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Mit figyeltél meg?

Elvégzett feladatok, megtanult új ismeretek
A mai napon életemben először ültem repülőgépre.
Felszállásnál is és leszállásnál is nagyon rossz volt, de
összegségében tűrhető volt. Landoltunk Berlinben majd
vonattal tovább utaztunk Potsdamba. A német kamarától
egy hölgy jött ki elénk és rövid városjáró út után elhozott
minket a Hotel Guten Morgenhez ahol a dolgozók
elmondása szerint már nagyon várták a magyar
„segéderőt”.Találkoztunk egy fiatalemberrel, akinek német
az anyanyelve és életemben először beszéltem ilyen
személlyel németül. A helyi sajtó várt minket és elmondtuk,
nekik hogy szeretnénk németül jobban beszélni és sok
német ételt megismerni. Holnap kezdjük, az első olyan
napot ahol már dolgozni kell, és már nagyon izgulok.
Remélem, kedvesek lesznek a konyhán.
A reggeli után már izgatottan ülve vártam azt, hogy
elkezdhessem az első munkanapot. A gyors bemutatkozás
után szeleteléssel kezdtem. Szerencsére az ott dolgozók
nagyon kedvesek voltak és persze türelmesek ugyanis még
nem mindent értünk meg németül. Amikor kicsit enyhült a
munkatempó akkor már be tudtak mutatni mindent, hogy
melyik eszközt hol találjuk. A végén megmutatták azt is,
hogy hogyan kell tálalni a halételt és más ételeket és még
minket is hagytak tálalni.
A mai munkanapon megmutatták, hogy hogyan működik a
hússzeletelő gép és a zöldség szeletelő gép. Fontos, hogy a
húst nem szabad kézzel a gépbe tolni, hanem egy toló
lapáttal. A tegnapi nappal ellentétben ma húsokkal
dolgoztunk és nagyon élveztük. Megkérdezték, hogy
szeretnénk-e halat kisütni és mi szívesen megcsináltuk. A
végén le kellett írnunk a gulyásleves receptjét, amit holnap
kell megcsinálnunk.
Ma gulyáslevest főztünk. Az íze nem lett olyan, mint
szokott, mert a fűszerek pl. a paprika nem olyan, mint
otthon. A szakácsnő megkóstolta és ízlett neki. Ezek után
sonkát kellet szeletelnem és felkockázni. Krumplis,
szalonnás,hagymás,fűszeres krumpli köretet kellett i amit
nagyon élveztünk. Munka közben a kész ételeket kellett a
büfébe kihordanunk. A nap végén letöröltük a munkapultot
és a csempéket.

Megismert szavak,
új kifejezések

einfach -egyszerű
Ausgang - kijárat
Handgepäckkézipoggyász
Sicherheitsugrt biztonságiöv

genau - pontosan
Kühlhaus- fagyasztó ház
Gewürzgurkecsemegeuborka
Dill – kapor
Heidelbeere - kékáfonya

verboten- tilos
Brett - deszka(vágó)
betreten -belépni
Grundstück - telek
Eisbergsalat - jégsaláta

Vorbereiten-előkészülni
Vollei- egész tojás
Kochlöffel- fakanál
Tuch – konyharuha
Gemahlen - őrölt

2017-07-28

2017-07-29

2017-07-30

2017-07-31

2017-08-01

2017-08-02

A mai nap közelebbről is megfigyelhettem, hogy milyen
halételeik vannak és el is készíthettem őket. A fűszerezést
nem viszik túlzásba só és bors, liszt és lehet is sütni. Ezután
paradicsom karikák kerülnek rá majd hollandi mártás és
kicsit rá olvasszák. Készül, még egybehal is szintén só, bors
fűszerezéssel és sima hal filék is. Tálalásnál arra kell
odafigyelni a halételeknél, hogy mindig egy kicsivel több
salátát kell tenni, mint más ételeknél, de az okát nem
tudom.
Ma megfigyeltem a konyha hűtőhelységeit. Van nekik egy
hűtőházuk és egy TK házuk. A hűtőházba kb. 5-10 fok van és
polconként van rendezve a nyers anyagok pl.: halak, húsok,
saláták, nyers zöldségek, dresszingek stb.… A TK házat is
szintén hűtésre használják azonban a hűtőházzal
ellentétben itt -20 fok van és itt mirelit ételeket és az előre
kiadagolt fagylaltokat tárolják.
Ma megfigyeltük, hogy senki nem dobja ki az üres vizes és
üdítős üvegeket ugyanis itt szinte drágábbak az üvegek,
mint az, amit tartalmaznak, ezért ezeket összegyűjtik és
visszaváltják. A konyhán belül is külön-külön gyűjtik a
szemetet, van műanyag, papír és külön gyűjtik a az étel
maradékot és a zöldség maradékokat is.
Ma Berlinben voltunk csoport kiránduláson. Sok
nevezetességet megnéztünk, mint pl.: az Alexanderplatz a
világórával vagy a Brandenburgi kaput és a Reichstagot,
Gedächtniskirche stb.. Ezek után ellátogattunk a berlini
állatkertbe, ami nekem nagyon tetszett, mert én személy
szerint most voltam először életemben, állatkertben.
Miután végeztünk az állatkertben egy kicsit vásárolni
szerettünk volna, azonban olyan sokan vannak a boltokban,
hogy ez gyakorlatilag lehetetlen volt, de azért így is sikerült
vásárolni egy hűtő mágnest.
A mai nap megismertettek velem a konyhán egy újabb
gépet méghozzá egy vákuumozó gépet. A gép lényege
abban rejlik, hogy légmentesen le lehet zárni vele az
ételeket. Ezek után megismerkedtünk egy szakácsnővel,
akit Annának hívnak. Gyors bemutatkozás után
emlékezetből kellett megcsinálnunk néhány salátát, amit
már előző héten elkészítettünk.
A mai nap mosogatnunk kellett. A mosás két fázisból áll.
Először is a piszkos edényeket egy nagynyomású forró vizes
eszközzel leöblítjük majd egy szintén forró vizes mosó
gépbe tesszük. A forró víz miatt itt sokkal melegebb van
minta a konyhán ezért többször kellett pihenőt tartanunk. A
vendégeknek heti kétszer grilles napot tartanak, ami a
németeknél hagyomány.
A mai nap csak 3 órára kellett dolgozni, menni, mert az

Hähnchenbrust csirkemell
Braumeister főzőmester
vagdalt disznóhús nyers
Wildsuppe - vad leves
Welsfilet – harcsafilé
Forelle - pisztráng
Stück - darab
Speck - szalonna
Kluppe - csipesz
Müllsack - szemeteszsák
Mülleimer - kuka

Platte - tálca
Schubfach - fiók
Backofen - sütő
Fach - rekesz
Abteilunk - beosztás

Eisenbahn - vasút
Station - állomás
Gedächnis - emlékezés
Flusspferd - viziló
Otter - vidra

bluten - vérzik
Klebenpflaster ragtapasz
Schürze - kötény
antreten - sorba rak
aufwischen - felmos
schmutzig - piszkos
sauber - tiszta
stören – zavarni
Stück - darab
Büchsenöfner konzervnyitó
Deckel – fedő

2017-08-03

2017-08-04

2017-08-05

2017-08-06

előző nap tovább maradtunk. Megfigyeltem, hogy a
németek rengeteg salátát esznek és rengeteg burgonya
köretet is készítenek. Ilyen krumpli köretük pl. mikor egy
muffin formába rakják a kisütött, fűszerezett darabolt
krumplit és tojást öntenek rá majd ismét sütőbe teszik.
A mai nap a keleti tengernél voltunk csoportkiránduláson.
Én először nem akartam menni, mert előző nap sokáig
kellett dolgozni és fáradt voltam, de a tanárnő meggyőzött.
Az időjárás sajnos nem volt hozzánk kegyes, hol esett az eső
és fújt a szél, hol meg sütött a nap. A rossz idő ellenére is
sokan voltak, akik bementek a tengerbe. Én is az időjárás
ellenére nagyon élveztem ugyanis kis koromban láttam
utoljára tengert.
A mai nap megfigyeltem, hogy a vendéglő dolgozói minden
hétvégén beöltöznek valamilyen jelmezbe pl.: kalóznak,
hogy több vendéget csalogassanak. Rendszeresen van élő
zene is, ami hol kint, hol pedig bent van az időjárástól
függően. A hétköznapokon is készülnek különlegességekkel
pl.: szerdánként és péntekenként grillnapot tartanak kint az
udvaron.
Ma megfigyeltem, hogy a németek kevés levest esznek,
inkább főételt fogyasztanak és sokféle mártást. A konyhán
számszerűleg két fajta levest láttam eddig. Az egyiket Wild
suppénak a másikat Soljankának hívják. Mind a kettőt
kóstoltam, már de nem nyerték el a tetszésem.

2017-08-07

Ma megfigyeltem, hogy a hotel nem csak a szelektív
hulladékgyűjtésre figyel oda, hanem arra is, hogy némelyik
zöldség héját ahelyett, hogy kidobnák, inkább összegyűjtik
és hetente többször is átadják egy személynek, aki az
állatok etetésére fordítja.

2017-08-08

A mai nap segítettünk a vacsora elkészítésében.
Megmutatták, hogy hogyan kell halat pucolni és utána ki is
süthettük. Sokféle halételük van. Késztenek egészben sütve
és filét is. Ezután rántott húst csináltunk majd segítettünk a
büfébe kihordani az aznapi többi ételt.

2017-08-09

2017-08-10

A mai nap ismét grillnap volt az étteremben. Segítettünk a
grillezéshez való zöldségek összevágásában és kisütésében.
Ezután steaket készítettünk majd a tányérok tálalását bízták
ránk. A nap végén takarítani kellett segíteni és
megmutatták, hogy hogyan is zajlik pl. a padló
fertőtlenítése, felmosása.
A mai nap a sütés mellett a desszert készítésében is részt
vehettem. Tejbegrízt kellett készíteni, ami nem okozott
nagy gondokat. Ezután marha és sertés húsokat kellett

Vorsicht – vigyázat
Kübel – vödör
Untertasse – csészealj

Leuchtturm –
világítótorony
Schiff – hajó
Salm/Lachs – lazac
Sand – homok
Woge - hulám

Bratwurst – sült kolbász
Steak – szték
Fischfilet – halfilé
Hähnchenkeulen –
csirkecomb

Wild – vad

Schale – héj
Kern – mag
Kunststoff – műanyag
Beschottert – fém
Szelektív
hulladékgyűjtés Mülltrennung
Haustür – bejárati ajtó
Spülen – mosogat
Bierkühlung – sörhűtő
Bereich – körzet
freihalten – szabadon
hagy
Schaufel – vödör
Putzmittel – tisztítószer
ausschalten – kikapcsol
Kneifzange – csipesz
Klopfer - habverő
Rind – marha
Würfel – kocka
heiß – forró

2017-08-11

alufóliába tekerni és a hűtőbe tenni. Estefelé ismét
segítettünk a büfébe kihordani az ételeket és a napvégén
takarítottunk.
A mai nap gyümölcstálat csináltunk. A németek
előszeretettel fogyasztanak a reggeli után valamilyen
gyümölcsöt. Dinnyét és ananászt kellett meghámoznunk
majd a dinnyét egy kissé magtalanítani és nagyobb
darabokra felvágni. Szeleteltünk még sárgadinnyét,
barackot, és szőlőt is raktunk a tálra.

2017-08-12

A mai nap a reggeli előkészületekbe kellett segédkeznünk.
Én készíthettem a reggeli rántottát és tükörtojást és gép
segítségével szeletelhettem a különböző kenyereket. A
reggeli elkésztése után a pincéreknek segítettünk a
csészéket és a tányérokat a büfébe kivinni.

2017-08-13

A mai nap kirándulni mentünk biciklivel a 22km-re lévő
Rheinsberg-be. Megnéztük a Schloss parkot és a park másik
oldalán lévő hősök emlékművet majd kellemesen elfáradva
hazaértünk.

2017-08-14

A mai nap fagyi kelyheket készítettünk. Három féle fagyi
van az étteremben csoki, vanília és eperízesítésű. A fagyit
minden esetben gombócba tesszük a kelyhekbe. Ezután
leöntjük csoki szósszal vagy tejszínhab kerül rá vagy mind a
kettő.

2017-08-15

A mai nap megfigyeltem, hogy a németek nem használnak
sokféle fűszert. A són és borson kívül használnak még
pirospaprikát, majoránnát, és ami náluk elengedhetetlen a
kapor. Kaprot szinte mindenbe tesznek pl.: halakat ezzel
fűszereznek vagy a reggeli tojásrántottába tesznek és jó
néhány salátába is tesznek.

2017-08-16

A mai nap krumpli salátát készítettem. A hozzávalókat
(alma, uborka, hagyma) kis kockára kell vágni a fő alkotót, a
krumplit pedig szeletekre kell vágni. Ezután el kell készíteni
az öntetet, ami majonézből, mustárból és uborka léből áll.
Ezután össze kell keverni majd utóízesíteni.

2017-08-17

A mai nap a büfé újratöltése és figyelése volt a feladatunk a
reggeliztetésnél és vacsoránál. Figyelnünk kellett, hogy ha
kifogy, valamelyik étel azt utántöltsük, vagy ha teljesen
kifogyott, akkor új ételt a helyére tenni.

2017-08-18

A mai nap volt az utolsó munkanapunk a hotelban. Sok
embertől elbúcsúzkodtunk, de valakitől sajnos nem
tudtunk. A dolgozók az utolsó nap is nagyon kedvesek

abkochen – felforral
Federball - tollaslabda
Traube – szőlő
Pflaume – szilva
Wassermelone – dinnye
Honigmelone –
sárgadinnye
Rosine - mazsola
Spiegeleier – tükörtojás
Rühreneier – rántotta
Gekochteeier – főtt
tojás
Zimt – fahéj
Scharfkäse - kecskesajt
Denkmal – emlékmű
Schloß – kastély
Wiese – rét
Blatt – falevél
Tunnel - alagút
Kelch – kehely
Schlagsahne –
tejszínhab
Sahne – hab
Verzierung – díszít
Mutter - kókusz
Dill – kapor
gemahlen – őrölt
Pfefferkörner – egész
bors
Gewürz – fűszer
würzen - fűszerez
Senf – mustár
vermischen –
összekever
ausschalten – kikapcsol
Dressing - öntet
nachgießen – utántölt
heraustragen – kivisz
sofort – azonnal
helfen – segíteni
Fliege – légy
Spaß- tréfa
Glück – szerencse
Tuch – rongy

voltak. Salátákat csináltunk és halakat sütöttünk ki. A nap
végén mi voltunk az utolsók, akik elhagyták a konyhát.

2017-08-19

2017-08-20

2017-08-21

A mai nap elhagytuk a hotelt és egy másik szállodában a
Holiday Inn-ben töltjük az utolsó két napot. Berlinben
voltunk kirándulni. Vonattal utaztunk Frankfurter Allee-ig
majd onnan metróval mentünk az Alexanderplatz-ig. Az
Alexanderplatz körül rengeteg bolt van ahol vásárolhattunk.
Miután kivásároltuk magunkat felültünk a 100-as buszra,
ami még egyszer körbevitt minket a városban érintve
néhány nevezetességet és látnivalót.
A mai nap Potsdamban voltunk kirándulni. Hosszú volt a
vonatút még oda értünk. A városban metróval és busszal
közlekedtünk. Sok látványosságot megnéztünk pl.:
Brandenburger Gate, Potsdam Gardens, Sanssouci Palace,
Museum Barberini stb.. A nap végére már nagyon
kifáradtunk és jó volt végre visszaérni a szállodába.
A mai nap utazunk haza Magyarországra. Hajnali fél
négykor keltünk és a szálloda transzfer buszával mentünk ki
a reptérre. A reptéren még gyorsan megreggeliztünk majd
be is szálltunk. 6:40-kor indult a repülőnk. Sikeresen
felszálltunk és meg is érkeztünk Magyarországra másfél óra
alatt. A reptérre az iskola kisbusza jött ki elénk és hozott
haza. Itthon már nagyon vártak a szüleim.

Wagen – kocsi
Holz - fa

Geschäft – bolt
anprobieren –
felpróbálni
Eingang – bejárat
Notausgang- vészkijárat
Einsteigen - beszállás
Ausstieg – kiszállás
Rolltreppe –
mozgólépcső
Bildschirm – monitor
Bahnsteig- peron
Gleis- vágány
Flugplan – repülőjárat
menetrend
Bordkarte –
beszállókártya
Handgepäck –
kézipoggyász
Flugticket – repülőjegy
Fluggast - utas

