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nebo trochu osmaží,
jen špetku soli.
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takto,
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jestli to dobře chutná.
s rajčatovou omáčkou,
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Už je to dobré.
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Dejte do hříbků trochu
Tato chutná velmi dobře,
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balzámového octu
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Americké klobásy
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jsou skutečně nazývány
Až budou obě strany
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ale i jiné veganské klobásy
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budou dobré.
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balzámový ocet, ale
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klobásu dovnitř
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jen to takto položte.
(Děkuji.)
Je to nevšednější.
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Tento. Tady!
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Více než jen toto.
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Hodí se k tomu kečup
Můžete si to dát s chlebem.
koupili a později možná jen
a hořčice.
Jak chcete.
použijte nějaký filtrační
Je to podobné vasabi,
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(Děkuji vám.)
pak už nebudete muset
Takto to chutná dobře.
Nabídněte si také tento.
kupovat vodu v plastových
To je v pořádku,
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lahvích.
pokud to chutná dobře.
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Dáte si?
keksy a sušenky
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Jsou tak krásné.
můžete je tam dát
neobvyklých jídel.
Samozřejmě jsou nádherné.
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Tady to máte.Tady to je.
a připravte si je pro něj
To jste dělala sama,
Můžete si to dát
nebo pro ni na později k čaji.
Mistryně?
s kečupem.
Na stůl položte prosím
Samozřejmě!
Jezte to s kečupem.
rajčatový kečup,
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Mohla bych to pro vás
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Tady.
Ochutnejte tohle.
Chcete to jíst s rýží
Přidejte si, dokud
Na tento jsme dala
nebo jen s chlebem?
nebudete sytí.
lilkové paté.
S chlebem je to dobré
Později si dáme čaj
Je to dobré?
nebo to můžete jíst
a ochutnáme tyto sušenky.
Velmi delikátní!
s rýží.
Právě mi je přinesli
Přidejte si.
Máme tu rýži.
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Vezměte si, kolik chcete.
Udělejte si nějaké místo
Jsou vynikající.
Dvě mi stačí.
na zeleninu.
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V pořádku, v pořádku.
Právě se to uvařilo,
ale není to tofu.
Přidejte si, jestli chcete.
stále je to teplé.
Není, říkala jsem vám.
To je bohatá porce.
Děláte to takto v Číně?
Je to vyrobeno ze sójového
Také tento.
Neděláte?
mléka, také z tofu rodiny.
Připravila jsem to pro vás.
Ne tak dobré.
Avšak
Kdybych byla sama,
Tohle je velmi jednoduché
přidávají tam
jedla bych to jenom takhle.
a velmi rychlé.
mnoho koření.
Jen to společně napíchněte
Později si můžete dát
Rovněž jezte tři společně.
a jezte, všechny tři druhy
tento salát.
Ano! Je to artistické.
dohromady.
Znám to, to je tofu.
Tady! Tento.
Když máme hosty,
Správně!
Zkuste to!
takto se o to dělíme.
Tohle je také uděláno
Jeden, dva.
Tento vypadá
z tofu.
Napíchněte je společně.
dost obyčejně.
To je sýr.
Proto jsem je sem položila.
Ale jestli to uděláte takto,
To je tofu,
Tři. Tři z nich.
vypadá velmi hezky.
ale ne opravdové tofu.
Všechny tři společně.
Ano! (Velice chutné.)
Přidávají do toho
Tři rozličné chutě jsou
Okurka a sýr.
mnoho bylinek
zkombinovány dohromady.
A také...
a udělají z toho sýr.
Ano! Je to odlišné?
rajčata.
Je to příliš pikantní?
Ano, je to různé.
Rajče. (Rajče)
Ne, ne.
Naučila jsem se to v Řecku,
Snězme tři společně.
Proč tedy pláčete?
ale v Řecku používají
Právě jako salát.
Jsem nesmírně dojatá.
opravdový sýr – kozí sýr Zkuste to jíst takto.
Jen vás hostím
vyrobený z kozího mléka.
Vypadá to velmi hezky,
trochou jídla.
Sýr z mléka.
protože jsem to tak
Je pro mě nemožné vás
Sýr z mléka, správně!
nazdobila.
všechny pozvat, plný dům
Ale my nekonzumujeme
Jinak,
lidí, aby přišli, tak jsem jen
mléko.
jsou všechny v jedné míse.
symbolicky pozvala dva
Jsme vegani a nejíme
Delikátní.
z vás.
mléčné výrobky,
Obávala jsem se, že když jste
(Děkuji vám.)
tak používáme tento
Číňanka, nebude vám hot dog
Rýže.
veganský sýr, který
chutnat, ale máte ho ráda.
Protože tohle chutná
je vyroben ze sojových fazolí.
Je to docela dobré.
dobře také s rýží.
Je to vynikající?
Americké jídlo je
Také s tímto.
Vynikající!
docela dobré, správně?
Je to vynikající.
Opravdu výtečné.
(Ano. Ano.)
Je to jako kari.
To je mléko
Přidám vám.
Doma to jíme každý den.
z rostlinného původu.
Jeden navíc.
Rozumím.
Všechno je rostlinného
A druhý později.
Obávám se, že vám to schází.
původu bez nějakých
Dobrá!
Máte to všechno?
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živočišných složek.
Na zdraví! (Na zdraví!)
Šťastný Nový rok!
Přejeme Vám Mistryně dobré
zdraví a krásu.
To samé i vám oběma.
Na zdraví!
Tento nápoj se také dobře
hodí k americkému hot dogu.
To je pomerančový džus,
nebo si můžete dát nějaký
druh ovocného džusu.
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