
Full text in Hungarian

Sziasztok! Ma főzni fogunk! Mit főzünk? Palacsintát!

A palacsinta nagyszerű dolog. Egyszerű megcsinálni, sokféleképpen
lehet ízesíteni, és szinte mindenki szereti. Lássunk neki!

Mi kell a palacsintához? Liszt, tojás, egy kicsi cukor, és tej. A sütéshez
majd olajat is használunk.

Először a tojást összekeverem egy kis cukorral.

Ezután a liszt következik. A lisztet hozzáadom a tojáshoz, és alaposan
elkeverem. Amikor a tészta sima, nincsenek benne csomók, akkor
jöhet a tej.

Ha még több palacsintát szeretnék csinálni, akkor adok hozzá még
lisztet és tejet, és lisztet, és tejet, addig amíg elegendő tésztám nem
lesz.

A tésztának most tökéletes állaga van. Jöhet a sütés!

Először jól felmelegítem a serpenyőt, és teszek bele egy kis olajat.
Jöhet az első adag tészta. Amikor így sistereg, akkor tudom, hogy
elég forró a serpenyő.

A kedvenc részem: megfordítjuk a palacsintát. Tökéletes.

Elkészült az első palacsinta. Még egy kis olaj, és jöhet a következő.
Nagyon jó illata van.

Az elkészült palacsintába tehetünk lekvárt vagy kakaóport ezek a
leggyakoribb ízek, de sokan szeretik túróval is, és léteznek sós
változatok is. Én most kakaósat csinálok.

A palacsintát feltekerjük, félbehajtjuk, és megesszük.



Jó étvágyat!

Full text in English

Hi all! Today, we are going to cook! What are we cooking? Hungarian
pancakes!

Hungarian pancakes are great! They’re easy to make, you can flavor
them in many ways, and almost everybody loves them! Let’s get started!

What do we need for pancakes? Flour, an egg, a little sugar and milk.
We will also use oil for the cooking.

First, I mix the egg with some sugar.

Then comes the flour. I add the flour to the egg and mix it thoroughly.
When the batter is smooth without any lumps, then it’s time for the
milk.

If I want to make more pancakes, then I would add more flour, and then
milk, and then flour and milk until I have enough batter.

The batter has the right consistency. Let’s cook it!

First, I heat the pan and put some oil in it. Time for the first batch of
batter. When it sizzles like that, I know that the pan is hot enough.

My favorite part: flipping the pancake. Perfect!

The first pancake is done. A little more oil and we are ready for the next
one. It smells really good.



When the pancakes are done, we can fill them with jam or cocoa
powder. These are the most common flavors. But many people like
them with cottage cheese, and there are savory versions as well. I am
making a cocoa one now.

We roll up the pancake, fold it in half, and then we eat it!

Enjoy!

Sentence Breakdown

1.
Sziasztok! Ma főzni fogunk!

sziasztok ma főzni fogunk

Hi all today to cook we are going to

Hi all! Today, we are going to cook!

2.
Mit főzünk? Palacsintát!

mit főzünk palacsintát

what(obj) we cook pancake(obj)

What are we cooking? Hungarian pancakes!

3.
A palacsinta nagyszerű dolog.

a palacsinta nagyszerű dolog

the pancake great thing



Hungarian pancakes are great!

4.
Egyszerű megcsinálni, sokféleképpen lehet ízesíteni, és szinte
mindenki szereti.

egyszerű megcsinálni sokféleképpen lehet ízesíteni

simple to make in many ways can/possible to flavor

és szinte mindenki szereti

and almost everybody [they] like [it]

They’re easy to make, you can flavor them in many ways, and almost
everybody loves them!

5.
Lássunk neki!

lássunk neki

[let us] see to him/her/it

Let’s get started!

6.
Mi kell a palacsintához?

mi kell a palacsintához

what must/need the (to)pancake

What do we need for the pancakes?



7.
Liszt, tojás, egy kicsi cukor, és tej.

liszt tojás egy kicsi cukor és tej

flour egg a little sugar and milk

Flour, an egg, a little sugar and milk.

8.
A sütéshez majd olajat is használunk.

a sütéshez majd olajat is használunk

the (to) cooking will oil(obj) also [we] use

We will also use oil for the cooking.

9.
Először a tojást összekeverem egy kis cukorral.

először a tojást összekeverem egy kis cukorral

at first the egg(obj) [I]mix a little (with)sugar

First, I mix the egg with some sugar.

10.
Ezután a liszt következik.

ezután a liszt következik

after this the flour [it] being next

Then comes the flour.



11.
A lisztet hozzáadom a tojáshoz, és alaposan elkeverem.

a lisztet hozzáadom a tojáshoz

the flour(obj) [I] add to the (to)egg

és alaposan elkeverem

and thoroughly [I] mix it

I add the flour to the egg and mix it thoroughly.

12.
Amikor a tészta sima, nincsenek benne csomók, akkor jöhet a tej.
.

amikor a tészta sima nincsenek benne csomók

when the batter smooth there are no in it lumps

akkor jöhet a tej

then [it] can come the milk

When the batter is smooth without any lumps, then it’s time for the
milk.

Tészta
“Tészta” usually can be translated as “pasta” or “noodles”, but it’s also
used for any kind of batter or dough made with eggs and flour.



13.
Ha még több palacsintát szeretnék csinálni, akkor adok hozzá még
lisztet és tejet, és lisztet, és tejet, addig amíg elegendő tésztám nem
lesz.

ha még több palacsintát szeretnék csinálni

if in addition more pancake(obj) [I] would like to make

akkor adok hozzá még lisztet és tejet

then [I] add to it in addition flour(obj) and milk(obj)

addig amíg elegendő tésztám nem lesz

to the point until sufficient (my)batter not will be

If I want to make more pancakes, then I would add more flour, and then
milk, and then flour and milk until I have enough batter.

14.
A tésztának most tökéletes állaga van. Jöhet a sütés!

a tésztának most tökéletes állaga van

the (to)batter now perfect (its) consistency is

jöhet a sütés

(it) can come the cooking

The batter has the right consistency. Let’s cook it!

To have
It’s surprising, but Hungarian actually doesn’t have the verb “to have”.



We use a special structure to say that something or someone
possesses something. The structure has three parts, and the direct
translation of the formula would be something like this:

“To somebody” + “there is” + “something that belongs to them”

For the first part, “to somebody”, we use the -nak/nek ending or the
corresponding pronoun. For the “there is” portion, we use the
appropriate form of “lenni”, and for the last part, we append the
possessive ending to the end of the noun. Here are some examples:

Bélának van egy macskája. — Béla has a cat
Az öregasszonynak nincs pénze. — The old woman doesn’t have
money
Neki vannak barátai. — S/he has friends

If the context allows, the first part of these three elements can be
omitted, which leaves us with just the verb “lenni” and a noun with a
possessive ending.

Nincs időm. — I have no time
Van jegyed? — Do you have a ticket?

15.
Először jól felmelegítem a serpenyőt, és teszek bele egy kis olajat.

először jól felmelegítem a serpenyőt

at first well [I] heat up the pan(obj)

és teszek bele egy kis olajat

and [I] put into it a little oil(obj)

First, I heat the pan and put some oil in it.



16.
Jöhet az első adag tészta.

jöhet az első adag tészta

[it] can come the first portion batter

Time for the first batch of batter.

17.
Amikor így sistereg, akkor tudom, hogy elég forró a serpenyő.

amikor így sistereg akkor tudom

when this way sizzles then [I] know

hogy elég forró a serpenyő

that enough hot the pan

When it sizzles like that, I know that the pan is hot enough.

18.
A kedvenc részem: megfordítjuk a palacsintát. Tökéletes.

a kedvenc részem megfordítjuk a palacsintát

the favorite (my)part [we]turn the pancake(obj)

tökéletes

perfect



My favorite part: flipping the pancake. Perfect!

19.
Elkészült az első palacsinta.

elkészült az első palacsinta

[it] got done/made the first pancake

The first pancake is done.

20.
Még egy kis olaj, és jöhet a következő.

még egy kis olaj és jöhet a következő

in addition a little oil and [it] can come the next

A little more oil and we are ready for the next one.

21.
Nagyon jó illata van.

nagyon jó illata van

very good (its)fragrance is

It smells really good.

22.
Az elkészült palacsintába tehetünk lekvárt vagy kakaóport ezek a
leggyakoribb ízek, de sokan szeretik túróval is, és léteznek sós
változatok is.



az elkészült palacsintába tehetünk

the made/done (into)pancake [we] can put

lekvárt vagy kakaóport

jam(obj) or coca powder(obj)

ezek a leggyakoribb ízek

these the most frequent flavors

de sokan szeretik túróval is

but many [people] [they] like (with) cottage cheese also

és léteznek sós változatok is

and [they] exist salty variations also

When the pancakes are done, we can fill them with jam or cocoa
powder, these are the most common flavors. But many people like
them with cottage cheese, and there are savory versions as well.

23.
Én most kakaósat csinálok.

én most kakaósat csinálok

I now cocoa-y(obj) [I] make

I am making a cocoa one now.



Noun endings on adjectives

When we omit the noun from a sentence because we already know it
from context, the ending belonging to that noun will be attached to
the adjective (describing the noun) instead.

In English, there’s usually “one” standing in the place of such an
omitted noun, but in Hungarian there is no placeholder. Here are
some examples:

A pirosat szeretném — I would like the red one.
Az üresbe tedd! — Put it in the empty one!
A csípőset nem eszem meg — I won’t eat the spicy one.

24.
A palacsintát feltekerjük, félbehajtjuk, és megesszük.

a palacsintát feltekerjük félbehajtjuk

the pancake(obj) [we] roll it up [we] fold it in half

és megesszük

and [we] eat it

We roll up the pancake, fold it in half, and then we eat it!

25.
Jó étvágyat!

jó étvágyat

good appetite(obj)

Enjoy!



Notes about the sentence breakdown:
● To help you understand the endings, I color-coded some of

the most common ones:
○ (preverb/prefix)
○ (possessive)
○ (object,location,and others)
○ (verb modifying endings) except personal conjugation

● I did not highlight the plurals and the verb endings in
order to not overcrowd the page with colors.

● The underlined verb endings indicate that the verb is
transitive and is conjugated to match a defined object.
Transitive verbs conjugated to match an undefined object
were left unmarked.

● When a word has more than one meaning, I only provide the
one that is the most relevant to the given sentence.
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