MUNKANAPLÓ
A 2017. augusztus 7. – 2017. augusztus 27. közötti
ausztriai szakmai gyakorlatról
A tanuló neve:

Rubint Regina

A szakképzés megnevezése:

cukrász

A szakmai gyakorlat helye:

Hotel Sonnhof***, Rauris

Címe:

Sonnblickweg 17. A-5661 Rauris, Ausztria

Fő tevékenysége:

tészták, töltelékek cukrásztermékek előkészítése és önálló készítése

Szakmai vezető:

Tóth Gábor

Kísérőtanár:

Kovács Zoltán, Mészáros Judit

Szempontok a munkanapló vezetéséhez
-

Milyen konkrét szakmai munkát végeztél?

-

Milyen új szakkifejezést tanultál?

-

Mi volt az újdonság számodra?

-

Milyen munkaeszközöket használtál, kezeltél, ismertél meg?

-

Milyen új szavakat ismertél meg?

-

Milyen nehézségeid adódtak?

-

Kértél-e, kaptál-e segítséget a feladatok végrehajtásához?

Dátum

2017.
augusztus 06.

2017.
augusztus 7.

Elvégzett feladatok, megtanult új ismeretek
Reggel elindultunk Ausztriába Raurisba, a Sonnhof Hotelba, hogy
megkezdjük külföldi nyári gyakorlatunkat. Az út nagyon hosszú volt.
Mire oda értünk, már mindenki nagyon fáradt volt. Megvacsoráztunk
majd a főnök megtartotta az első eligazítást. A csapat jó kedvűen
beszélgetett, majd aludni mentünk.
Reggel hamar felébredtem, majd elkezdtem készülődni munkába.
Nagyon izgatott voltam. A munkatársak aranyosak és segítőkészek
voltak. Beával linzertésztát gyúrtunk, majd pihentettük a hűtőben.
Később kinyújtottuk a tésztát, ki szaggattuk majd sütöttük. Betöltöttük
lekvárral, majd a Kaffee-Kuchen szervírozásához díszítettük. Érdekes
volt, hogy a sütő nagyon egyszerűen működik. Azt a feladatot kaptuk,
hogy holnapra találjunk ki 2 receptet, amit majd holnap megsütünk.
A tegnapi nap után már nagyon vártam a munkakezdést. Bea szabad
napos volt ma, így Bettivel találtuk ki, hogy ma mit sütünk. A
választásunk arra esett, hogy mi egy új recepttel állunk elő. Tejszínes
málnás krémes piskótára gondoltunk. Megkezdődött a munka.
Elmondtuk az ötletünket. Miközben a hozzávalókat készítettük elő,
rájöttünk, hogy elfogyott a málna, így módosítottuk a tervet meggyre.
Összeállítottuk a piskótatésztát, majd megsütöttük. Amíg hagytuk
kihűlni a tésztát, addig rendet raktunk magunk után és elmosogattunk.
Kihűlt a tészta és megkezdtük a krémet. A meggyet botmixerrel
leturmixoltuk és becukroztuk, majd elkezdtük felverni a tejszínt
porcukorral és habfixálóval. Mikor már elég kemény volt a tejszín, hozzá
adtuk a meggyet. Majd betöltöttük a süteményt. Díszítésképp reszeltünk
a sütemény felületére csokit. Nagyon elégedett voltam a munkánkkal. A
főnöknek nagyon tetszett a sütink.
Még nevet is adott neki: Házi csoki forgács.

Megismert szavak,
új kifejezések
Autobahn - autópálya
Stau - dugó
Bett - ágy
Wetter - időjárás
Teig – tészta
Marmelade – lekvár
waschen – mosni
Backpulver - sütőpor
schneiden - szeletelni

2017-08-08

Berg-hegy
Milch-tej
arbeiten-dolgozni
Entschuldigung-elnézést
Käse-sajt

2017.
augusztus 9.

Ma szabad napos voltam. Felmostam a lépcsőnket. Ki sepertem. Rendet
raktam, elmosogattam. Délután lementünk a lányokkal a helyi
focipályára mozogni egy kicsit.

Ruhetag-zárvatartási nap
Gabel-villa
Löffel- kanál
Kann ich mit nehmen-el
vehetem?
abwaschen-elmosogatni

2017.
augusztus 10.

Ma mindenkinek szabad napja volt. Reggel a felkelés mindenkinek
nehéz volt, de rendbe tettük magunkat és elindultunk túrázni a főnökkel.
A táj nagyon szép. A főnök a túra közben érdekes történeteket mesélt,
hogy hogyan alakultak ki a hegyek, elmondta, milyen magas a
legmagasabb hegy. A kirándulás közben nagyon jó volt a csapat
hangulata. Felfele menet én már nagyon fáradt voltam, de nagyon
megérte felsétálni a hegy tetejére. A kilátás nagyon gyönyörű volt.
Csináltunk sok képet és videót. Nagyon jól éreztük magunkat.

spazieren- sétálni
schlafen-aludni
Zimmer-szoba
Freizeit-szabad idő
Freizimmer-szabadszoba

2017.
augusztus 11.

2017.
augusztus 12.

Ma sajttortát csináltunk. Előkészítettük a hozzávalókat. Majd egyeztettük
az anyaghányadot. A tésztához összemorzsoltuk a kekszet, majd az
olvasztott vajjal és kevés citromhéjjal összegyúrtuk. Papírozott tepsibe
dolgoztuk a tésztát majd ki sütöttük. 180 fokon 10 percig sütöttük. Neki
kezdtünk a krémnek. A mascarponét, a tejfölt és a porcukrot
csomómentesre kevertük. Majd hozzá adjuk a tojásokat. Majd gyorsan
hozzá kevertük a kukorica keményítőt. A tésztára ráöntöttük a krémet
majd beraktuk a sütőbe 180 fokra egy órára.
Ma a mosodában voltam. Kimostam mindenki munka ruháját. Meg
tanították kezelni a mosógépeket és a vasalógépet. Viszonylag hamar
belejöttem. Este pedig segítettem az elkészült Rákóczi túróst díszíteni a
szervírozáshoz.

Zitrone-citrom
Suppe-leves
Karotten-répa
backen-sütni
kochen-főzni

waschen- mosni
zusammenlegen-hajtogatni
getrocknet-szárított
gehen-menni
Waschmaschine-mosógép

A délelőtt folyamán felmentünk felvonóval az egyik hegyre, ahol a
futóversenyt tartották. A versenyen a főnökünk is indult. Nagyon
élveztük a felvonóval való utazást. A táj nagyon gyönyörű volt. Mikor a
főnök célba ért, még sétálgattunk a többiekkel, majd elindultunk vissza a
hotelba. Ma Beával császármorzsát készítettünk. A tejet és a búzadarát
összekevertük és hozzá tettük az olvasztott vaj felét. Összekevertük és
hűtőben pihentettük. Ketté választottuk a tojásokat és a cukrot és reszelt
héjat hozzá adtuk a sárgájához. A fehérjét egy csipet sóval keményre
verjük. A búzadarás masszához hozzá kevertük a tojásos részeket. Ki
vajaztuk a tepsit bele öntöttük a masszát és sütöttük 180 fokon 40 percig.

Brotböseln-zsemle morzsa
Blume-virág
kaufen-vásárolni
spazieren-sétálni
laufen-futni

2017.
augusztus 13.

2017.
augusztus 14.

Ma citromkrémes kakaós piskótás sütit készítettünk meggyes krémessel.
Elkészítettük a piskótát majd neki kezdtünk a krémnek. Felvertük a
tejszínt habfixálóval és porcukorral, majd ízesítettünk ízlés szerint.
Felszeleteltük a citromos sütit majd nyomtam rá tejszín rózsát. Nagyon
finom lett mindkettő sütemény. Este megvacsoráztunk és páran
lementünk szaunázni és medencézni. Nagyon jól éreztük magunkat.

Kreuz-gyertya
Zitrone-citrom
Wasser-víz
Grüntee-zöld tea
Pfirsich-barack

2017.
augusztus 15.

2017.
augusztus 16.

2017.
augusztus 17.

A mai napon Dorinával szabad naposak voltunk. Miután
megreggeliztünk, összepakoltunk, ki takarítottuk a lépcsőházat. Délután
ki mentünk a faluba sétálni a többiekkel.
Ma Bettivel és Beával rumos kókuszkockát készítettünk. Szokás szerint
elkészítettük a piskótát 180 fokon 30 percig, közben felolvasztottuk a
csokit vízgőz felett, majd olajat tettünk bele. Levettük a tűzhelyről és
tettünk bele rumot és tejet kevertünk bele, hogy az állaga megfelelő
legyen. Felszeleteltük a piskótát kisebb kockákra, majd bele forgattuk a
csokis masszába, majd a kókuszba.
Ma hókiflit készítettünk. Elkészítettük a tésztát.
A vajat,
porcukrot,lisztet és a túrót tészta állagúra kevertük. Amikor kész lett, a
hűtőbe tettük a tésztát pihentetni. Majd kinyújtottuk és kockákra vágtuk
és betöltöttük baracklekvárral és kis párnát formáztunk belőle. Majd
kisütöttük. Délután lementünk a többiekkel a boltba majd a strandra.
Nagyon jól éreztük magunkat,sokat nevettünk. Beszélgettünk helyi
kisgyerekekkel. Aranyosak voltak nagyon. Este megvacsoráztunk és
lefeküdtünk aludni
Ma mindenki szabadnapos volt. A főnök elvitt minket Ausztria
legmagasabb hegyéhez a Grossglockner-hez. A magasban hűvösebb volt
mint itt a szállásunkon. A táj nagyon gyönyörű volt. Nagyon élveztük a
tájat. Sok magyar emberrel találkoztunk fent a hegyen. Láttunk pár
mormotát is séta közben.

Aufzug-felvonó
Brille-szemüveg
Brötchen-zsömle
Gurke-uborka
sitzen-ülni
Zutaten-összetevők
Schokolade-csokoládé
singen-énekelni
sitzen-ülni
lesen-olvasni

backen-sütni
verkaufen-eladni
schwimmen-úszni
Bikini-bikini
lachen-nevetni

Berg-hegy
Erlebnispark-élménypark
Gletscher-gletser
Alpen-alpok
Museum-múzeum

2017.
augusztus 18.

Ma a lányokkal krémest készítettünk. Elkészítettük a leveles tésztát majd
a sárgakrémet. A krém először kicsit híg volt, de raktunk bele még egy
kevés zselatint és pont jó állaga lett. Hűtőbe tettük, hogy megdermedjen
a krém, majd tányérra tettük, majd díszítettük. Munka után elmentünk a
lányokkal boltba. Este megvacsoráztunk, majd lementünk szaunázni és
medencézni

2017.
augusztus 19.

Zimt-fahéj
Sahnesteif-habfixáló
Creme-krém
Gelatine-zselatin
Lorbeerblatt-babérlevél

2017.
augusztus 20.

Ma pogácsát csináltunk. Kétféle pogácsát készítettünk. Az egyik túrós, a
másik sajtos volt. A tésztát ugyanúgy készítettük el, annyi különbséggel
hogy az egyikbe túrót és tejfölt is tettünk, a másikba pedig több
margarint. A tésztát hagytuk kelni, majd kinyújtottuk és kiszaggattuk.
Megkentük a tészta felületét tojás sárgájával, majd sajtot szórtunk a
sajtosra, a túrósra pedig szezám magot szórtunk. Kisütöttük a pogácsát
majd átszedtük tálcára. Édes desszertként pedig készítettem egy
tejszínes-vajas csokoládés krémes piskótát. A délutáni műszakban
először a csokis krémes sütit vitték el leghamarabb. Munka után
lementünk vacsorázni majd a többiekkel filmet néztünk.
Ma Beával tiramisut készítettünk. Bea áztatta a piskótákat a kávéba, én
pedig elkészítettem a krémet. A tojás sárgáját kihabosítottuk a cukorral
majd hozzá adtuk a mascarponét és egy kicsi rumot. Miután ez kész lett,
a fehérjét kicsi cukorral kemény habbá vertük. Majd hozzá kevertük a
mascarponés tojássárgájás krémhez. Két tepsi alját kiraktuk a kávés
babapiskótával, majd rá öntöttük a krém felét, majd felraktuk a másik sor
piskótát és ráöntöttük a krém másik részét. A végén megszórtuk
kakaóporral. Hagytuk dermedni majd felszeleteltük. Nagyon hamar
elvitték a sütit. Délután elmentünk sétálni a faluba a srácokkal. Este
megvacsoráztunk
majd
lefeküdtünk
aludni.

2017.
augusztus 21.

2017.
augusztus 22.

Ma szabadnapos voltam. Reggel megreggeliztünk, majd lementünk a
boltba. Később filmet néztünk. Este lementünk szaunázni és medencézni.
Megvacsoráztunk majd aludni mentünk.

2017.
augusztus 23.

Ma kekszes vanilliás pudingot készítettünk, majd pohárkrémként tálaltuk
és díszítettük.

2017.
augusztus 24.

A mai napon madártejet készítettünk. A tojásokat ketté választottuk majd
a fehérjét kemény habbá vertük kevés cukorral, közben a tejet
felforraltuk. Amikor forrt a tej a kemény fehérje habot a forró tejbe
szaggattuk majd kisütöttük. Amikor ez kész volt a tejet felöntöttük a
maradék tejjel közben a tojás sárgáját ízesítettük cukorral és adtunk
hozzá pudingport. Ha a tej ismét felforrt, levettük a tűzről és mikor
kicsit lejjebb hűlt, bele kevertük a sárgáját. Betettük a hűtőbe majd
délután tálaltuk.

Pogatsche-pogácsa
Quark-túró
reißen-szaggatni
Eigelb-tojás sárgája
Sesamkörner-szezámmag

Dorf-falu
Kakaopulver-kakaópor
lecker-finom
Knoblauch-fokhagyma
Gummibonbon-gumicukor

Freitag-szabadnap
Film sehen-filmet nézni
Sonnenbrille-napszemüveg
Fenster-ablak
Tür-ajtó
Tisch-asztal
Sofa-kanapé
Schokolade-csokoládé
Zitronensaft
Obstsalat-gyümölcssaláta
Wiener Schnitzelrántotthús
Ball-labda
Stuhl-szék
Teppich-szőnyeg

Ma sajttortát és meggyes joghurtos süteményt készítettünk. A Sajttorta
tésztájához darált kekszet és olvasztott vajat használtunk. Kikentük a
tepsi aljára majd hűtőbe tettük és pihentettük. Elkészítettük a krémet. A
mascarponét és a tejszínt kemény habbá vertük. Hozzá adtuk a kellő
porcukrot, citromhéjat és citromlevet. A krémet rákentük a kekszes
rétegre majd hagytuk dermedni a hűtőben. Segítettem a pizza feltétet
megcsinálni, majd amikor kisült a pizza, felszeleteltem. Délután
elmentünk sétálni, majd megvacsoráztunk és aludni mentünk.
Käsetorte-sajttorta
Tomate-paradicsom
Fleisch-hús
Suppe-leves
Orangensaft-narancslé

2017.
augusztus 25.

2017.
augusztus 26.

2017.
augusztus 27.

A mai napon a hotel grillpartit rendezett. Segítettünk a szakácsoknak a
munkában. Zöldségeket szeleteltünk és segítettünk a tálalásban. A
grillezés 6 órakor kezdődött. Picit megijedtünk, mert eleredt az eső. De
viszonylag hamar elállt, így folytathattuk a grillezést. Este kiültünk a
teraszra beszélgetni majd lefeküdtünk aludni.
Ma kirándultunk Salzburgba. Reggel elindultunk. Az út kb egy óra volt.
Először elmentünk a Hohensalzburg várába. Nagyon szép volt.
Gyönyörű volt a kilátás. Tovább mentünk Mozart szülőházába, majd a
Mirabell kastélyba mentünk. Nagyon szép volt mind a három hely. Este,
amikor visszaértünk a hotelba, összepakoltunk a bőröndbe, mert holnap
indulunk haza.

Gemüse-zöldség
Regen-eső
Koch-szakács
Konditor-cukrász
Praktikantin-gyakornok
Ausflug-kirándulás
Sicht-kilátás
Mozart GeburtsthausMozart szülőháza
Morgen-reggel
packen-pakolni

