semântica e sintaxe são 

numerosas e não serão todas tratadas nessa seção.  Até o presente momento, 
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baseamos nossa discussão na afirmação de que sintaxe e semântica são 

sistemas distintos e que há um mapeamento de estruturas sintáticas que leva à 

interpretação. A interface sintaxe-semântica é um campo de pesquisa muito vivo. 

Porém, as assunções básicas feitas nessa seção sobre semântica e sintaxe 

parecem ser aceitas por uma grande gama de linguistas, e a dissociação desses 

dois sistemas recursivos não é fator de polêmica. 

 

2.3 Interface Semântica-Pragmática 

  O mesmo não pode ser dito quando o assunto em questão é a interface 

semântica-pragmática, a qual será discutida a seguir.  A relação entre o mundo e 

as configurações mentais que fazemos desse, entre linguagem e realidade é foco 

de discussão entre os estudiosos da linguagem desde a Antiguidade. E é uma 

questão ainda em aberto nos dias de hoje gerando grande disparidade de 

opiniões entre semanticistas e pragmaticistas. 

 Seguindo o trabalho de Paul Grice, filósofos da linguagem distinguem, com 

frequência, dois tipos de conteúdo linguístico: o literal ou semântico (comumente 

discutido no contexto das sentenças) e o conteúdo pragmático ou o significado do 

falante (comumente discutido no contexto da enunciação). O sentido literal seria 

inteiramente independente do contexto da enunciação e o sentido pragmático do 

falante inteiramente dependente do contexto de enunciação. Sendo assim, 

poderíamos denominar o conteúdo semântico como um conteúdo invariável 

quanto ao contexto extralinguístico e o conteúdo pragmático variável de acordo 

com as mudanças no contexto de enunciação. Dessa forma, temos uma 

semântica livre de qualquer apelo à pragmática.  

 Entender a semântica como invariável contextualmente apresenta algumas 

vantagens. Primeiramente, aspectos da nossa competência linguística apontam 

para a necessidade de um conteúdo contextualmente invariável. Se todos os 

aspectos do significado linguístico fossem variáveis com o contexto de uso 

extralinguístico, seria difícil compreender como um ser humano poderia adquirir 

uma língua, em primeiro lugar. Além disso, poderíamos pensar na necessidade de 

haver um elemento contextualmente invariável para capturar a dimensão 
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normativa do significado linguístico, como por exemplo, o fato haver sentenças 

compreensíveis e incompreensíveis em uma dada língua.  

 Além disso, parece que um conteúdo invariável contextualmente é 

necessário para explicar princípios da nossa habilidade linguística, tais quais 

produtividade e sistematicidade. Ou seja, um ser humano é capaz de entender um 

número infinito de novas sentenças e o nosso padrão de compreensão linguística 

possui um caráter sistemático. A habilidade de compreender sentenças que 

nunca ouvimos antes e de manipular e reconstruir palavras para formar 

constituintes novos e plenos de significado apenas pode ser explicada se o 

conteúdo semântico das palavras e sentenças for inteiramente determinado pelo 

significado das palavras e seus modos de composição sintática.   

 Existem como visto acima, razões para se pensar a semântica como um 

conteúdo essencialmente sistemático, recursivo e independente do contexto de 

uso pragmático. Essas características constituem pressupostos essenciais para 

explicar os princípios da produtividade e da sistematicidade.  

 Porém, a ausência de pragmática na determinação do sentido literal é 

combatida por reivindicadores de uma pragmática radical. Autores como 

KEMPSON (2012), defendem que a pragmática deve ser tratada como ativa na 

determinação do sentido linguístico literal. Nesse modelo, a pragmática não é algo 

a ser acrescentado caso queira-se chegar do sentido literal para o sentido do 

falante, mas é algo que permeia todo o sentido, invadindo um campo de 

interpretação anteriormente reservado à semântica. A ideia base desse modelo é 

a subdeterminação semântica (BORG 2004), ou seja, um conteúdo decodificado 

por meio do sentido das palavras e dos seus modos de composição sozinho 

quase sempre é falho ou incompleto e deve ser preenchido com o que falante 

literalmente expressa quando enuncia uma sentença.  

 Nesse trabalho, ao tratar a interface semântica-pragmática, vamos assumir 

uma posição semanticista, fazendo uso da semântica minimalista defendida por 

BORG (2012). De acordo com a semântica minimalista, sentenças expressam 

conteúdos mínimos (valores de verdade) os quais são acessados pela 

compreensão do significado das palavras e através da estrutura sintática sem a 
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necessidade do contexto de enunciação. A semântica minimalista reconhece, 

como a pragmática radical sugere, que os conteúdos semânticos nem sempre 

conferem com o sentido que uma sentença ganha quando proferida em um 

contexto de enunciação. Porém, o minimalismo argumenta que a teoria semântica 

não precisa e não deve se preocupar com os julgamentos intuitivos sobre o que é 

dito. Pois julgamentos de atos de fala são muito variáveis. O minimalismo sugere 

que, apesar de o processo de se reconstituir o sentido do falante envolva algum 

tipo de conhecimento genuinamente semântico, essa constitui apenas uma 

pequena parte sobre como atos de fala são determinados – julgamentos de ato de 

fala são massivamente efeitos de interação que podem, em princípio, fazer apelo 

a tudo que o ouvinte sabe. Além disso, o minimalismo reivindica que não há como 

começar uma análise com as ricas atribuições do que é dito por um falante e 

depois de alguma forma passar para o lado abstrato da semântica. Ao contrário, é 

sugerido que se deva começar com exigências centrais de uma teoria semântica 

(como produtividade e sistematicidade) e depois deixar a teoria determinar o limite 

entre conteúdo semântico e pragmático.  

 

2.4 Identidade Semântica e Identidade Pragmática 

 

 Como dito anteriormente, ao analisar os verbos contidos em receitas 

culinárias em português, inglês e francês, por ser tratar de um vocabulário 

técnico, temos a garantia que indicam a mesma ação no mundo extralinguístico, 

caso contrário não obteríamos o preparo do mesmo alimento a partir dos três 

idiomas em questão. Assim sendo, ao ler em português o verbo abrir (A), em 

francês abaisser (B) e em inglês roll out (C) sabemos que a ação a ser feita é 

abrir a massa. Desse modo, podemos afirmar que as formas A, B e C possuem a 

mesma identidade pragmática. Chamamos de identidade pragmática a 

característica de A, B e C constituírem instruções equivalentes no ato de 

execução de uma receita culinária.  

 Uma pergunta se faz presente: há também identidade semântica em A, B e 

C? Ou seja, A, B e C se utilizam dos mesmos caminhos semânticos para fazer 

referência à mesma ação no mundo extralinguístico? Ao analisar os três verbos, 
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podemos afirmar que não. Apesar de possuírem a mesma referência 

extralinguística, A, B e C não apresentam a mesma constituição semântica. 

Podemos afirmar que os três verbos conduzem à mesma ação através de 

caminhos semânticos distintos. Além disso, podemos afirmar também que os três 

verbos também apresentam estrutura sintática distinta. Dessa forma, as três 

línguas escolhem aspectos diferentes da ação que conduzem utilizando esses 

diferentes verbos.  

 Logo, podemos afirmar que a identidade pragmática e a identidade 

semântica não possuem correspondência determinística. Por caminhos 

composicionais distintos nos referimos aos mesmos eventos no mundo.  

  Ao analisar receitas culinárias nas três línguas, encontramos quatro tipos 

de relação entre semântica, sintaxe e pragmática no interior dos verbos: (i) 

mesma identidade pragmática, caminhos semânticos e caminhos sintáticos 

distintos; (ii) mesma identidade pragmática, caminhos semânticos similares e 

caminhos sintáticos distintos; (iii) mesma identidade pragmática, caminhos 

semânticos distintos e caminhos sintáticos similares e; (iv) mesma identidade 

pragmática, caminhos semânticos e caminhos sintáticos similares. 

 Diante de tamanha variação, podemos afirmar que o mundo extralinguístico 

não interfere de maneira determinística na linguagem. 



 
 

3 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

A ideia desse trabalho surgiu ao observar as mesmas receitas culinárias 

em três línguas diferentes: português, inglês e francês. Para desenvolver a 

pesquisa foram necessárias três etapas. A primeira foi a coleta de dados por meio 

da leitura de receitas nas três línguas. Como fonte, foi utilizado o livro francês 

Larousse des Desserts, sua tradução em português Larousse das sobremesas e 

o livro em inglês Larousse Gastronomique – Desserts, cakes and pastries. 

Utilizando esses três livros foi possível obter receitas para a obtenção dos 

mesmos alimentos. 

Primeiramente, os dados foram organizados em tabelas. No anexo I, 

podemos ter acesso aos dados em francês. A primeira coluna apresenta os 

verbos numerados em ordem alfabética, a segunda coluna a definição encontrada 

do dicionário Le Petit Robert para tais verbos e a terceira coluna o contexto 

linguístico (sentença) em que foi encontrado o verbo na fonte Larousse des 

Desserts. O anexo I apresenta tal organização para cento e quatro verbos 

diferentes em francês. 

No anexo II, podemos ter acesso aos dados em português. A primeira 

coluna apresenta os verbos numerados em ordem alfabética, a segunda coluna a 

definição encontrada no Dicionário Aurélio Eletrônico e a terceira coluna o 

contexto linguístico (sentença) em que foi encontrado o verbo na fonte Larousse 

das sobremesas. O anexo II apresenta as definições e contextos para sessenta e 

seis verbos em português. 

No anexo III, podemos ter acesso aos dados em inglês. A primeira coluna 

apresenta os verbos numerados em ordem alfabética, a segunda coluna a 

definição encontrada no Oxford Dictionary of English e a terceira coluna o 

contexto linguístico em que foi encontrado o verbo na fonte Larousse 

Gastronomique – Desserts, Cakes and Pastries. O anexo III apresenta as 

definições e contextos para cento e dois verbos em inglês.  

Para facilitar uma análise em que possamos estudar simultaneamente as 

três línguas e as três áreas de estudos linguísticos em questão nesse estudo - 

sintaxe, semântica e pragmática - foi elaborada a seguinte apresentação dos 
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resultados.  Seguindo uma numeração crescente, os verbos são apresentados 

(por meio de subitens da numeração) nas três línguas acompanhados dos 

contextos linguísticos onde foram encontrados. Ainda no mesmo item, seguem as 

árvores sintáticas dos verbos nas três línguas. E cada item também conta com 

comentários e explicações sobre esses dados.  



 
 

4 - RESULTADOS 

 

1)  

1.1 ABAISSER - Laissez-la reposer… avant de l'abaisser au rouleau à 

pâtisserie. 

1.2 ABRIR - Embrulhe em filme PVC... antes de abri-la com o rolo. 

1.3 ROLL OUT - Knead the dough lightly on a lightly floured surface, then 

roll it out into a long rectangle measuring about 15 X 35 cm (6 X 14 in). 

 

1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  

 

 

 

 

 

 

1.3  
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No item 1, temos três caminhos semânticos distintos para obtermos como 

resultado uma ação semelhante. Em francês, o verbo abaisser se forma a partir 

do adjetivo baisse (baixo) junto à preposição latina ad. Desse modo, a língua 

francesa expressa a ação em questão através do resultado a ser obtido, pois 

após abrir uma massa ela fica baixa. Em português, o verbo abrir nomeia a ação 

por meio do processo e não do resultado, visto que para que uma massa fique 

aberta é preciso o processo de abri-la. Em ambas as línguas acima referidas, faz-

se necessária a menção do objeto a ser utilizado na culminância da ação. Porém, 

isso não ocorre em inglês. Nessa língua, o verbo roll é composto a partir do nome 

roll (cilindro formado por enrolar um material flexível em torno de um tubo mais e 

mais sobre si mesmo) de origem latina rotulus/rotula diminutivo de rota (roda). 

Podemos afirmar que o verbo roll é derivado do nome roll, pois não há a 

possibilidade de termos a noção de enrolar sem a noção de cilindro. Podemos 

afirmar que o verbo roll nomeia a ação fazendo referência ao instrumento a ser 

utilizado. Além de caminhos semânticos distintos, encontramos também no item 1 

três estruturas morfológicas diferentes, ilustradas em 1.1, 1.2 e 1.3. 

 

2)  

2.1 ABSORBER - Faites cuire sur feu moyen jusqu'à ce que le riz ait absorbé tout 

le liquide. 

2.2 ABSORVER - Deixe cozinhar em fogo médio até que o arroz tenha absorvido 

todo o líquido. 

 

  2.1 e 2.2  
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No item 2, encontramos o mesmo caminho semântico e a mesma estrutura 

morfológica, como vemos em 2.1 e 2.2. Os verbos de ambas as línguas possuem 

a mesma origem latina absorbere (engolir, devorar, absorver). A estrutura 

sintática escolhida, na qual ainda há a presença da preposição latina ab, se 

justifica pela ocorrência em português da raiz sorv-, como podemos ver em 

palavras como sorver, sorvedouro, sorvo e sorvedura. 

 

3)  

3.1 AJOUTER - Ajoutez ensuite le sel, le sucre… tout en remuant. 

3.2 ACRESCENTAR - Acrescente o sal, o açúcar, a gema e o leite, mexendo 

bem. 

3.3 ADD - Sift 250 g (9 oz, 21,4 cups) strong plain (bread) flour, make a well in the 

centre, and add the yeast mixture and 1 lightly beaten egg. 

 

3.1                                              

 

 

 

 

 

 

 

3.2                                                
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3.3  

 

 

 

 

 

No item 3, a ação é referida por meio de caminhos semânticos diferentes e 

estruturas morfológicas distintas, ilustradas em 3.1, 3.2 e 3.3. Em francês, o verbo 

ajouter se forma através da preposição a e da raiz jout que tem sua origem no 

particípio passado (junctus) do verbo jungere (juntar), ainda presente na língua 

francesa em muitos adjetivos e nomes, tais quais joint, jointée, jointif, jointure, 

entre outros. Então, temos a ideia mesmo de colocar um ingrediente junto a outro, 

focando no processo da ação.  Em português, o verbo acrescentar possui outra 

semântica. Dentro desse, temos o verbo crescer e o adjetivo crescente que 

remetem a ideia de como ficará a mistura que está sendo preparada: após a 

junção do novo ingrediente, esta atingirá maior volume. Em inglês, temos o verbo 

add de origem latina ad+dire, que carrega a ideiade colocar em adição, focando 

no processo de se acrescentar um ingrediente e não no resultado dessa ação. 

Por conseguinte, observamos no item 3 caminhos semânticos e morfológicos 

distintos na três línguas. 

 

Além dos três verbos já vistos, vale também mencionar o verbo allonger, 

cuja estrutura morfológica está representada no item 3.1.1 abaixo. 

 

3.1.1 ALLONGER - Au moment de l'emploi, allongez la pâte avec 1cl d'eau. 

3.1.1 
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O verbo allonger contém o adjetivo long e faz alusão a ideia de que a 

massa ficará mais longa depois de se acrescentar água. Nesse item, optamos 

pela presença do radical long pois é ainda muito presente na língua francesa, 

como podemos ver nos seguintes exemplos: longue, longueur, longer, longitude, 

longiligne, longtemps, longévité, longuement, longrine. Assim sendo, temos mais 

um caminho semântico e morfológico para chegarmos à ação de se acrescentar 

um ingrediente. 

 

4)  

4.1 APLATIR - Aplatissez-la bien entre vos mains et enveloppez-la dans un film 

alimentaire. 

4.2 COMPRIMIR - Comprima entre as mãos e embrulhe em filme de PVC. 

4.3 SHAPE - Knead the dough gently, using the heel of the hand, shape it into a     

ball, wrap it in foil. 

 

4.1                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2                                          
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4.3 

  

 

 

 

 

 

 

No item 4, temos o verbo aplatir formado pela preposição latina a e o 

adjetivo plat (chato, plano). Sendo assim, há uma referência ao resultado da ação. 

Em português, o verbo comprimir se forma pela junção da preposição com (com, 

juntamente com, com auxílio de, por meio de) e a raiz prim do latim premere 

(apertar, fazer pressão sobre, pôr carga em, marcar). Desse modo, em português, 

o verbo faz referência ao processo da ação. Justificamos a análise sintática 

escolhida por meio da ocorrência da raiz prim em português não só na palavra em 

questão, como em outras, tais quais imprimir, reprimir, deprimir e suprimir E em 

inglês, temos o verbo shape derivado do nome shape, já que apenas podemos 

dar forma a alguma coisa se conhecermos a noção de forma. 

 

5)  

5.1 ARROSER - Arrosez avec un peu du lait, toujours en fouettant. 

5.2 REGAR– Regue com um pouco de leite fervido, sempre batendo. 

 

5.1  
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5.2  

 

 

 

 

 

 

No item 5, temos em francês o verbo arroser que contém a preposição 

latina a e o nome rosée (orvalho). Em português, apresentando um caminho 

semântico e uma estrutura morfológica distintos do verbo arroser, temos o verbo 

regar, do latim rigare (regar, banhar, molhar, conduzir regos ou canais de 

irrigação).  

 

6)  

6.1 BATTRE - Dans un bol, battez le jaune d'œuf avec le lait. 

6.2 BATER - Em outra tigela, bata a gema com o leite. 

6.3 BEAT - Beat 4 egg yolks with 125g caster sugar until the mixture lightens in 

colour. 

 

6.1, 6.2 e 6.3 

 

 

 

 

 

 

Nesse caso, temos a mesma estrutura morfológica e o mesmo caminho 

semântico, os três verbos possuem a origem latina battere. 
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7)  

7.1 BEURRER - Beurrez et poudrez de sucre une moule de 22cm. 

7.2 UNTAR - Unte uma forma de 22cm de diâmetro e forre-a com o disco de 

massa. 

7.3 OIL - Oil a marble slab, pour the sugar mixture over it and allow to cool until 

just warm. 

 

7.1, 7.2 e 7.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando a figura acima, podemos perceber que as línguas em questão 

apresentam a mesma estrutura morfológica para os verbos beurrer, untar e oil. O 

verbo beurrer contém o nome beurre (manteiga), o verbo untar contém o nome 

unto (óleo, gordura) derivado de unctum, particípio passado do verbo unctare, e o 

verbo oil contém o nome homônimo oil (óleo). Em português, a estrutura sintática 

apresentada, na qual há o nome unto, justifica-se pela ocorrência em português 

de palavras como unto, unguento, unção e ungir. Dessa forma, podemos afirmar 

que as três línguas fazem referência ao material que deve ser utilizado na 

realização da ação, apresentando um caminho semântico semelhante. 

 

8)  

8.1 BLANCHIR - Fouettez-les avec un batteur électrique jusqu'à ce qu'ils 

blanchissent et moussent. 

8.2 ESBRANQUIÇAR / ESBRANQUECER - Coloque os ovos e as gemas numa 

tigela e bata-os na batedeira até que fiquem esbranquiçados e espumosos. 
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8.3 LIGHTEN - Beat 4 egg yolks with 125 g (41/2 OZ, V2 cup) caster (superfine) 

sugar until the mixture lightens in colour. 

 

8.1 e 8.3 

 

 

 

 

 

 

8.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No item 8, temos a mesma estrutura morfológica em francês e inglês, 

porém com caminhos semânticos diferentes. Em francês, o verbo blanchir contém 

o adjetivo blanc (branco) e em inglês o verbo lighten contém o adjetivo light 

(claro). É interessante observar que o francês e o português, apesar de 

apresentarem estruturas morfológicas diferentes como podemos observar nas 

figuras 8.1 e 8.2, possuem a mesma semântica. O verbo blanchir e o verbo 

esbranquiçar trazem em sua composição a ideia de tornar branco, já que o verbo 

esbranquiçar é formado pela preposição latina ex e pelo adjetivo branco. Já em 

inglês, a ideia veiculada é a de tornar o objeto claro. 
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9)  

9.1 BOUILLIR - Dans une casserole, faites bouillir la crème et la moitié du lait. 

9.2 FERVER - Ferva o creme de leite e a metade do leite. 

9.3 BOIL - As soon as the mixture begins to boil, take the saucepan off the heat, 

add 125 g (4112 oz, 1 cup) plain (all-purpose) flour all at once and mix quickly. 

 

9.1  

 

 

 

 

 

 

 

9.2 e 9.3 

 

 

 

 

 

 

 

No item 9, temos em francês o verbo bouillir que contém o nome bulle 

(bolha), logo, em sua semântica temos o estado final que se pretende alcançar  

através da ação em questão – que o líquido fique com bolhas. Em português, o 

verbo ferver também se refere ao estado final do líquido, originado do latim 

fervere (entrar em ebulição, agitar-se, excitar-se). Como podemos observar nas 

figuras 9.2 e 9.3, o português e o inglês apresentam a mesma forma morfológica, 

porém o inglês apresenta a mesma semântica da forma francesa bouillir. O verbo 

boil possui sua origem no latim bullire de bulla (bolha). Desse modo, temos duas 

formas com a mesma semântica – bouillir e boil – que diferem na morfologia. E 
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temos duas formas com a mesma morfologia – ferver e boil – que diferem na 

semântica.  

 

10)  

10.1 CASSER - Cassez-y l'œuf. 

10.2 QUEBRAR - Quebre o ovo sobre ele e acrescente o açúcar aromatizado 

com baunilha. 

 

10.1 e 10.2  

 

 

 

 

 

 

No item 10, encontramos duas formas verbais com a mesma morfologia. 

Ambas são de origem latina, porém de verbos diferentes. O verbo quebrar do 

português vem de crepare (crepitar, estalar, rasgar-se, rachar-se, abrir-se, fender-

se com barulho). Já o verbo casser do francês vem de quassare (agitar 

fortemente, agitar sem cessar, quebrar).  

 

11)  

11.1 CESSER - Incorporez petit à petit la farine sans cesser de remuer. 

11.2 PARAR - Adicione aos poucos a farinha de trigo, sem parar de mexer. 

11.1 e 112.2 
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No item 11, temos algo semelhante ao descrito no item 10. Apesar da 

mesma estrutura morfológica e da origem latina, as formas verbais encontradas 

em francês e português originam-se de verbos diferentes. O verbo cesser vem do 

latim cessare (cessar, parar, estar sem fazer nada, ficar inativo). O verbo parar 

vem do latim parare (preparar, dispor, aparelhar, adquirir) e, devido a algum salto 

semântico, não conseguimos reconstituir a passagem do seu significado latino 

para o atual na língua portuguesa.  

 

12)  

12.1 CHASSER - … chassez le gaz carbonique produit par la fermentation. 

12.2 TIRAR - … para tirar o gás carbônico produzido pela fermentação. 

 

12.1 e 12.2 

 

 

 

 

 

 

No item 12, temos a mesma estrutura morfológica para os dois verbos. O 

verbo chasser (caçar, expulsar) vem do latim captare (tomar, apanhar, procurar, 

captar) e o verbo tirar é de origem desconhecida e atualmente significa retirar, 

arrancar, extrair, livrar. Apesar da mesma morfologia, os dois verbos em questão 

indicam a mesma ação por meio de caminhos semânticos distintos. Vale ressaltar 

que a opção de não considerar que o verbo chasser é derivado no nome chasse 

em francês vem do fato de considerarmos que o ato de chasser precede a 

existência da chasse. 

 

 

 

 

 



33 
 

13)  

13.1 CHAUFFER - Chauffez le four à 250C. 

13.2 AQUECER - Aqueça o forno a 250ºC 

13.3 HEAT - Heat gently until the butter melts, then bring to the boil. 

 

 

13.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 

 

 

 

 

 

13.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

No item 13, encontramos desencontros morfológicos e semânticos nos 

verbos em análise. Em francês, temos o verbo chauffer, que contém o adjetivo 
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chaud (quente). Em português, temos o verbo aquecer, o qual recebe um 

categorizador verbal diretamente na raiz, já que sincronicamente não há evidência 

de conhecimento de uma camada mais interna. Em inglês, temos o verbo heat 

(fazer quente ou morno, aquecer) de origem germânica apresentando semântica 

semelhante ao francês, no entanto, com uma nova estrutura morfológica. 

Justificamos a presença do nome hot no verbo heat, pois a alternância em pares 

nome-verbo é um padrão recorrente na gramática do inglês (food – feed, breath – 

breeth, death – die, sight – see). 

 

14)  

14.1 CISELER - Ciselez les feuilles de menthe fraîche. 

14.1.1 COUPER - Coupez le beurre en petits morceaux et mettez-le dans un 

saladier. 

14.2 CUT - Cut the fat into small pieces, then lightly rub them into the flour until 

the mixture resembles breadcrumbs. 

14.3 CORTAR - Corte a manteiga em pedacinhos e coloque-a em uma tigela. 

 

14.1 e 14.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 e 14.3 
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No item 14, também há desencontros de origem semântica e morfológica 

que serão explicitados a seguir. Em francês, temos a ocorrência de dois verbos 

distintos – ciseler e couper. Como pode ser visto nas imagens 14.1 e 14.1.1, elas 

possuem a mesma estrutura morfológica. Contudo, não possuem a mesma 

semântica. O verbo ciseler contém o nome ciseau (tesoura), e já indica sem a 

necessidade de complemento qual o instrumento que deve ser utilizado para 

realizar a ação. O verbo couper contém o nome coup (golpe) e caracteriza o 

processo, o modo da ação. Em inglês, temos o verbo cut que tem sua origem no 

norueguês kutte (cortar com uma faca pequena) . Toda via, sincronicamente, sua 

semântica e morfologia se assemelham às do verbo cortar, composto por uma 

raiz ligada diretamente a um de categorizador verbal significando apenas ação de 

cortar, sem indicar o instrumento ou caracterizar o processo.  

 

15)  

15.1 COUVRIR - Après 8 minutes de cuisson, couvrez la pâte d'une grille pour 

l'empêcher de lever excessivement, poursuivre la cuisson 5 minutes. 

15.2 COBRIR – Depois de 8 minutos, cubra a massa com papel laminado para 

que não cresça demais; e deixe assar por mais 5 minutos. 

15.3 COVER - Put the dough in a 2 litre (31/2 pint, 9 cup) container, cover with a 

cloth, and leave to rise in a warm place until it has doubled in volume. 

 

15.1, 15.2 e 1.3 

 

 

 

 

 

 

No item 15, temos a mesma estrutura morfológica e semântica nas três 

línguas. Os verbos couvrir, cobrir e cover originam-se do latim cooperire (cobrir 

inteiramente). 
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16)  

16.1 CREUSER - Creusez un puits dans le sablage obtenu. 

16.2 FAZER - Faça um buraco no centro do preparo. 

16.3 MAKE - … and make a well in the centre. 

 

 

16.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 e 16.3 

 

 

 

 

 

 

No item 16, o verbo francês creuser contém o adjetivo creux (oco, vazio por 

dentro). Em português e inglês temos os verbos fazer e make que apresentam a 

mesma estrutura morfológica e ambos significam executar, realizar, fabricar.  

 

17)  

17.1 CUIRE - Posez-la sur une plaque tapissée de papier sulfurisé humidifié, 

piquez-la de nombreux coups de fourchette et laissez-la encore reposer 1 ou 2 

heures au réfrigérateur avant de la faire cuire. 

17.2 ASSAR - … e deixe descansar por mais 1 ou 2 horas na geladeira antes de 

assá-la. 
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17.3 BAKE - Leave to rest for a few hours in a cool place: the dough is now ready 

to be shaped and baked. 

 

 

 

17.1, 17.2 e 17.3 

 

 

 

 

 

 

No item 17, temos a mesma estrutura morfológica para as três línguas. 

Porém, semanticamente há uma diferença no francês, pois o verbo cuire do latim 

coquere (cozinhar, preparar ao fogo, queimar) faz referência ao resultado da 

ação, ou seja, indica que se deve tornar um alimento próprio à alimentação por 

meio de um calor que transforma sua consistência, seu gosto. Já o verbo assar do 

português e o verbo bake do inglês fazem referência ao processo da ação, e 

indicam que se deve cozinhar um alimento no calor sem expô-lo diretamente à 

chama, normalmente no forno.  

 

18)  

18.1 DILUER - Diluez la pâte de coing dans une petite casserole avec trois 

cuillérées à soupe d'eau et laissez refroidir. 

18.2 DILUIR - Esmigalhe o fermento biológico em uma tigela e dilua-o no leite. 

18.3 STIR IN - Crumble 7 g (1,4 oz, 1/2 cake) fresh (compressed) yeast and stir 

in 1 tablespoon warm water. 

 

18.1, 18.2 e 18.3 
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No item 18, temos em francês e em português, estruturas morfológicas e 

caminhos semânticos semelhantes. Em ambas as línguas, os verbos originam-se 

do latim diluere (diluir, dissolver), que se forma por meio do prefixo latino di (a 

partir de) e luere (forma do verbo lavare nos compostos), a partir do lavar. Em 

inglês, temos o verbo stir que sozinho designa mexer com uma colher ou outro 

instrumento em movimentos circulares. Tal verbo aparece com complemento (stir 

alguma coisa in) para indicar que devemos misturar um ingrediente em uma 

substância líquida movendo com uma colher ou outro utensílio em movimentos 

circulares. Através de estruturas sintáticas distintas, as línguas chegam ao 

mesmo significado.  

 

19)  

19.1 DÉNOYAUTER - Épluchez et dénoyautez les fruits de la passion.  

19.1.1 ENLEVER - Pelez les pommes, enlevez le centre, coupez-les en quartiers, 

puis en fines tranches. 

19.2 RETIRAR - Descasque as maças, retire o miolo, corte-as em quatro 

pedaços e depois em fatias bem finas. 

19.3 CORE - Peel and core some apples, cut into quarters and weigh. 

19.3.1 STONE - Stone (pit) 12 apricots and reduce to a pulp in a food processor 

or blender. 

 

19.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

19.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.3 e 19.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

No item 19, também há desencontros morfológicos e semânticos entre as 

três línguas. Em francês, temos o verbo dénoyauter composto pela preposição 

latina de (de, saído de, mudança de lugar, afastamento, privação, a partir de) e 

pelo nome noyau (parte central e dura de uma fruta), do latim nodus (nó, saliência 

em forma de nó, parte dura) . Assim sendo, o verbo dénoyauter, sem necessidade 

de complemento, indica a ação através da preposição de (tirar de) e o paciente 

dessa ação, o noyau. O mesmo não ocorre com o verbo francês enlever, 
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composto pela preposição en originada da preposição latina in (em, dentro de, 

sobre) e pelo verbo lever do latim levare (levantar, erguer, elevar). Desse modo, o 

verbo enlever indica apenas que se deve erguer algo de dentro necessitando de 

um complemento, como podemos ver no subitem 19.1.1. Em português, temos o 

verbo retirar composto pelo prefixo latino re (movimento para trás, regresso, 

repetição, movimento em sentido contrário, intensidade) junto ao verbo tirar 

(extrair, separar), de origem desconhecida. Sua estrutura morfológica pode ser 

vista no subitem 19.2. Em inglês, encontramos dois verbos, core e stone, que 

possuem a mesma estrutura morfológica, ambos tem um nome em sua 

composição. O verbo core contém o nome core (parte central de frutas contendo 

sementes) e o verbo stone contém o nome stone (semente grande e dura de 

algumas frutas). É interessante observar que sem necessidade de preposição, em 

inglês, os dois verbos expressam que é necessário extrair o core ou stone, 

estrutura esta morfológica difícil de ser encontrada em línguas de origem latina. 

Apesar de todas as diferenças acima explicadas, tanto o verbo francês 

dénoyauter quanto o verbo inglês stone indicam a mesma ação em uma receita 

culinária e o mesmo ocorre com enlever, retirar e core.  

 

20)  

20.1 DÉSSECHER - Lorsqu'elle se détache des parois et du fond de la casserole, 

continuez de remuer la pâte pendant 2 ou 3 minutes, afin de la dessécher un peu. 

20.2 RESSECAR - Quando a massa despregar da panela e do fundo, continue a 

mexer por dois ou três minutos, para que resseque um pouco. 

20.3 THICKEN - Return the saucepan to the heat and cook the paste until it 

thickens, stirring: it takes about 1 minute for the paste to leave the sides of the 

saucepan. 
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20.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

No item 20, temos os verbos déssecher e ressercar que possuem uma 

morfologia quase semelhante, ambos contêm o adjetivo de origem latina siccus 

(seco), no primeiro, há a junção da preposição latina de e, no segundo, do prefixo 
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latino re. Já em inglês, temos uma estrutura morfológica e um caminho semântico 

distintos dos encontrados em francês e em português. O verbo thicken é formado 

a partir do adjetivo thick (relativamente firme em consistência, que não escorre 

facilmente), necessitando apenas de um verbalizador. 

 

21)  

21.1 DÉTACHER - Travaillez à nouveau jusqu'à ce que la pâte se détache à 

nouveau et soit élastique, lisse et brillante. 

21.2 DESPREGAR - Quando a massa despregar da panela e do fundo, continue 

a mexer por dois ou três minutos, para que resseque um pouco. 

 

21.1 e 21.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No item 21, temos os verbos détacher e despregar ambos com a mesma 

estrutura morfológica, como pode ser visto acima. Porém, semanticamente, os 

nomes tache e prego diferem. O nome tache origina-se do gótico stakka (estaca) 

e o nome prego tem sua origem no latim plica (prega, dobra).  
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22)  

 22.1 DÉTENDRE - Quand vous abaissez la pâte, détendez-la en la soulevant du 

plan de travail et en la faisant glisser sur la paume de vos mains. 

22.2 ESTICAR - Quando abrir a massa, estique-a erguendo-a da superfície de 

trabalho e fazendo-a deslizar na palma das mãos. 

22.1  

 

 

 

 

 

 

 

22.2 

 

 

 

 

 

Em francês, temos o verbo détendre, formado pela preposição latina de e 

pelo verbo tendre (submeter algo à pressão ou deixa-lo reto), que tem sua origem 

no latim tendere (estender, apresentar, prolongar, fazer esforço, resistir). Já em 

português, temos o verbo esticar (distender, puxar com força, estender, alongar, 

prolongar) de origem obscura. Os dois verbos apresentam estruturas morfológicas 

diferentes como pode ser visto nas figuras 22.1 e 22.2. 

 

23)  

23.1 DURCIR - Dans une casserole, faites durcir les œufs à l'eau bouillante, 

passez-les sous l'eau froide, écalez-les et laissez-les refroidir. 

23.2 COZINHAR - Cozinhe, descasque e deixe esfriar os ovos. 
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23.1  

 

 

 

 

 

 

23.2 

 

 

 

 

 

No item 23, temos o verbo francês durcir que contém o adjetivo dur (duro), 

indicando o estado final em que devem ficar os ovos. Em português, no contexto 

da culinária, utilizamos o verbo cozinhar que tem sua origem no latim coquere 

(cozinhar, preparar ao fogo, agitar). Dessa forma, em português, além do estado 

final dos ovos, há no próprio verbo a indicação do modo da ação, pois o verbo 

cozinhar pressupõe um preparo ao fogo.  

 

24)  

 24.1 - ÉBOUILLANTER Ébouillantez les pêches 30 secondes. 

24.2 - ESCALDAR Escalde o pêssego por 30 segundos, depois mergulhe em 

água fria, descasque e retire os caroços. 

24.3 - PLUNGE Soak them for 3-4 hours in cold water, then plunge into boiling 

water until the pulp softens. 
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24.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2 

 

 

 

 

 

 

24.3 
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No item 24, temos caminhos semânticos e estruturas morfológicas 

diferentes nas três línguas. Em francês, o verbo ébouillanter contém nome bulle 

(bolha), transformado no verbo bouillir (estar em ebulição, se agitar formando 

bolhas sob a ação do calor), que por sua vez se transforma no adjetivo bouillant. 

A tal adjetivo acrescenta-se preposição latina ex (do interior de, ideia de 

movimento de dentro para fora). Dessa forma, o verbo ébouillanter contém a ideia 

de um processo que parte do borbulhar de um líquido. Já em português, temos o 

verbo escaldar, também formado pela preposição latina ex, porém junto ao nome 

latino calda (água quente). Podemos justificar a análise sintática proposta para o 

verbo escaldar pela presença em português de palavras como caldo ou calda, 

ambos referindo-se a um líquido quente Desse modo, em português o verbo 

escaldar contém a ideia de um processo que começa com por algo em água 

muito quente. Em inglês, temos o verbo plunge (imergir rapidamente em um 

líquido, pular rápida e energicamente na água) do francês plonger (mergulhar, 

imergir inteiramente em um líquido), que por sua vez origina-se do latim plumbum 

(chumbo). Dessa forma, o verbo plunge veicula apenas a ideia de mergulhar algo 

rapidamente em algum líquido, necessitando, diferentemente do português e do 

francês, de um complemento locativo, como pode ser visto na frase: ... then 

plunge into boiling water until the pulp softens. 

 

25)  

 25.1 ÉGOUTTER - Mettez les feuilles de gélatine à ramollir dans un grand bol 

avec beaucoup d'eau froide, rincez-les et égouttez-les. 

25.2 ESCORRER - Coloque as folhas de gelatina para amolecer numa tigela 

grande com muita água fria, deixe-as de molho e escorra. 

25.3 DRAIN - Drain, cool and peel carefully to remove all the stringy parts. 
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25.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2 

 

 

 

 

 

 

 

25.3 

 

 

 

 

 

No item 25, temos três caminhos semânticos e três estruturas morfológicas 

distintas. Em francês, o verbo égoutter é formado pelo nome goutte (gota) mais a 

preposição latina ex. Dessa forma, traz a ideia de colocar as gotas para fora. Em 

português, temos o verbo escorrer, formado pela preposição ex junto ao verbo 

correr, apresentando a ideia de correr para fora. Em inglês, o verbo drain (fazer 

com que a água ou líquido saia de alguma coisa, deixando-a vazia ou seca), 

verbo esse de origem germânica que originou muitas palavras em português e 

francês como dreno, drenagem, drenar, drainer. 
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26)  

26.1 ÉMIETTER - Émiettez la levure dans un saladier. 

26.2 ESMIGALHAR - Esmigalhe o fermento em uma tigela. 

26.3 CRUMBLE - Crumble 7 g (1,4 oz,1/2 cake) fresh (compressed) yeast and 

stir in 1 tablespoon warm water. 

 

26.1 e 26.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.3 

 

 

 

 

 

 

No item 26, temos em português e em francês a mesma estrutura 

morfológica e o mesmo caminho semântico: produzir migalhas a partir de 

fermento. Em francês, o verbo émietter é formado pela preposição latina ex 

(indicando mudança de estado ou acabamento) e pelo nome miette (migalha). 

Composição morfológica e semântica idêntica as do verbo esmigalhar. Apesar de 

ex não ser uma preposição no português, justificamos nossa escolha pela 

presença numerosa de verbos que possuem a mesma estrutura, tais quais: 

esbagaçar, esbagulhar, esbandeirar, esbordar, esborrachar, esborrifar, 



49 
 

esbranquecer, escaldar, escalpar, escamisar, escavar, esclarecer, escorrer, 

esfarpar. Já em inglês, temos o verbo crumble que contém o nome crumb 

(pequeno fragmento de pão, bolo ou biscoito), mas que não faz uso de preposição 

como em português e em francês, apresentando, desse modo morfologia 

diferente e o significado de produzir migalhas a partir do objeto direto (levure, 

fermento, yeast). 

 

27)  

 27.1 ENFOURNER - Poudrez régulièrement la pâte de sucre glace et enfournez-

la pour 8 à 10 minutes. 

27.2 LEVAR AO FORNO – Polvilhe regularmente a massa com açúcar de 

confeiteiro e leve ao forno por 8 à 10 minutos. 

27.3 BAKE - Leave to rest for a few hours in a cool place: the dough is now ready 

to be shaped and baked. 

 

 

27.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.2 e 27.3 
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No item 27, temos em francês o verbo enfourner, composto pela 

preposição latina in (dentro de, no meio de) e o nome four (forno), indicando 

através de sua composição, que se deve colocar algo no forno. Semanticamente, 

o verbo do inglês bake se aproxima de enfourner, pois indica que o alimento deve 

ser cozido sem exposição direta a chama, o que implica, tipicamente, no forno. 

Apesar disso, os verbos enfourner e bake diferem na sua estrutura morfológica. 

Em português, encontramos o verbo levar ao forno que parafraseia o verbo em 

francês.  

 

28)  

 28.1 ENVELOPPER - Aplatissez-la bien entre vos mains et enveloppez-la dans 

un film alimentaire. 

28.2 EMBRULHAR - Comprima entre as mãos e embrulhe em filme de PVC. 

28.3 WRAP - Knead the dough gently, using the heel of the hand, shape it into a 

ball, wrap it in foil and set aside in a cool place for at least 2 hours if possible. 

 

28.1, 28.2 e 28.3 

 

 

 

 

 

 

No item 28, encontramos a mesma estrutura morfológica para as três 

línguas, uma vez que os falantes de francês e de português não conhecem o 

significado das partes componentes “veloppe” e “brulho” e, portanto, assumem 

que a sílaba inicial não é um prefixo e sim um componente meramente fonológico.  
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29)  

 29.1 ÉPAISSIR - Remuez jusqu'à ce que le mélange commence à épaissir. 

29.2 ENGROSSAR - Mergulhe a tigela com o creme inglês num grande recipiente 

cheio de gelo e mexa até que a mistura comece a engrossar. 

29.3 THICKEN - Return the saucepan to the heat and cook the paste until it 

thickens, stirring: it takes about 1 minute for the paste to leave the sides of the 

saucepan. 

 

 

29.1 e 29.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No item 29, temos duas estruturas morfológicas e caminhos semânticos 

semelhantes nas três línguas. Em francês, temos o verbo épaissir, que contém o 

adjetivo épais (espesso). Em português, o verbo engrossar apresenta uma 
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semântica semelhante ao verbo épaissir, com o adjetivo grosso. Porém, em sua 

composição morfológica, temos a preposição latina in, indicando transformação. 

Em inglês, o verbo thicken apresenta estrutura morfológica e semântica 

semelhante ao verbo francês épaissir, contém o adjetivo thick (grosso, espesso). 

 

30)  

30.1 ÉQUEUTER - Équeutez délicatement les fraises.  

30.2 SEM OS CABINHOS – Bata os morangos, sem os cabinhos, no 

liquidificador ou processador até obter puré.  

30.3 HULL - Wash and hull 1 kg (2 1/4Ib, 8 cups) strawberries and puree in a 

blender or food processor. 

30.1 

 

 

 

 

 

 

 

30.3 
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No item 30, temos em francês o verbo équeuter, composto pela preposição 

latina ex e pelo nome queue (rabo, calda, fila). Desse modo, no próprio verbo, 

temos a ideia de tirar o cabo do morango. Em português, não possuímos nenhum 

verbo capaz de nomear sozinho tal ação, fazendo uso de uma expressão adjetiva 

como pode ser visto no subitem 30.2. Em inglês, temos verbo hull, que contém o 

nome hull (cauda verde do morango ou framboesa), expressando que se deve 

retirar essa parte. 



 
 

5 – CONCLUSÕES 

 No início desse trabalho, dissemos encontrar quatro tipos de relação entre 

semântica, sintaxe e pragmática nos verbos analisados. A lembrar: (i) mesma 

identidade pragmática, caminhos semânticos e caminhos sintáticos distintos; (ii) 

mesma identidade pragmática, caminhos semânticos similares e caminhos 

sintáticos distintos; (iii) mesma identidade pragmática, caminhos semânticos 

distintos e caminhos sintáticos similares e; (iv) mesma identidade pragmática, 

caminhos semânticos e caminhos sintáticos similares. 

 Após a análise dos dados, podemos afirmar que as quatro categorias se 

mantêm na proporção aproximada de: categoria (i) - 60%, categoria (ii) - 10%, 

categoria (iii) -  13,33% e categoria (iv) 16,67%. Tal proporção nos mostra que 

apesar de apontarem para o mesmo evento ou ação no mundo extralinguístico, 

por se tratar de um vocabulário técnico, a forma de nomeação linguística pode 

variar enormemente tanto semântica quanto sintaticamente. Vemos que, ao 

comparar os verbos encontrados nas receitas em três línguas diferentes, a 

tendência é que haja desencontros semânticos e sintáticos, porém nada impede 

que encontremos também correspondências entre esses componentes de 

análise. Encontramos nos resultados casos como o item 2 (absorber/absorver), o 

item 7 (battre/bater/beat) e o item 15 (couvrir, cobrir, cover) em que há nas três 

línguas em análise correspondência entre a referência extralinguística, e as 

composições semânticas e sintáticas dos verbos. Entretanto, encontramos 

também casos como o item 26 (émietter/esmigalhar/crumble) nos quais vemos 

estruturas morfológicas distintas ao comparar o inglês com o português e o 

francês, apesar de semanticamente as três línguas percorrerem o mesmo 

caminho indicando que se  deve produzir algo a partir de migalhas. Além disso, há 

também casos como o item 17 (cuire/assar/bake) em que a estrutura sintática é 

idêntica, porém a composição semântica é diferente. O mesmo ocorre no item 21 

(détacher/despregar). Por último, temos numerosos casos como o item 3 

(ajouter/acrescentar/add), o item 4 (aplatir/comprimir/shape) e o item 5 

(arroser/regar) em que não há correspondência nem sintática nem semântica. 
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 Diante de tamanha variação, podemos afirmar que não há um padrão que 

determine a relação entre o mundo extralinguístico, a sintaxe e a semântica.

 Observando o uso dos verbos, a afirmação de que os termos técnicos da 

arte culinária possuem uma identidade pragmática se mantem verdadeira. Vimos 

que, apesar de um mesmo ato ou evento ser nomeado de forma semanticamente 

e/ou gramaticalmente diferente nas três línguas, no mundo extralinguístico 

referem-se à mesma ação, pois culminam no preparo do mesmo alimento. 

Após essa análise, voltemos agora à nossa questão inicial: existe também 

identidade semântica nas expressões linguísticas utilizadas nas receitas? 

A resposta é não. Os dados levantados nos mostram uma recorrente falta 

de correspondência entre o significado da palavra e o seu uso no mundo 

extralinguístico. Tal fato constitui forte evidência de que o termo técnico não 

passa de um “lembrete” da coisa no mundo, um lembrete baseado em um 

aspecto apenas da coisa toda. A exemplificação coletada neste estudo favorece 

uma teoria em que o gancho entre a semântica e a pragmática não é 

determinístico, ou seja, semântica e pragmática seriam módulos separados e 

autônomos. Podemos afirmar também que não há relação de causalidade entre o 

mundo extralinguístico e a linguagem, pois não conseguimos estabelecer 

nenhuma espécie de padrão ou regra no que tange ao elo entre a referência no 

mundo e a composição sintática e semântica encontrada na linguagem para uma 

ação ou evento.  Dessa forma, podemos afirmar que a linguagem, enquanto um 

sistema, se constrói e configura por meio de representações mentais e a função 

do mundo extralinguístico nesse processo é não  determinística. 

A conclusão de que a relação entre o significado do vocabulário técnico da 

arte culinária e as ações envolvidas no processo de preparo dos alimentos não é 

determinística é uma evidência indesejável para as teorias funcionalistas. 
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7 – ANEXO I 

  Dados em Francês 

  Verbos Definição Le Petit Robert Contexto Larousse des Desserts 

1 Abaisser Diminuer la hauter de. 
Laissez-la reposer… avant de 

l'abaisser au rouleau à pâtisserie. 

2 Absorber 
Laisser pénétrer et retenir dans 

sa substance.  

Faites cuire sur feu moyen jusqu'à 
ce que le riz ait absorbé tout le 

liquide.  

3 Ajouter Mettre en plus. 
Ajoutez ensuite le sel, le sucre… 

tout en remuant. 

4 Allonger 
Rendre plus long. Par anl., 
augmenter de volume par 

addition d'eau. 

Au moment de l'emploi, allongez la 
pâte avec 1cl d'eau.  

5 Aplatir 
Rendre quelque chose plat ou 

plus plat. Ecraser.  

Aplatissez-la bien entre vos mains 
et enveloppez-la dans un film 

alimentaire. 

6 Arroser 
Humecter ou plus souvent 

mouiller en versant un liquide 
sur. 

Arrosez avec un peu du lait, 
toujours en fouettant. 

7 Battre 
Frapper sur ou dans quelque 
chose pour remuer. Agiter. 

Dans un bol, battez le jaune d'œuf 
avec le lait. 

8 Beurrer Recouvrir de beurre 
Beurrez et poudrez de sucre une 

moule de 22cm. 

9 Blanchir Rendre blanc. 
Fouettez-les avec un batteur 
électrique jusqu'à ce qu'ils 
blanchissent et moussent. 
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10 Bouillir Être en ébullition. 
Dans une casserole, faites bouillir la 

crème et la moitié du lait. 

1 Casser 
Mettre en morceaux. Divider 
d'une manière soudaine, par 

choc, coup, pression. 
Cassez-y l'œuf. 

12 Cesser Prendre fin. Interrompre. 
Incorporez petit à petit la farine 

sans cesser de remuer. 

13 Chasser 
Pousser dehors. Faire sortir de 

force. 
… chassez le gaz carbonique produit 

par la fermentation. 

14 Chauffer 
Élever la température de. Rendre 

plus chaud. 
Chauffez le four à 250 C. 

15 Ciseler 
Tailler en menus fragments une 

herbe aromatique avec des 
ciseaux. 

Ciselez les feuilles de menthe 
fraîche. 

16 Couper Diviser. Débiter en morceaux. 
Coupez le beurre en petits 

morceaux et mettez-le dans un 
saladier. 

17 Couvrir 
Cacher en mettant quelque 
chose par-dessus, autour. 

Après 8 minutes de cuisson, couvrez 
la pâte d'une grille pour l'empêcher 
de lever excessivement, poursuivre 

la cuisson 5 minutes.  

18 Creuser 
Rendre creux en enlevant de la 

matière. Évider. Trouer. 
Creusez un puits dans le sablage 

obtenu. 

19 Cuire 

Rendre propre à l'alimentation 
par une forte chaleur qui 

transforme la consistance, le 
goût. 

Posez-la sur une plaque tapissée de 
papier sulfurisé humidifié, piquez-la 
de nombreux coups de fourchette 
et laissez-la encore reposer 1 ou 2 
heures au réfrigérateur avant de la 

faire cuire. 
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20 Délayer 
Détremper dans un liquide. 
Diluer. Dissoudre. Fondre.  

Émiettez la levure de boulanger sur 
un bol et délayez-la avec le lait. 

21 Dénoyauter Séparer un fruit de son noyau. 
Épluchez et dénoyautez les fruits de 

la passion. 

22 Dessécher Rendre sec.  

Lorsqu'elle se détache des parois et 
du fond de la casserole, continuez 
de remuer la pâte pendant 2 ou 3 
minutes, afin de la dessécher un 

peu.  

23 Détacher (se)  
Cesser d'être attaché. Se 

séparer. 

Travaillez à nouveau jusqu'à ce que 
la pâte se détache à nouveau et soit 

élastique, lisse et brillante.  

24 Détendre Relâcher. Diminuer la pression. 

Quand vous abaissez la pâte, 
détendez-la en la soulevant du plan 
de travail et en la faisant glisser sur 

la paume de vos mains.  

25 Diluer 
Délayer dans un liquide 

quelconque. 

Diluez la pâte de coing dans un petit 
casserole avec trois cuillérées à 
soupe d'eau et laissez refroidir. 

26 Dissoudre 
Décomposer par la séparation 

des parties. 

Dans un petit bol, faites dissoudre 
le sel dans le lait et versez petit à 

petit le liquide sur le beurre.  

27 Durcir Rendre dur, plus dur. 

Dans une casserole, faites durcir les 
œufs à l'eau bouillante, passez-les 

sous l'eau froide, écalez-les et 
laissez-les refroidir. 

28 Ébouillanter Passer à l'eau bouillante. 
Ébouillantez les pêches 30 

secondes. 

29 Écaler 
Dépouiller de l'écale. 

Décortiquer. 

Dans une casserole, faites durcir les 
œufs à l'eau bouillante, passez-les 

sous l'eau froide, écalez-les et 
laissez-les refroidir. 

30 Écraser 
Aplatir et déformer par une forte 

compression, par un choc 
violent. 

Écrasez-le à l'aide d'une spatule en 
bois et remuer rapidement. 
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31 Égoutter 
Débarrasser une chose du 

liquide qu'elle contient, en le 
faisant écouler goutte à goutte. 

Mettez les feuilles de gélatine à 
ramollir dans un grand bol avec 

beaucoup d'eau froide, rincez-les et 
égouttez-les.  

32 Émietter 
Réduire en miettes. Désagréger 

en petits morceaux. 
Émiettez la levure dans un saladier. 

33 Empêcher 
Faire en sorte que ne se produise 

pas quelque chose 

Après 8 minutes de cuisson, couvrez 
la pâte d'une grille pour l'empêcher 
de lever excessivement, poursuivre 

la cuisson 5 minutes.  

34 Enduire 
Recouvrir une surface d'une 

matière plus ou moins molle qui 
l'imprègne. 

Poussez un couteau à enduire sur la 
couche de chocolat et enroulez les 

cigarettes sur elles-mêmes. 

35 Enfourner Mettre dans un four. 
Poudrez régulièrement la pâte de 

sucre glace et enfournez-la pour 8 à 
10 minutes. 

36 Entreposer Déposer. Laisser en garde. 
Entreposez la crème liquide 2 

heures au moins au réfrigérateur. 

37 Envelopper 
Entourer d'une chose souple que 

couvre de tous côtés. Couvrir. 

Aplatissez-la bien entre vos mains et 
enveloppez-la dans un film 

alimentaire. 

38 Épaissir Devenir épais, consistant, dense. 
Remuez jusqu'à ce que le mélange 

commence à épaissir. 

39 Épépiner Ôter les pépins d'un fruit. Épluchez et épépinez les citrons. 

40 Éplucher 
Nettoyer en enlevant les parties 

inutiles ou mauvaises (en 
coupant, grattant) 

Épluchez et dénoyautez les fruits de 
la passion. 

41 Équeuter Dépouiller (un fruit) de sa queue. Équeutez délicatement les fraises. 
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42 Étaler 
Étendre sur une grande surface 

en une couche fine. 

Étalez la pâte en formant un carré 
aux angles bien droits et posez le 
beurre ramolli au centre du carré. 

43 Évider Creuser pour retirer le centre. 
Lavez et coupez les pommes en 

quatre, sans les éplucher et évidez-
les. 

44 Façonner 
Mettre en œuvre. Travailler en 

vue de donner une forme 
particulière. Modeler.  

Quand vous aurez façonné la 
brioche, laissez-la encore doubler 
de volume avant de l'enfourner. 

45 Figer Coaguler. Cailler. 
Lissez dans un saladier la crème 

pâtissière au fouet pour qu'elle ne 
fige pas. 

46 Filtrer Faire passer à travers un filtre. 
Puis laissez infuser 10 minutes. 

Filtrez. 

47 Fouetter Frapper avec un fouet. 

Fouettez-le vivement à la main ou 
au batteur électrique pour 

l'assouplir et le rendre moelleux et 
léger. 

48 Fourrer Garnir, remplir intérieurement. 

La ganache est un mélange de 
chocolat, de crème fraîche et de 
beurre, qui s'utilise pour fourrer, 

napper ou glacer un gâteau. 

49 Garnir 
Pourvoir une chose de ce qu'il 

est nécessaire ou utile d'y mettre 
ou d'y ajouter. 

Quand vous aurez garni à demi le 
moule, laissez encore lever la pâte 

jusqu'à ce qu'elle atteigne les bords. 

50 Glacer 
Revêtir d'un vernis lisse et 

brillant. 

La ganache est un mélange de 
chocolat, de crème fraîche et de 
beurre, qui s'utilise pour fourrer, 

napper ou glacer un gâteau. 

51 Glisser 
Passer légèrement. Se déplacer 

d'un mouvement continu. 

Quand vous abaissez la pâte, 
détendez-la en la soulevant du plan 
de travail et en la faisant glisser sur 

la paume de vos mains.  

52 Gratter 
Faire disparaître en raclant. 

Enlever. Effacer. 
Ouvrez la gousse de vanille en deux 

et grattez les graines. 
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53 Hacher 
Réduire, couper en menus 

morceaux avec un instrument 
tranchant. 

Hacher très finement le zeste de 
citron. 

54 Huiler 
Frotter avec de l'huile. Graisser. 

Lubrifier. 
Huilez légèrement le dos d'une 

louche. 

55 Incorporer 
Unir intimement une matière à 

l'autre. 
Incorporez petit à petit la farine 

sans cesser de remuer. 

56 Infuser 

Laisser tremper quelque chose 
dans un liquide bouillant afin 
qu'il se charge des principes 

qu'elle contient. 

Puis laissez infuser 10 minutes. 
Filtrez. 

57 Interrompre 
Empêcher de continuer. Rompre 

quelque chose dans sa 
continuité. 

Interrompez aussitôt la cuisson en 
versant le lait chaud dans la 

casserole. 

58 Laisser Ne pas empêcher de.  

Dans une casserole, faites durcir les 
œufs à l'eau bouillante, passez-les 

sous l'eau froide, écalez-les et 
laissez-les refroidir. 

59 Laver 
Nettoyer avec un liquide, 
notamment avec de l'eau. 

Lavez et coupez les pommes en 
quatre, sans les éplucher et évidez-

les. 

60 Lever 
Mettre plus haut. Mettre 

débout. Rendre proche de la 
verticale. 

Quand vous aurez garni à demi le 
moule, laissez encore lever la pâte 

jusqu'à ce qu'elle atteigne les bords. 

61 Lisser Rendre lisse. 
Lissez dans un saladier la crème 

pâtissière au fouet pour qu'elle ne 
fige pas.  

62 Malaxer 
Triturer. Remuer ensemble de 
manière à mélanger. Manier 

pour assouplir.  

Malaxez-le jusqu'à ce qu'il n'y ait 
plus de morceaux. 

63 Mélanger 
Unir deux choses différentes de 

manière à former un tout. 
Mélangez dans un bol les graines de 

vanille et le sucre. 
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64 Mettre 
Placer. Faire passer une chose 
dans un lieu où elle n'était pas. 

Coupez le beurre en petits 
morceaux et mettez-le dans un 

saladier. 

65 Monter 
Se déplacer dans un mouvement 

de bas en haut. 
Montez en neige les 5 blancs 

d'œufs. 

66 Mousser Produire de la mousse. 
Fouettez-les avec un batteur 
électrique jusqu'à ce qu'ils 
blanchissent et moussent. 

67 Napper 
Recouvrir d'une couche de 

sauce, de gelée, etc. 

La ganache est un mélange de 
chocolat, de crème fraîche et de 
beurre, qui s'utilise pour fourrer, 

napper ou glacer un gâteau. 

68 Obtenir Réussie à atteindre un résultat.  

Avec une cuillère en bois, mélangez 
et pétrissez jusqu'à obtenir une 
grosse semoule que l'on appelle 

"streusel". 

69 Ôter 
Enlever un objet de la place qu'il 

occupait. 
Retirez la plaque du four, ôtez la 

grille. 

70 Ouvrir 
Atteindre l'intérieur de quelque 

chose en écartant, coupant, 
brisant. 

Ouvrez la gousse de vanille en deux 
et grattez les graines. 

71 Passer 
Se déplacer d'un mouvement 

continu. 

Dans une casserole, faites durcir les 
œufs à l'eau bouillante, passez-les 

sous l'eau froide, écalez-les et 
laissez-les refroidir. 

72 Peler Dépouiller un fruit de sa peau. 
Pelez les bananes, coupez-les en 

morceaux et passez-les au moulin à 
légumes.  

73 Pétrir 
Presser. Remuer fortement et en 
tous sens (une pâte consistante).  

Avec une cuillère en bois, mélangez 
et pétrissez jusqu'à obtenir une 
grosse semoule que l'on appelle 

"streusel". 

74 Piquer 
Percer avec une pointe. Faire 

une piqûre.  

Posez-la sur une plaque tapissée de 
papier sulfurisé humidifié, piquez-la 
de nombreux coups de fourchette… 
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75 Plonger 
Faire entrer quelque chose ou 

quelqu'un dans un liquide 
entièrement ou en partie. 

Plongez immédiatement celui-ci 
dans un récipient rempli de glaçons. 

76 Poser 
Mettre quelque chose en un 

endroit qui peut naturellement 
la recevoir et la porter. 

Étalez la pâte en formant un carré 
aux angles bien droits et posez le 
beurre ramolli au centre du carré. 

77 Poudrer Couvrir légèrement de poudre. 
Poudrez uniformément la pâte de 

sucre semoule. 

78 Poursuivre 
Continuer sans relâche. Suivre 

pour atteindre. 

Après 8 minutes de cuisson, couvrez 
la pâte d'une grille pour l'empêcher 
de lever excessivement, poursuivre 

la cuisson 5 minutes.  

79 Pousser 

Soumettre à une force agissant 
par pression ou par choc et 
permettant de mettre en 

mouvement, et de déplacer dans 
une direction. 

Poussez un couteau à enduire sur la 
couche de chocolat et enroulez les 

cigarettes sur elles-mêmes. 

80 Préchauffer 
Amener un appareil à une 

température voulue. 
Préchauffez le four à 230 C . 

81 Presser 
Serrer de manière à extraire un 

liquide. 
Pressez le citron. 

82 Rabattre 
Refermer. Replier. Amener 

vivement à un niveau plus bas. 
Faire retomber. 

Rabattez vers le centre son quart 
inferieur.  

83 Ramollir Rendre mou ou moins mou. 
Ramollissez le beurre à l'aide d'une 

spatule.  

84 Râper 
Réduire en poudre grossière, en 
petits morceaux au moyen d'une 

râpe.  
Hachez ou râpez le chocolat. 

85 Réduire 
Se transformer en éléments très 
petits. Faire épaissir, concentrer. 

Coupez-les en morceaux et 
réduisez-les en purée au mixeur ou 

au moulin à légume. 
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86 Refroidir 
Rendre plus froid ou moins 

chaud. 

Dans une casserole, faites durcir les 
œufs à l'eau bouillante, passez-les 

sous l'eau froide, écalez-les et 
laissez-les refroidir. 

87 Remplir 
Rendre plein. Utiliser 

entièrement un espace 
disponible. 

Plongez la casserole dans un grand 
récipient rempli de glaçons, jusqu'à 

ce que la préparation ait tiédi. 

88 Remuer 
Remuer pour mélanger, donner 

une consistance uniforme. 
Incorporez petit à petit la farine 

sans cesser de remuer. 

89 Replier Plier de nouveau. 
Repliez chaque coin de la pâte sur le 

beurre. 

90 Reposer 
Rester immobile ou allongé de 

manière à se délasser. 
Laissez reposer la pâte pendant 2 

heures. 

91 Réserver 

S'abstenir d'utiliser 
immédiatement (ce qu'on veut 

garder pour une meilleure 
occasion).  

Lorsque la crème est lisse et 
homogène, réservez-la au 

réfrigérateur. 

92 Retirer Amener hors d'un lieu. 
Retirez la plaque du four, ôtez la 

grille. 

93 Rincer Nettoyer à l'eau. Laver. 

Mettez les feuilles de gélatine à 
ramollir dans un grand bol avec 

beaucoup d'eau froide, rincez-les et 
égouttez-les.  

94 Rouler 
Déplacer un corps arrondi en le 
faisant tourner sur lui-même.  

Roulez la pâte en boule. 

95 Saupoudrer 
Couvrir d'une légère couche 

d'une substance pulvérulente. 

Tamisez la farine à l'aide d'une 
passoire posée sur une terrine et 

saupoudrez-la avec le sel.  

96 Séparer Faire cesser d'être ensemble.  
Cassez les œufs et séparez le blanc 

du jaune. 
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97 Soulever 
Faire s'élever. Lever à une faible 

hauteur. 

Quand vous abaissez la pâte, 
détendez-la en la soulevant du plan 
de travail et en la faisant glisser sur 

la paume de vos mains.  

98 Tamiser Trier au tamis. 
Tamisez toute la farine à l'aide 

d'une passoire.  

99 Taper 
Frapper du plat de la main ou 

avec un objet. Battre. 

Commencez à étaler ce pâton en le 
tapant avec le poing sur toute sa 

surface. 

100 Tapisser 
Recouvrir parfaitement. 

Recouvrir en manière 
d'ornement. 

Posez-la sur une plaque tapissée de 
papier sulfurisé humidifié, piquez-la 
de nombreux coups de fourchette 
et laissez-la encore reposer 1 ou 2 
heures au réfrigérateur avant de la 

faire cuire. 

101 Tiédir 
Devenir tiède. Rendre tiède. 

Réchauffer légèrement.  

Plongez la casserole dans un grand 
récipient rempli de glaçons, jusqu'à 

ce que la préparation ait tiédi. 

102 Tremper Imbiber d'un liquide. 

Portez à ébullition sur feu doux, en 
passant un pinceau plat trempé 

dans l'eau sur les bords intérieurs 
de la casserole. 

103 Trier 
Sélectionner, choisir parmi 

d'autres. Examiner et éliminer ce 
qui ne convient pas. 

Triez soigneusement les framboises. 

104 Verser 
Faire tomber. Faire couler un 
liquide d'un récipient qu'on 

incline. 

Dans un petit bol, faites dissoudre le 
sel dans le lait et versez petit à petit 

le liquide sur le beurre.  



 
 

8 – ANEXO II 

  Dados em Português 

  Verbos 
Definição Dicionário do 

Aurélio On-line 
Contexto Larousse das 

Sobremesas 

1 Peneirar 
Passar pela peneira. / Joeirar. 

/ Chuviscar 
Peneire a farinha de trigo para 

evitar grumos. 

2 Abrir 
v.t. Descerrar. / Separar, afastar 

o que está junto. 

Embrulhe em filme PVC  e deixe 
descansar por 2 horas na geladeira, 

antes de abri-la com o rolo.  

3 Absorver 
v.t. Fazer desaparecer total ou 

parcialmente um líquido, 
atraindo-o a si. 

Deixe cozinhar em fogo médio até 
que o arroz tenha absorvido todo o 

líquido. 

4 Acrescentar 
v.t. Adicionar, aditar, aumentar, 

juntar. 
Acrescente o sal, o açúcar, a gema e 

o leite, mexendo bem. 

5 Adicionar 

v.t. Agrupar em um só número 
as unidades ou frações de 

unidade contidas em vários 
outros. / Acrescentar, ajuntar, 

aditar. 

Quando a mistura estiver bem 
homogênia, adicione aos poucos a 

farinha de trigo, sem parar de 
mexer. 

6 Adquirir v.t. Obter, alcançar, conseguir 
Misture até que não haja mais 
pedaços e adquira consistência 

cremosa.  

7 Amassar 
v.t. Reduzir a massa. / Amolgar, 
achatar, deformar. / Esmagar. / 

Machucar. 

Amasse-a com uma colher de pau e 
mexa rapidamente. 

8 Amolecer 

Tornar mole: o calor amolece a 
cera. / Fig. Enfraquecer: a 

ociosidade amolece os ânimos. / 
Fig. Comover, enternecer: 

amolece o coração. / V.i.. e v.pr. 
Tornar-se mole. 

Em uma tigela, amoleça a manteiga 
com uma colher de pau. 
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9 Aquecer v.t. Tornar quente. Aqueça o forno a 250o  C 

10 Assar 
v.t Submeter à ação do fogo, ou 

do calor do forno, até ficar 
cozido ou tostado. 

… e deixe descansar por mais 1 ou 2 
horas na geladeira antes de assá-la. 

11 Atingir 
v.t. Tocar com um projétil. / 

Alcançar. / Fig. Atacar, ferir. / 
Compreender, perceber. 

Depois encha a forma até a metade, 
e deixe a massa crescer até que 

atinja as bordas.  

12 Bater 
v.t. Dar pancadas em. / Agitar 

com um instrumento; remexer. 
Em outra tigela, bata a gema com o 

leite. 

13 Cobrir 

v.t. Ocultar ou resguardar, 
estando ou pondo-se em cima, 

diante, ou em redor. / Estender-
se, alastrar-se por cima de; 

encher, ocupar inteiramente. 

Recorte a massa e use-a para cobrir 
a assadeira, previamente forrada 
com papel-manteiga umedecido.  

14 Colocar 
v.t. Estabelecer, pôr num lugar 
(Sin.: instalar, localizar, situar, 

acomodar.)  

Coloque a massa sobre a mesa e 
amasse-a. 

15 Comprimir 

v.t. Agir sobre um corpo de 
maneira a lhe reduzir o volume; 

apertar. / Fig. Impedir de se 
manifestar, reprimir, refrear. 

Comprima entre as mãos e 
embrulhe em filme de PVC. 

16 Cortar 

v.t. Dividir, separar com 
instrumento de gume. / Fazer 
incisão em, ferir. / Destacar 

setores de uma superfície com a 
ajuda de instrumento próprio; 

recortar, talhar. 

Corte a manteiga em pedacinhos e 
coloque-a em uma tigela. 

17 Cozinhar 
v.t. e i. Fazer a cozinha; cozer ao 

fogo; guisar.  
Cozinhe, descasque e deixe esfriar 

os ovos.  

18 Crescer 
v.i. Aumentar. / Aumentar em 

tamanho, estatura. 

Depois encha a forma até a metade, 
e deixe a massa crescer até que 

atinja as bordas.  
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19 Deixar 

v.t. Largar, soltar; pôr de lado. / 
Não poder impedir uma ação. / 
Não levar consigo; esquecer. / 

Abandonar. / Afastar-se de 
atividade, demitir-se. / 

Transferir, adiar. / Transmitir, 
legar. / Permitir, autorizar. 

Coloque a masssa em uma assadeira 
forrada de papel-manteiga 

umedecido, espete-a várias vezes 
com um garfo e deixe descansar por 

mais ou menos 1 ou 2 horas na 
geladeira antes de usá-la. 

20 Derreter 
v.t. Fazer passar ao estado 
líquido; liquefazer, fundir. 

Derreta em uma panelinha 75g de 
manteiga. 

21 Descansar 

v.t. e v.i. Livrar de fadiga, de 
trabalho. / Apoiar, assentar 
sobre alguma coisa. / Fig. 

Tranqüilizar. / Repousar; dormir 
ou estar deitado. / Fig. Morrer. 

Deixe a massa descansar por pelo 
menos duas horas na geladeira, 

antes de usá-la. 

22 Descascar v.t. Tirar a casca a. 
Cozinhe, descasque e deixe esfriar 

os ovos.  

23 Desgrudar 
vtd Descolar, desligar (o que 

estava grudado). 

Quando a massa desgrudar bem da 
tigela, corte a manteiga em 

pedacinhos e acrescente-os um a 
um.  

24 Deslizar 

v.i. Escorregar suavemente, 
deslocar-se em movimento 

contínuo sobre uma superfície 
plana. 

Quando abrir a massa, estique-a 
erguendo-a da superfície de 

trabalho e fazendo-a deslizar na 
palma das mãos. 

25 Despegar  vtd  Descolar, desunir, separar. 
Desligue a batedeira quando a 

massa se despegar bem da tigela. 

26 Despregar v.t. Desprender, soltar 

Quando a massa despregar da 
panela e do fundo, continue a 

mexer por dois ou três minutos, 
para que resseque um pouco. 

27 Diluir  
v.t. Diminuir a concentração de, 

mediante adição dum líquido 
conveniente. 

Esmigalhe o fermento biológico em 
uma tigela e dilua-o no leite. 

28 Diminuir 

v.t. Subtrair, deduzir. / Tornar 
menor, reduzir (em dimensões 
ou em quantidade). / Atenuar, 

abater, rebaixar, deprimir. 

Polvilhe uniformimente a massa 
com açúcar e leve ao forno, 

diminuindo a temperatura para 190 
C. 
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29 Dissolver 

v.t. Química Diluir 
completamente (uma 

substância) num líquido. / 
Desagregar. / Fig. Terminar, 

desatar. / Direito Romper, anular 
(um pacto ou contrato)./ 

Desmembrar, destituir, extinguir 
(uma assembléia ou corporação).  

Em uma tigelinha, disssolva o sal no 
leite (ou na água) e despeje pouco a 
pouco o líquido sobre a manteiga, 

mexendo sem parar.  

30 Dobrar 

v.t. Tornar duas vezes maior; 
duplicar. / Aumentar. / Virar um 

objeto de modo que uma ou 
mais partes dele fiquem 

sobrepostas a outra ou outras.   

Dobre a massa algumas vezes e 
recomece a amassá-la para torná-la 

homegênea.  

31 Embrulhar 

v.t. Envolver em papel, 
enfardelar, entrouxar. / Fig. 

Causar embaraço e confusão a, 
perturbar. / Enganar, lograr. / 

Causar enjôo a, indispor, nausear 
(o estômago). 

Comprima entre as mãos e 
embrulhe em filme de PVC. 

32 Encher 

v.t. Tornar cheio. / Ocupar (o 
espaço vazio), completar. / 

Preencher, cumprir, 
desempenhar, satisfazer 

(exigências) 

Depois encha a forma até a metade, 
e deixe a massa crescer até que 

atinja as bordas.  

33 Erguer 
v.t. Levantar; erigir; pôr de pé. / 
Criar materialmente; construir, 

edificar. 

Quando abrir a massa, estique-a 
erguendo-a da superfície de 

trabalho e fazendo-a deslizar na 
palma das mãos. 

34 
Esbranquiçar/ 
esbranquecer 

Tornar quase branco. 

Coloque os ovos e as gemas numa 
tigela e bata-os na batedeira até 

que fiquem esbranquiçados e 
espumosos. 

35 Escaldar 

v.t Queimar com líquido quente 
ou vapor. Meter em água 

fervendo, lavar com água muito 
quente. 

Escalde o pêssego por 30 segundos, 
depois mergulhe em água fria, 
descasque e retire os caroços. 

36 Esfriar 

v.t. Tornar frio; abaixar a 
temperatura de. / Fig. Diminuir o 
ardor, a atividade. / Diminuir de 

intensidade. 

Cozinhe, descasque e deixe esfriar 
os ovos.  

37 Esmigalhar 
v.t. Reduzir a migalhas; 
espedaçar, despedaçar, 

fragmentar. 

Esmigalhe o fermento em uma 
tigela. 
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38 Espetar 
v.t. Furar, atravessar com 

espeto, com objeto pontiagudo e 
perfurante. 

Coloque a masssa em uma assadeira 
forrada de papel-manteiga 

umedecido, espete-a várias vezes 
com um garfo e deixe descansar por 

mais ou menos 1 ou 2 horas na 
geladeira antes de usá-la. 

39 Esticar 
v.t. Estender com força, entesar. 

/ Alongar. / Pop. e Fam. 
Prolongar. 

Quando abrir a massa, estique-a 
erguendo-a da superfície de 

trabalho e fazendo-a deslizar na 
palma das mãos. 

40 Fazer 
v.t. Dar existência ou forma a; 
produzir física ou moralmente, 

criar 

Faça um buraco no centro do 
preparo. 

41 Ferver v.t produzir ebulição em 
Ferva o creme de leite e a metade 

do leite. 

42 Formar 

v.t. Criar, dando forma. / Dar 
certa configuração a; fabricar, 

fazer. / Fomar o aspecto, a forma 
de. 

Forme uma bola, embrulhe em 
filme de PVC e leve à geladeira por 2 

horas, 

43 Forrar 

v.t. Guarnecer com forro. / 
Cobrir com pano, com papel, 

com lâminas de metal, com peça 
de madeira delgada etc.  

Coloque a masssa em uma assadeira 
forrada de papel-manteiga 

umedecido, espete-a várias vezes 
com um garfo e deixe descansar por 

mais ou menos 1 ou 2 horas na 
geladeira antes de usá-la. 

44 Incorporar 

v.t. Reunir intimamente. / 
Proceder à incorporação de. /  

Entrar na composição de algum 
corpo ou nele se meter.  

Em uma tigela grande, incorpore o 
fermento à farinha de trigo. 

45 Levar 
Fazer levar de um lugar para 
outro. / Transportar / Usar 

Polvilhe uniformimente a massa 
com açúcar e leve ao forno, 

diminuindo a temperatura para 190 
C. 

46 Mexer 

v.t. Misturar, agitar, revolver: 
mexer o angu. / Tocar, pôr a mão 
em: não mexa em minha gaveta. 
/ Implicar, provocar, caçoar de: 

não mexa com ele. / V.pr. Agitar-
se, mover-se; apressar-se: 

vamos, mexa-se! 

Quando a mistura estiver bem 
homogênia, adicione aos poucos a 

farinha de trigo, sem parar de 
mexer. 

47 Misturar 

 Juntar (coisas diferentes); 
embaralhar, confundir. / V.pr. 

Reunir-se com, mesclar-se, aliar-
se a  

Misture até que não haja mais 
pedaços e adquira consistência 

cremosa.  
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48 Parar 

v.aux. Usa-se seguido da 
preposição de e infinitivo, para 

indicar fim de ação, processo ou 
estado. 

Adicione aos poucos a farinha de 
trigo, sem parar de mexer. 

49 Passar 
v.t. Ir de um lugar a outro. / Ir 

através.  
Passe as gemas em uma peneira. 

50 Polvilhar 
v.t. Cobrir de pó, de polvilho; 

empoar. / Cobrir ou salpicar de 
sal, farinha, açúcar etc. 

Polvilhe a farinha de trigo sobre a 
mistura aos poucos, sem trabalhar 

muito a massa.  

51 Preaquecer Aquecer de antemão. Então, preaqueça o forno a 230 C. 

52 Preparar 

v.t. Aprontar, arranjar, dispor 
com antecedência. / Predispor 

favoravelmente. / Estudar, 
organizar previamente. / Dar 

preparo a, ensinar.  

Prepare as raspas de limão. 

53 Proceder 
v.i. Agir; operar; comportar-se. / 

Ter seguimento; prosseguir. 

Proceda da mesma maneira até que 
sejam feitas 6 dobras, duas a duas, 
deixando descansar por 2 horas na 

geladeira a cada vez. 

54 Quebrar 
v.t. Reduzir a pedaços, por efeito 

de choque ou golpe. / Partir, 
romper, fragmentar.  

Quebre o ovo sobre ele e 
acrescente o açúcar aromatizado 

com baunilha.  

55 Quebrar 
v.t. Reduzir a pedaços, por efeito 

de choque ou golpe. / Partir, 
romper, fragmentar.  

Quebre o ovo sobre ele e 
acrescente o açúcar aromatizado 

com baunilha.  

56 Raspar 

v.t. Tirar com instrumento 
adequado parte da superfície de; 
rapar. / Destruir, apagar. / Tocar, 
ferir ou pegar de raspão. / Rapar, 

produzir raspaduras. Alisar, 
passar a raspadeira. / Limpar, 
esfregando. / Rapar, arranhar. 

Abra a fava de baunilha, raspe as 
sementes e, em uma tigela, 

misture-as ao açúcar.  

57 Recortar 
v.t. Cortar em pedaços. / Cortar 
seguindo os contornos de um 

desenho.  

Recorte a massa e use-a para cobrir 
a assadeira, previamente forrada 
com papel-manteiga umedecido.  
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58 Regue 
v.t. Umedecer por irrigação ou 
aspersão; molhar, aguar, irrigar 

Regue com um pouco de leite 
fervido, sempre batendo. 

59 Ressecar v.t Secar muito; ressequir 

Quando a massa despregar da 
panela e do fundo, continue a 

mexer por dois ou três minutos, 
para que resseque um pouco. 

60 Retirar 
v.t. Tirar de dentro de onde 

estava; extrair. 

Descasque as maças, retire o miolo, 
corte-as em quatro pedaços e 

depois em fatias bem finas. 

61 Retrair 

v.t. Puxar para si, contrair, 
encolher. / Não manifestar, 
reprimir. / Recolher no mais 
íntimo, concentrar; sonegar, 

esconder, ocultar. 

Assim fica mais fácil de abrir e não 
retrai durante o cozimento. 

62 Tirar 
v.t. Fazer sair de um ponto ou 

lugar. 
… para tirar o gás carbônico 

produzido pela fermentação. 

63 Trabalhar 

v.i. Dedicar-se a uma atividade, 
desempenhar um emprego./ 

Empregar esforços. / Funcionar 
(com regularidade, ou sem ela). / 
Executar cuidadosamente, com 

lavor, com arte. 

Polvilhe a farinha de trigo sobre a 
mistura aos poucos, sem trabalhar 

muito a massa.  

64 Umedecer 
v.t. Tornar úmido, molhar 

levemente. 

Recorte a massa e use-a para cobrir 
a assadeira, previamente forrada 
com papel-manteiga umedecido.  

65 Untar 
v.t aplicar gordura, manteiga, 
óleo a; besuntar; engordurar 

Unte uma forma de 22cm de 
diâmetro e forre-a com o disco de 

massa. 

66 Virar 
v.t. Mudar de lado a direção ou 
posição de; voltar, volver. / Pôr 

do avesso. 

Vire a massa em 90o, abra um 
retângulo do mesmo tamanho que 

o anterior e dobre-a novamente em 
três como na primeira vez.  

 



 
 

9 – ANEXO III 

  Dados em Inglês 

  Verbos 
Definição Oxford Dictionary of 

English 

Contexto Larousse 
Gastronomique - Desserts, 

Cakes and Pastries 

1 Add 
Put or mix (an ingredient) together 
with another as one of the stages 

in the preparation of a dish. 

Sift 250 g (9 oz, 21,4 cups) strong 
plain (bread) flour, make 

a well in the centre, and add the 
yeast mixture and 1 lightly beaten 

egg. 

2 Allow 
Provide or set aside for a 

particular purpose. 

Reduce the temperature to 180°C 
(350°F, gas 4) and continue to 

cook, allowing a further 10 
minutes for small buns or up to 25 

minutes for 
large puffs. 

3 Bake 
Cook (food) by dry heat without 

direct exposure to a flame, 
typically in an oven. 

Leave to rest for 
a few hours in a cool place: the 

dough is now ready to be shaped 
and baked. 

4 Beat 
Stir (cooking ingredients) 

vigorously to make a smooth or 
frothy mixture. 

Do not 
overcook the mixture or beat it 
vigorously as this will make the 

paste greasy 
or oily. 

5 Blanch 
Prepare (vegetables) for freezing 
or further cooking by immersing 

briefly in boiling water. 

Blanch 100 g (4 OZ, 1 cup) 
sweet almonds and reduce to a 

paste in a blender with 1 
tablespoon cold 

water. 

6 Blend 
Mix (a substance) with another 
substance so that they combine 

together. 

Quickly blend the ingredients 
together, roll the pastry into 

a ball and chill for 1 hour. 

7 Boil 

(With reference to a liquid) reach 
or cause to reach the temperature 

at which it bubbles and turns to 
vapour. 

As soon as the 
mixture begins to boil, take the 

saucepan off the heat, add 125 g 
(4112 oz, 

1 cup) plain (all-purpose) flour all 
at once and mix quickly. 

8 Bring 
Take or go with (someone or 

something) to a place. 
Heat gently until the butter melts, 

then bring to the boil. 
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9 Bring 
Take or go with (someone or 

something) to a place. 

Put the puree back into the pan, 
bring to the boil, stirring 

continuously, 
and cook until the puree reaches a 
temperature of 106°C (223°F). Pot. 

10 Burst 
Break open or apart suddenly and 
violently, especially as a result of 
an impact or internal pressure. 

Heat until the berries burst (if a 
perfectly clear jelly is required), 

then place the fruit in a cloth and 
wring to extract the juice. (If a 

thicker jelly is preferred, rub the 
contents of the saucepan through 

a sieve or mouli.) 

11 Chill 
Cool (food or drink), typically in a 

refrigerator. 
Divide into 

quarters and chill well. 

12 Chop 
 Cut (something) into pieces with 
repeated sharp blows of an axe or 

knife. 

Mix 75 g (3 oz, 113 cup) butter 
with 75 g (3 oz, 1/3 cup) lard or 

white vegetable 
fat (shortening) by chopping both 

types of fat together in a basin. 

13 Cling 
Adhere or stick firmly or closely to; 

be hard to part or remove from. 

At this point the yolks are 
sufficiently cooked and the 

custard should 
cling to the spoon. 

14 Coat 
(Of a substance) form a covering 

to. 

Stir thoroughly over a high heat 
until the jelly 

coats the back of the spoon. 

15 Continue Persist in an activity or process. 
Continue to work the dough until 

it becomes smooth and elastic. 

16 Cool Become or make less hot. 

Transfer cooked choux pastries to 
a wire rack to cool and split 

them immediately to allow steam 
to escape, so that they stay crisp 

outsIde, but 
slightly moist on the inside. 

17 Cool Become or make less hot 
Drain, cool and peel carefully to 

remove all the stringy parts. 

18 Core 
Remove the tough central part 

and seeds from (a fruit). 

Peel and core some apples, cut 
into quarters and 

weigh. 
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19 Cover 
Lie over or adhere to (a surface), 

as decoration or to conceal 
something. 

Put the dough in a 2 litre (31/2 
pint, 9 cup) container, cover with 

a cloth, 
and leave to rise in a warm place 

until it has doubled in volume. 

20 Cream 
Work (butter, typically with sugar) 

to form a smooth paste. 
Cream 125 g (4lJ2 OZ, 112 cup) 

butter. 

21 Crumble 
Cause (something) to break apart 

into small fragments. 

Crumble 7 g (1,4 oz, 
1/2 cake) fresh (compressed) 
yeast and stir in 1 tablespoon 

warm water. 

22 Crush 
Deform, pulverize, or force 

inwards by compressing forcefully. 

Cook gently 
until the apples crush under a 

spoon. 

23 Cut 
Divide into pieces with a knife or 

other sharp implement. 

Cut the fat into small 
pieces, then lightly rub them into 

the flour until the mixture 
resembles 

breadcrumbs. 

24 Dissolve 

(With reference to a solid) become 
or cause to become incorporated 

into a liquid so as to form a 
solution. 

Heat to 
dissolve the sugar and then boil to 

make a syrup. 

25 Divide 
Separate or be separated into 

parts. 
Divide into 

quarters and chill well. 

26 Drain 

Cause the water or other liquid in 
(something) to run out, leaving it 

empty or dry. Cause or allow 
(liquid) to run off or out of 

something. 

Drain, cool and peel carefully to 
remove all the stringy parts. 

27 Draw 

[with object and adverbial of 
direction] Pull or move 

(something) in a specified 
direction. 

Quickly mix the flour and butter by 
hand, 

draw the mixture together and 
make a well in the centre. 

28 Dry 
[with object] Cause to become 

dry. 
Wash, dry and stalk some 

blackcurrants. 

29 Dust 
Cover lightly with a powdered 

substance. 

When the angelica pieces are dry, 
lay them out on a slab, dust with 

caster 
(superfine) sugar and dry in a slow 

oven. 
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30 Flavour 
Alter or enhance the taste of (food 

or drink) by adding a particular 
ingredient. 

This is a rich, sweetened short 
pastry, flavoured with vanilla and 

used for 
sweet flans and tarts. Sift 250 g (9 

OZ, 2lJ4 cups) plain (all-pupose) 
flour. 

31 Fold 
Bend (something flexible and 

relatively flat) over on itself so 
that one part of it covers another. 

Fold the bottom third over the fat 
on the middle 

third, then fold the top third down 
on top of it. 

32 Form 
Make or be made into a specific 

shape or form. 

Knead the dough 
quickly and gently with the heel of 
the hand, form it into a ball, cover 

and 
keep cool until required. 

33 Heap 

Put (objects or a loose substance) 
in a heap (= an untidy collection of 
objects placed haphazardly on top 

of each other.) 

Heap together 250 g (9 OZ, 2lJ4 
cups) plain (all-purpose) flour, a 

pinch of salt 
and 75 g (3 OZ, lJ3 cup) caster 

(superfine) sugar and make a well 
in the centre. 

34 Heat Make or become hot or warm. 
Heat gently until the butter melts, 

then bring to the boil. 

35 Incorporate 
Combine (ingredients) into one 

substance. 

For crème au beurre made with 
sugar syrup, 

dissolve the chocolate gently in a 
bain marie and incorporate in the 

finished 
crème au beurre. 

36 Keep 
Continue or cause to continue in a 

specified condition, position, 
course, etc 

Keep it hot in a bain marie if it is 
to accompany a hot dessert; 

otherwise pour 
it into a basin, stir until it is 

completely cool and keep it in a 
cool place. 

37 Knead 
Work (moistened flour or clay) 
into dough or paste with the 

hands. 

Then separate the dough into 3 
pieces, knead lightly and leave to 

rIse again. 

38 Label Attach a label to (something). 
Cover, label and store in a cool 

place. 
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39 Lay 
[with object and adverbial of 
place] Put (something) down 

gently or carefully. 

When the angelica pieces are dry, 
lay them out on a slab, dust with 

caster 
(superfine) sugar and dry in a slow 

oven. 

40 Leave Allow or cause to remain. 

Put the dough in a 2 litre (31/2 
pint, 9 cup) container, cover with a 

cloth, 
and leave to rise in a warm place 

until it has doubled in volume. 

41 Lighten 
Make or become lighter in weight, 

pressure, or severity. 

Beat 4 egg yolks with 
125 g (41/2 OZ, V2 cup) caster 

(superfine) sugar until the mixture 
lightens in 

colour. 

42 Macerate 
(Especially with reference to food) 

soften or become softened by 
soaking in a liquid. 

Macerate the 
stems for 24 hours in a syrup of 1 

cup sugar to I cup water. 

43 Mark 
Separate or delineate (a particular 

section or area). 
Mark the pastry 

across into thirds. 

44 Measure 

Ascertain the size, amount, or 
degree of (something) by using an 

instrument or device marked in 
standard units. 

To make about 40 small buns, 20 
larger buns or eclairs, measure 

250 ml 
(8 fl OZ, I cup) water or milk and 

water (in equal proportions) into a 
saucepan. 

45 Melt 
Make or become liquefied by 

heating. 
Heat gently until the butter melts, 

then bring to the boil. 

46 Mix 

Combine or put together to form 
one substance or mass. Make or 

prepare by combining various 
ingredients. 

Mix a third ofthe dough with the 
softened butter, then 

add the second and finally the 
remaining third of the dough to 

the mixture. 

47 Obtain 
Get, acquire, or secure 

(something). 

Beat in 
2 eggs, then 2 more eggs, one 

after the other, continuing to beat 
hard until a 

smooth glossy paste is obtained. 

48 Oil 
Lubricate, coat, or impregnate 

with oil. 

Oil a marble slab, 
pour the sugar mixture over it and 

allow to cool until just warm. 
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49 Overcook Cook too much or for too long. 

Do not 
overcook the mixture or beat it 
vigorously as this will make the 

paste greasy 
or oily. 

50 Overflow 
(Especially of a liquid) flow over 

the brim of a receptacle. Flood or 
flow over (a surface or area). 

Beat 2 egg whites and a small pich 
of salt with a fork until fluffy but 
not stiff, and add them little by 
little to the sugar - the mixture 

should be liquid enough to spread 
easily over the cakes, without 

overflowing while cooking. 

51 Peel 
[with object] Remove the outer 

covering or skin from (a fruit, 
vegetable, or prawn). 

Peel and core some apples, cut 
into quarters and 

weigh. 

52 Pipe 
Arrange (food, particularly icing or 

cream) in decorative lines or 
patterns. 

Pipe small balls, 4-5 cm ( 1'/2-2 in) 
in dIameter, on 

to a lightly oiled baking sheet, 
spacing them out so they do not 

stick to each 
other as they swell during cooking. 

53 Pit 
Make a hollow or indentation in 

the surface of. 

Stone (pit) 12 apricots and reduce 
to a pulp in a food processor or 

blender. 

54 Place 
[with object and adverbial] Put in 

a particular position. 

Heat until the berries burst (if a 
perfectly clear jelly is required), 

then place the fruit in a cloth and 
wring to extract the juice. (If a 

thicker jelly is preferred, rub the 
contents of the saucepan through 

a sieve or mouli.) 

55 Plunge Quickly immerse in liquid. 

Soak them for 
3-4 hours in cold water, then 

plunge into boiling water until the 
pulp softens. 

56 Pot 
Preserve (food, especially meat or 

fish) in a sealed pot or jar. 

Put the puree back into the pan, 
bring to the boil, stirring 

continuously, 
and cook until the puree reaches a 
temperature of 106°C (223°F). Pot. 

57 Pour 

[with object and adverbial of 
direction] Cause (a liquid) to flow 

from a container in a steady 
stream. 

Skim and pour the boiling jelly into 
sterilized 

jars. 
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58 Prepare 
Make (food or a meal) ready for 

cooking or eating. 
Prepare the recipe for creme 

anglaise (see custards) 

59 Press 

Move or cause to move into a 
position of contact with something 

by exerting continuous physical 
force. 

The mixture should form clumps: 
press these 

together into a smooth ball. 

60 Put 
Move to or place in a particular 

position. 

Put the dough in a 2 litre (31/2 
pint, 9 cup) container, cover with a 

cloth, 
and leave to rise in a warm place 

until it has doubled in volume. 

61 Reach Arrive at; get as far as. 

Put the puree back into the pan, 
bring to the boil, stirring 

continuously, 
and cook until the puree reaches a 
temperature of 106°C (223°F). Pot. 

62 Reduce 
Make smaller or less in amount, 

degree, or size. 

Reduce the temperature to 180°C 
(350°F, gas 4) and continue to 

cook, allowing a further 10 
minutes for small buns or up to 25 

minutes for 
large puffs. 

63 Reduce to 
(reduce something to) Change a 

substance to (a different or more 
basic form) 

Stone (pit) 12 apricots and reduce 
to a pulp in a food processor or 

blender. 

64 Remove 
Take (something) away or off from 

the position occupied. 
Drain, cool and peel carefully to 

remove all the stringy parts. 

65 Require Need for a particular purpose. Roll out and use as required. 

66 Return 
Give, put, or send (something) 

back to a place or person. 

Return the 
saucepan to the heat and cook the 

paste until it thickens, stirring: it 
takes 

about 1 minute for the paste to 
leave the sides of the saucepan. 

67 Roll 

[with object and adverbial] Flatten 
(something) by passing a roller 
over it or by passing it between 

rollers. 

Knead the dough lightly on a 
lightly floured surface, then roll it 

out into 
a long rectangle measuring about 

15 X 35 cm (6 X 14 in). 



82 
 

68 Rub  

(rub something in/into/through) 
Work an ingredient into (a 

mixture) by breaking and blending 
it with firm movements of one’s 

fingers. 

Rub a quarter ofthe mixed fat into 
225 g (8 oz, 2 cups) 

plain (all-purpose) flour, then mix 
in 7-8 tablespoons cold water to 

make a 
soft dough. 

69 Rub  

(rub something in/into/through) 
Work an ingredient into (a 

mixture) by breaking and blending 
it with firm movements of one’s 

fingers. 

Alternatively, the pastry can be 
made by first mixing the egg and 

sugar, 
then rubbing in the flour, and 
finally kneading in the butter. 

70 Scrape 

[with object and adverbial] Apply 
(a hard or sharp implement) to a 
surface so as to remove dirt or 

other matter. 

Peel them, scrape off all the white 
pith from 

the peel and cut the peel into 
strips. 

71 Scrape 

Use a sharp or hard implement to 
remove (dirt or unwanted matter) 

from something. British Spread 
(butter or margarine) thinly over 

bread. 

Working 
with a metal spatula, alternately 

spread out and scrape up the 
fondant until 

the mixture is uniformly smooth 
and white. 

72 Separate 
Divide into constituent or distinct 

elements. 

Then separate the dough into 3 
pieces, knead lightly and leave to 

rIse again. 

73 Set 

[with object and usually with 
adverbial] Put, lay, or stand 

(something) in a specified place or 
position. 

Knead the dough 
gently, using the heel of the hand, 
shape it into a ball, wrap it in foil 

and set 
aside in a cool place for at least 2 

hours if possible. 

74 Shape Give a particular shape or form to. 

Knead the dough 
gently, using the heel of the hand, 
shape it into a ball, wrap it in foil 

and set 
aside in a cool place for at least 2 

hours if possible. 

75 Sift 
Put (a fine or loose substance) 

through a sieve so as to remove 
lumps or large particles 

Sift 250 g (9 oz, 21,4 cups) strong 
plain (bread) flour, make 

a well in the centre, and add the 
yeast mixture and 1 lightly beaten 

egg. 

76 Skim 
Remove a substance from the 

surface of (a liquid). 

Skim and pour the boiling jelly 
into sterilized 

jars. 
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77 Skim 
Pass over (a surface), nearly or 

lightly touching it in the process. 
Cook over a high heat, skimming 

regularly. 

78 Soak 
Make or allow (something) to 

become thoroughly wet by 
immersing it in liquid. 

Soak them for 
3-4 hours in cold water, then 

plunge into boiling water until the 
pulp softens. 

79 Soften Make or become soft or softer. 
Soften 225 g (8 OZ, 1 cup) butter 

at room temperature. 

80 Space 
Position (two or more items) at a 

distance from one another. 

Pipe small balls, 4-5 cm ( 1'/2-2 in) 
in dIameter, on 

to a lightly oiled baking sheet, 
spacing them out so they do not 

stick to each 
other as they swell during cooking. 

81 Split 
Break or cause to break forcibly 

into parts, especially into halves or 
along the grain. 

Transfer cooked choux pastries to 
a wire rack to cool and split 

them immediately to allow steam 
to escape, so that they stay crisp 

outsIde, but 
slightly moist on the inside. 

82 Spread 
[with object and adverbial] 

Distribute or disperse (something) 
over an area. 

Beat 2 egg whites and a small pich 
of salt with a fork until fluffy but 
not stiff, and add them little by 
little to the sugar - the mixture 

should be liquid enough to spread 
easily over the cakes, without 

overflowmg while cooking. 

83 Sprinkle 
[with object and adverbial] Cover 
(an object or surface) with small 
drops or particles of a substance. 

Sprinkle 3 tablespoons cold water 
over the mixture, then use a 

roundbladed knife to mix it in. 

84 Stalk 
Noum: The main stem of a 

herbaceous plant. 
Wash, dry and stalk some 

blackcurrants. 

85 Stick  Adhere or cling to something. 

Pipe small balls, 4-5 cm ( 1'/2-2 in) 
in dIameter, on 

to a lightly oiled baking sheet, 
spacing them out so they do not 

stick to each 
other as they swell during cooking. 
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86 Stir 

(stir something in/into) Mix an 
ingredient into (a liquid or other 
substance) by moving a spoon or 

other implement round and round 

Crumble 7 g (1,4 oz, 
1/2 cake) fresh (compressed) 
yeast and stir in 1 tablespoon 

warm water. 

87 Stir 

Move a spoon or other implement 
round and round in (a liquid or 

other substance) in order to mix it 
thoroughly. 

Return the 
saucepan to the heat and cook the 
paste until it thickens, stirring: it 

takes 
about 1 minute for the paste to 
leave the sides of the saucepan. 

88 Stone Remove the stone from (a fruit). 
Stone (pit) 12 apricots and reduce 

to a pulp in a food processor or 
blender. 

89 Store 
Keep or accumulate (something) 

for future use. 
Cover, label and store in a cool 

place. 

90 Stretch 

(Of something soft or elastic) be 
made or be capable of being made 
longer or wider without tearing or 

breaking. Cause (something) to 
become longer or wider by pulling 

it. 

It should stretch easily. 

91 Swell 

(Especially of a part of the body) 
become larger or rounder in size, 

typically as a result of an 
accumulation of fluid. 

Pipe small balls, 4-5 cm ( 1'/2-2 in) 
in dIameter, on 

to a lightly oiled baking sheet, 
spacing them out so they do not 

stick to each 
other as they swell during 

cooking. 

92 Take off 

[with object and adverbial of 
direction] Remove (someone or 

something) from a particular 
place. 

As soon as the 
mixture begins to boil, take the 

saucepan off the heat, add 125 g 
(4112 oz, 

1 cup) plain (all-purpose) flour all 
at once and mix quickly. 

93 Thicken Make or become thick or thicker. 

Return the 
saucepan to the heat and cook the 
paste until it thickens, stirring: it 

takes 
about 1 minute for the paste to 
leave the sides of the saucepan. 

94 Transfer Move from one place to another. 

Make the choux paste and 
transfer it to a piping bag fitted 

with a plain nozzle, 
I cm ('/2 in) in diameter. 
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95 Turn 
Change or cause to change in 
nature, state, form, or colour; 

become or make. 

The pulp is very rich in pectin, 
which turns the syrup into 

jelly. 

96 Use 
Take, hold, or deploy (something) 

as a means of accomplishing or 
achieving something; employ. 

Use the icing (frosting) when 
slightly warm. 

97 Wash 
Clean with water and, typically, 

soap or detergent. 
Wash, dry and stalk some 

blackcurrants. 

98 Weigh 
Find out how heavy (someone or 

something) is, typically using 
scales. 

Peel and core some apples, cut 
into quarters and 

weigh. 

99 Whisk 
Take or move (someone or 

something) somewhere suddenly 
and quickly. 

Boil 500 ml (17 fl oz, 2 cups) milk 
with a 

vanilla pod (bean), remove the 
pod and whisk the milk into the 

caramel. 

100 Wipe 

Clean or dry (something) by 
rubbing with a cloth, a piece of 
paper, or one’s hand. Spread (a 

liquid) over a surface by rubbing. 

Wash 250 g (9 oz, 2 cups) 
blackcurrants in cold water, wipe 
them and reduce to a puree in a 

food 
processor or blender. 

101 Work 

[with object and adverbial or 
complement] Bring (a material or 

mixture) to a desired shape or 
consistency by hammering, 

kneading, etc.: 

Put 1 large egg (or 2 small ones), 
100 g (4 OZ, 112 cup) softened 
butter and 1 teaspoon orange- 

flower water in the middle of the 
well and work all the ingredients 
together, drawing the flour into 

the centre. 

102 Wring 
Squeeze and twist (something) to 

force liquid from it. 

Heat until the berries burst (if a 
perfectly clear jelly is required), 

then place the fruit in a cloth and 
wring to extract the juice. (If a 

thicker jelly is preferred, rub the 
contents of the saucepan through 

a sieve or mouli.) 

 


