Munkanapló
Név: Hajdu Szilvia, cukrász tanuló
Osztály: KSZ 1/11C
A szakmai gyakorlat időpontja: 2016. november 1 – 2017. január 31
A szakmai gyakorlat helye: Németország, Schwangau, Hotel König
Ludwig

Munkavégzés:A gyakorlatomat mint cukrásztanuló kezdtem el a hotel
cukrászműhelyében.

A gyors ismerkedés után beosztottak a tanulófelelős mellé, aki
megismertette velem a cukrászkonyhát. Majd megkaptam az első
feladatomat, Cheese Cake-t csináltam, egész pontosan raktam össze,
Majd ebéd után Margarette cake-t ami kávé keksz.
A következő napokban kialakult a munkarend, ami azt jelentette, hogy
reggel 9 órától 13 óráig munka, majd a szünet után 17 órától 22 óráig
folytattuk.
A munkanap úgy kezdődött el, hogy az egész konyhai személyzet
összegyűlt az eligazító meetingen ahol a séf kiosztotta a napi
feladatokat.

Ezek után mindenki elkezdte a munkát, majd a séf később ment egy
kört, hogy a kisebb részleteket megbeszélje.
Legtöbbször párban dolgoztunk, így a feladatokat a
tanulófelelősömmel együtt megbeszéltük, felosztottuk az aznapi
munkát. Ez alapján csináltam kuglófot, buktát, különböző
pohárkrémeket, tortákat, kávéskekszeket, linzereket.

Amikor nem volt cukrász akkor szakács mellett dolgoztam tanulóként,
általában zöldségeket vágtam, cukkinit, padlizsánt, paprikát, brokkolit
és uborkát.
A munka végén takarítás volt.
A szálloda 2 részre oszlik a hotelre, illetve a Wellness-egészségügyi
részlegre.
November végén felújítás miatt a hotelrészt bezárták. Még utoljára a
teljes konyhai személyzet a konyhát takarította a plafontól a padlóig.
Ezt szó szerint értendő.
A tanulókat átirányították a wellness részre.
Mivel a wellness részen cukrászat nem volt, ezért mint szakácstanuló
tevékenykedtem. Ez a 2 hét nagyon érdekes és tanulságos volt, mivel
megismertem a diétás konyhát, és ennek minden vonzatát.

Általában a munkaidő itt is heti 5 nap volt, reggel 8-13:30- ig, majd 2
óra pihenés után 16:30-tól este 21 óráig.
A nyitás előtti 1 hétben a tanulók pár kollégával együtt előkészítették
a konyhát.
A nyitás után már én is dolgozhattam este az előételek kiadásánál,
illetve a salátás/leveses részen.
Minden visszaállt a rendes kerékvágásba. A munka ment
folyamatosan.
Szabadidő:

A szabadóráimat a munka között általában a szobámban töltöttem,
vagy elsétáltam közeli boltba a többiekkel. A szabadnapjainkon
általában elmentünk a szomszéd városba, Füssenbe, vagy valakinek a
szobájában beszélgettünk, vagy épp filmet néztünk. Az igazi tél
december közepén érkezett, de akkor is kint sétáltunk, élveztük

hóesést.

A karácsonyt, majd az újévet közösen ünnepeltük a hotelben.

