
FRANCUSKIE WYRAŻENIA
 Z PODTEKSTEM 

KULINARNYM.

Czyli kilka fajnych francuskich wyrażeń na tematy 
pozornie kulinarne, które wprowadzą do Twojego 
języka sporo smakowitego słownictwa 
związanego z jedzeniem, ale które niekoniecznie 
dotyczą kulinariów.

Bowiem wychodząc z kulinariów, przeszly do języka potocznego i 
znaczą coś zupełnie innego niż wynikałoby z ich bezpośredniego 
tłumaczenia. A które pozwolą Ci wzbogacić Twój francuski, twoje 
słownictwo w takie kulinarne smaczki. 

Jeżeli  chcesz być na bieżąco z etymologicznymi smaczkami języka 
francuskiego zapraszam  na mojego bloga BEATARED.COM 
 



avoir du pain sur la planche - mieć 
jeszcze wiele do zrobienia

⠀⠀

w dosłownym tłumaczeniu - mieć chleb na płycie - idąc tokiem tej 
analogii kulinarnej - mieć chleb, albo ciasto na chleb czekające na 
rozwalkowanie, ugniecenie, wyrobienie, wypieczenie. Jednym słowem 
mieć dużo rzeczy do zrobienia, czy mieć sporo pracy. 

⠀⠀

Jak w poniższych przykładach:

Je tiens à dire que nous avons du pain sur la 
planche. Chciałem powiedzieć, że mamy 

sporo do zrobienia. ⠀⠀

Nous nous attendons à avoir du pain sur la 

planche. Przewidujemy, że będziemy zajęci. ⠀

Tu vas avoir du pain sur la planche. Będziesz 
mieć dużo pracy.



ça coûte bonbon - kosztować 
majatek, kosztować niemało...

Nawet jeżeli dosłownie przetłumaczylibyśmy to jako: To kosztuje 
cukierka - ça coûte bonbon

Ale w przeciwieństwie do tego, co można by wywnioskować z 
dosłownego tłumaczenia - ça coûte bonbon - oznacza: to jest coś, 
co swoje kosztuje, kosztuje całkiem sporo, całkiem duże 
pieniądze, czy wręcz majątek...

Przyjrzyjmy się temu na 
przykładach:

Ça m'a coûté bonbon. To mnie 
ogromnie dużo kosztowało /kosztowało 
duże pieniądze.

Ça va coûter bonbon, non? Pewnie 
będzie nas to niemało kosztować?

Ça nous a coûté bonbon. To nas sporo 
kosztowało.



aux petits oginons - 
troskliwie, starannie

czyli  dogadzać komuś, dopieszczać kogoś, jak starannie 
przygotowywane danie, które by sobie nim, albo komuś  
drugiemu dogodzić gotujemy na małym ogniu, z małymi 
cebulkami.... aż ślinka mi na nie pociekła.

aux petits oginons - poświęcając temu dużo troski i uwagi:

Cette pâtisserie a été préparée aux 
petits oignons. 

Ten przysmak został przygotowany 
bardzo starannie. 

Dans la maison, il était traité aux petits 
oignons et ne manquait jamais de rien. 

W domu bardzo o niego dbano i 
niczego mu nie brakowało.



C'est du gâteau - to nic 
trudnego, bułka z masłem

Takie sympatyczne wyrażenie z podtekstem kulinarnym, w 
zasadzie nie mające wiele wspólnego z kulinariami. Tylko 
odnoszące się do życia codziennego i jego spraw. ⠀⠀

A tutaj wskazujące na sprawy, które nie powinny sprawić 
większego problemu, a wręcz przeciwnie, które można by 
porównać do tytułowego ciasta, czyli w niezobowiązującym 
tłumaczeniu na nasze: bułka z masłem, kaszka na mleku, 
pestka, picuś.... i nawiązujące do czegoś, co prawdopodobonie 
tak nam się spodoba, że poprosimy o dokładkę.

W przykładach:

C'est du gâteau. Bułka z masłem.

Après ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est 
du gâteau. 

Po tym, co przeżyliśmy dzisiaj, to bułka z 
masłem.



cracher dans la soupe - 
dosłownie pluć do zupy...

No bo oczywiście każdy wie, że zdenerwowany kelner to robi, a 
przynajmniej może łatwo to zrobić - napluć klientowi do zupy, 
dlatego lepiej nie denerwować kelnera.

I ta smakowita perspektywa w wielu przypadkach pomaga 
zachować dyplomatyczną kurtuazję w restauracji, mimo 
niekończącego się czekania, pod groźbą otrzymania zupy, do 
której napluto...

Ale z kolei jakże czasami ciężko samemu powstrzymać się przed 
psioczeniem na pracę, dzięki której mamy pełny żołądek (mając 
może równolegle skołatane nerwy - ale to pewnie kwestia 
priorytetów).

I to właśnie do tej drugiej sytuacji odnosi się to obrazowe 
wyrażenie: pluć do zupy, w rozumieniu: krytykować, skarżyć się, 
narzekać, psioczyć na swoją pracę, dzięki której bądź co bądź 
mamy pełny żołądek, czy po prostu pełen talerz (w tej sytuacji 
talerz zupy).

Ale plując do niego możemy ja zepsuć, a już na pewno nie 
okazujemy (i nie pielęgnujemy w sobie) wystarczającej 
wdzięczności względem życia i tego, co nam daje:



On ne crache pas dans la soupe. 

Nie pluje się w talerz, z którego się je.

Vous n'allez pas cracher dans la soupe. 
Lepiej nie gryźć ręki, która Cię karmi.

⠀⠀

Je pense qu' il ne faut pas cracher dans 
la soupe. Uważam, że nie powinno się 
gryźć ręki, która cię karmi - w 
podtekście: krytykować swojej pracy.

⠀⠀

Maintenant, tu vas cracher dans la 
soupe? Teraz zamierzasz ugryźć rękę, 
która cię karmi?

⠀⠀⠀⠀

Rassurez-vous, ce n'est pas aujourd'hui 
que je vais cracher dans la soupe! 
Możecie być pewni, nie będę 
krytykować swojego pracodawcy.



se mettre à table - w dosłownym 
tlumaczeniu - usiąść do stołu,

⠀⠀

Niemniej to wyrażenie równolegle funkcjonuje w języku 
francuskim w znaczeniu przenośnym: wyśpiewać, wydać 
wszystkich, puścić farbę:

Mamy w nim ten jakże wszechstornny czasownik kłaść - mettre, 
po to żeby powiedzieć położyć stół:

mettre la table - czyli kłaść stół.

Gdyż w odległych czasach rozkładano 
stół po to, żeby w ogóle do niego do 
usiąść.

Ponieważ do wspólnego, rodzinnego i 
wielopokoleniowego stołu siadano całą 
rodziną, z kuzynami po dziesiątym mieczu 
i kądzieli,  po rozlicznych i mocno 
rozgałęzionych koligacjach rodzinnych. 
⠀⠀
Taki stół do usadzenia wszystkich razem 
przy jednym posiłku musiał być słusznych 
rozmiarów. A żeby nie zagracał całego 
pomieszczenia, rozkładano go tylko w 
porze posiłków. Stąd wyrażenie: mettre la 
table.



Czyli na przykładach:

se mettre à table - w znaczeniu dosłownym- 
usiąść do stołu:

On peut se mettre à table avant 
que ça ne soit froid?

Może coś zjemy (usiądziemy do 
stołu), zanim wystygnie?

On vient de se mettre à table.
Właśnie usiedliśmy do kolacji.

Il est temps de se mettre à 
table. Pora usiąść do stołu.

Parfait, on allait se mettre à 
table.
Właśnie mieliśmy usiąść do 
kolacji.

On vient de se mettre à table.
Właśnie usiedliśmy do kolacji.



se mettre à table - w 
znaczeniu przenośnym - 
wyśpiewać, puścić farbę:

Un mafieux arménien veut se 
mettre à table?

Ormiański mafioso chce się 
oczyścić - wydać innych.

Très vite, l'un d'eux va se 
mettre à table.

Wkrótce któreś z nich zacznie 
gadać.

Il allait se mettre à table... me 
compromettant par la même 
occasion.

On chciał pójść z nimi na 
ugodę i wpakować mnie w 
kłopoty.

Francuski
od kuchni



mettre du beurre 
dans les épinards

w dosłownym tłumaczeniu dodać masło do szpinaku, czyli 
uczynić tenże tytułowy i jakże wegański, lekki, mało sycący z 
założenia szpinak bardziej tłuściusienkim, smakowitym...

Co w przełożeniu z metafory kulinarnej na język codzienny 
oznacza: zarobić dodatkowe pieniążki, dorobić sobie na boku, 
zaokrąglić domowy budżet - arrondir ses fins de mois.

W przykładach:

Mettre du beurre dans les épinards.
Każdy orze jak może. Każdy dorabia 
sobie, jak może.

Un second job pendant vos congés? 
C'est une bonne manière de mettre du 
beurre dans les épinards, en temps de 
crise! 

Druga praca podczas urlopu? To jest 
dobry sposób, żeby dodać masła do 
szpinaku, czyli dorobić sobie na boku w 
czasach kryzysu.



Ktoś, kto nie chce poddać się, czyli:

un dur à cuire
dosłownie: trudny do ugotowania, czyli po prostu - twardziel, 
twarda sztuka, prawdziwy kozak.

Tu możemy sobie wyobrazić, odwołując się do tej alegorii 
kulinarnej, że ciężko byłoby włożyć go do garnka i przerobić na 
bezwładnie i spolegliwie polegające na talerzu warzywko.

Francuski 
od kuchni

Un dur à cuire!  Twardziel.

Tu es un dur à cuire.
Jesteś twardzielem.

C'est un dur à cuire.
To twarda sztuka.

Mon mari est un dur à cuire, et tout ira 
bien.
Mój mąż to twardziel i nic mu się nie 
stanie.



avoir l'eau à la bouche
  

Czy raczej francuskie wyrażenia: 

avoir / mettre / donner l'eau à la bouche
⠀⠀
mieć na coś ochotę / narobić na coś smaku.

Czy podążając za tą analogią 
kulinarną:

 🥗 avoir l'eau à la bouche 

- mieć wodę w buzi, mieć ślinę,

 🥗 mettre l'eau à la bouche

- sprawić, że ślinka napłynie do 
ust, albo jeszcze

 🥗 donner l'eau à la bouche

- przyprawić kogoś o ślinę 
napływającą do ust, wyostrzyć 
apetyt, albo już odchodząc od 
tematyki stricte kulinarnej: wywołać 
spore zainteresowanie.



w przykładach.

avoir l'eau à la bouche:
Bo można tak się rozmarzyć przez cały dzień i mieć na coś 
nieodpartą ochotę:

J'ai pas arrêté d'en avoir l'eau à la bouche de toute la journée.
Miałam na nie ochotę cały dzień.

mettre 
l’eau 

à la bouche

Ça me met l'eau à la bouche.
To sprawia, że ślinka napływa mi do buzi 
(widok smakowicie wyglądających zdjęć 
z katalogu sprzedażowego)

De quoi leur mettre l’eau à la bouche!
To był przedsmak czekających ich 
przyjemności.

Ca met l' eau à la bouche, hein?
To sprawia, że masz na to ochotę?

Quelques photos avant l'ouverture pour 
vous mettre l'eau à la bouche!
Kilka zdjęć sprzed otwarcia, dadzą tego 
przedsmak.



compter pour du beurre 

- nie liczyć się, czy liczyć się tyle, co masło...

Przyjrzyjmy się temu na 
przykładach:

Il compte pour du beurre?
Czemu on się nie liczy?

Ça compte pour du beurre?
Czy to się nie liczy?

Et moi alors, je compte pour du 
beurre?

Kim ja jestem? A ja to się w ogóle 
nie liczę?

Tu comptes pour du beurre.
Nie liczysz się.



mettre les pieds dans le plat

w dosłownym tłumaczeniu włożyć stopy do talerza - smakowite - 
nie ma co, czyli wtrącać się niefortunnie, popełniać nietak, strzelić 
gafę

Dès qu'il parle, il met les pieds dans 
le plat.
Gdy tylko się odywa, popełnia 
nietakt.

Je mets encore les pieds dans le 
plat. Znowu palnęłam głupotę.

Si l'on ne maîtrise pas bien une 
langue, il est facile de mettre les 
pieds dans le plat lorsque l'on se 
trouve à l'étranger.

Kiedy nie znamy dobrze języka 
obcego, łatwo jest popełnić gafę, 
kiedy przebywamy za granicą.



ne pas mâcher ses mots
powiedzieć nie przebierając w słowach

w dosłownym tłumaczeniu - nie przeżuwać swoich słów...⠀⠀

W praktyce: walnąc prosto z mostu, szczerze aż do bólu... 
powiedzieć bez ogródek i bez owijania w bawełnę:

Il ne mâche pas ses mots.
On mówi bez ogródek.

Voilà quelqu'un qui ne mâche pas 
ses mots! 
Oto ktoś, kto wali prosto z mostu.

Elle ne mâche pas ses mots.
Ona nie przebiera w słowach.

C'est vrai qu'elle ne mâche pas ses 
mots, mais moi, je la trouve très 
séduisante. 

To prawda, że jest szczera aż do 
bólu, ale za to jest bardzo 
atrakcyjna.
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