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Portfolió a németországi gyakorlathoz 

Név: Ilonka Friderika  

Életkor: 16 

Hol tanult: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 

Kollégium  

Mit tanult: 2 éve a Toldi Mikós Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

cukrász tanulója vagyok. 

Szakma elsajátítása: Gyakorlaton és nyári gyakorlaton készítettem sok 

féle süteményt. 

segítőkész vagyok.  

Tulajdonságok, amiben még fejlődni kell:A türelmemet kell még 

fejlesztenem. 

Céljaim  

A németországi gyakorlat során szeretném a szakmabeli ismereteimet 

bővíteni. Szeretném Németország jellegzetes látnivalóihoz ellátogatni. 

Nyelvtudásomat szeretném feljeszteni. Németország különleges ételeit 

megkóstolni vagy megtanulni a készítését is. Rengeteg fotóval szeretném 

kiteljesíteni a külföldi tájakról eddig készült fotó gyűjteményem. 
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Előszó 

Az utazás nagyon hosszú volt unalmas és azt hittük, hogy nem lesz vége. 

A búcsúzás kicsit nehézkes volt de megtörtént, én azon vagyok hogy 

mindig le tudjam magam foglalni mert akkor nem gondolok arra hogy az 

otthoniakkal minden rendben van-e. Úgy gondolom, hogy gyorsan el fog 

telni ez a pár hét, nemcsak én hanem a szüleim is így vannak vele.  

 

Első hét 

Vasárnap ahogy megérkeztünk a szállásra,nagyon vártak minket és 

nagyon kedvesek és befogadóak voltak, mindenki elfoglalta a helyét, 

majd elsétáltunk a közeli tóhoz. Majd amikor mindenki visszaért a 

szállásra megvacsoráztunk és kipihentük a hosszú utat.  
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Hétfő reggel nagyon jó és finom reggelit kaptunk. 

 

Németóra után elmentünk ebédelni egy nyugdíjas otthonba. 
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Miután visszaértünk az ebédből kaptunk egy kis pihenőt majd kezdődött 

a délutáni németóra. Délutáni németóra után bementünk a városba 

voltunk egy temetőbe majd megnéztünk egy iskolát is,ahol idézetek 

voltak a földre táblákra írva. Megnéztük a focipályát ahol éppen edzés 

volt és megnéztük őket. Miután visszaértünk megbeszéltük a következő 

napi programot.  
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Kedden ellátogattunk a Rostocki Junge péküzembe ahol kaptunk egy 

üzemvezetést majd több mint 10 kenyérből kaptunk kóstolót egy előadás 

keretében. Ahogy az üzemlátogatáson végigmentünk azt vettem 

figyelemben, hogy mindent gépek csinálnak, szóval nagyon korszerű. 

Elmondták a 2 gyakornoknak hogy hova lesznek beosztva, hogy mikor 

kezdenek, a papírokat aláírták majd mentünk a következő munkahelyre. 

A 2 gépész munkahelyét néztük meg Bad Dobaranban ami Rostock 

egyik külső része, oda mi nem mentünk be csak akik ott fognak 

dolgozni. Az utolsó állomás az én munkahelyem volt a rostocki Matthias 
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pékség és cukrászat volt. Bemutatkozott a Főnök úr majd mi is 

bemutatkoztunk neki németül, körbenéztünk az üzemben, megnéztünk 

mindent hogyha majd ott fogunk dolgozni ne legen idegen a hely. A 

főnök úr kedves és ahogy hallotam  türelmes mert tudja hogy nem tudjuk 

annyira jól beszélni a nyelvet. Majd miután visszaértünk a szállásra 

megvacsoráztunk és pihenő volt.  

 

 

 

 Szerdán elmentünk Berlinbe azon belül elsőnek a Képviselőházba, 

beültünk egy tárgyalóba ahol egy képviselő fogadott minket. A fogadás 

után a Képviselőház éttermében ebédeltünk 
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Utána elmentünk a Német Álparlamentbe, ahol kaptunk egy 

idegenvezetést.  
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Gyalog mentünk a Magyar Nagykövetségre ahol az 1000. gyakornokot 

ünnepeltük aki kijött Németországba Mecklenburg tartományba nyári 

gyakorlatra. 
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Közben megnéztünk egy emlékművet amit a Magyar Német barátság 

kezdetekor állítottak. 



11 

 

 

Sétálva indultunk a Német Pékszövetségbe. Kaptunk Kóstolót és egy 

újságíró tett fel nekünk kérdéseket, majd utána csináltunk egy 

csoportképet az egyen pólóba. 
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Visszasétáltunk a buszhoz majd visszajöttünk a szállásra. 

Megvacsoráztunk majd és mindenki ment a dolgára. Volt aki bement 

boltba, volt aki csak elment sétálni, voltak akik leültek kártyázni. 

Csütörtökön délelőtt elmentünk Grimmenbe ott először megebédeltünk 

majd a főnök fia körbevezetett minket az üzemben, a szakszerű 

előírásoknak megfelelően mentünk be a üzembe a lábmosón és a 

kézfertőtlenítőn 

keresztül.

 

Elmagyarázta az ott dolgozó gyakornokoknak, hogy melyik részen mit 

dolgoznak majd, hogy ők hova lesznek beosztva. Láttuk a tészta 

készítésétől kezdve a sokkoláson keresztül a csomagolásig. Amikor 
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mentünk kifele az üzemből akkor megint átmentünk a lábmosón és 

fertőtlenítésen. Amíg aláírták a papírokat addig mi kint vártunk a busznál 

meg elmentek kávézni az üzem éttermébe. Visszaértünk a szállásra, 

megvacsoráztunk majd mindenki ment amerre látott.  

Pénteken ellátogattunk Warnemündébe ahol a Costa Favolosán kaptunk 

túravezetést. 

 

Az 5 éves Costa Favolosa 290 méter magas, 35 méter széles, 17 emelet 

magas és 3800 ember fér el rajta. 3 emelet színházzal, egy kis 

templommal, wellness és spa-val, sok bárral, kaszinóval és még 

boltokkal is rendelkezik a hajó. 
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A túravezetés után egy 5 fogásos ebédet fogyasztottunk el a hajó egyik 

éttermében 

.
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Majd miután vége lett a hajó túrának, lementünk a tengerpartra 

megnéztük a világítótornyot. Nagyon fújt a szél és nagyon nagy 

hullámok csapódtak ki a partra.  
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Utána lementünk a tengerhez, mindenki belemet a tengerbe, gyűjtöttünk 

kagylókat meg szép köveket. Miután visszamentünk a buszhoz 

hazajöttünk majd 

megvacsoráztunk.

 

 

 Szombaton elmentünk egy munkahelyre ahol 2 gyakornok fog dolgozni 

majd utána elmentünk Rostockba várost nézni. Városnézés után egy 

egyetemi menzán ebédeltünk majd miután vissza értünk a szállásra a 

tanár úrék főztek nekünk vacsorát. Együtt vacsoráztunk és nagyon jó volt 

magyar ételt is enni a sok német étel után. 
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Vasárnapot pihenéssel töltöttük meg akiket hétfőn kiraktunk a 

munkahelyükön azok készülődtek, pakolásztak. Tollasoztunk, kint 

beszélgettünk.  

Hétfő elvittünk hét embert a munkahelyére, kettő lányt akik a Rügen 

szigeten fognak dolgozik, a fiúkat és a Krisztit akik meg Grimmenbe. 

Miután hazajöttünk összepakoltunk majd készülődtünk a vacsorához 

majd a pihenéshez.  

Kedden meg elvittük a többieket is a szállásra. Előtte elmentünk 

Putpusba ahol megnéztük a fehér rénszarvast és a barna társait 
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Voltunk az UNESCO világörökségi bükk erdelyében is. Utána 

elmentünk Bizt-be ahol megnéztük azt az építményt amit 4 km hosszú 

Hitler idejében készült, ide szerette volna elvinni a fiatal németeket, 

utána NDK-ban laktanya volt.  

 



22 

 

Utána lementünk a tenger partra. 

 

Négy embert Rostockba raktunk le, kettőt meg Ribnitz-damgartenben 

raktunk le. Majd mi jöttünk négyen meg Tanár úr. Minket is leraktak 

majd miután elrendezkedtünk utána bementünk Rostockba várost nézni, 

megnéztük hogy ki melyik megállóból megy dolgozni. Visszaértünk a 

szállásra vacsoráztunk majd készültünk aludni. 
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Első héten a munkahelyen. Reggelenként az 5 órási vonattal mentünk 

dolgozni majd hattól kezdődőt a munka. Elsőnek csoki golyót fejeztünk 

be ami abból ált,hogy csokiba majd csoki darába forgattuk 

.  

Majd linzer tésztára dresszíroztunk praliné és meggylekvár karikákat. 

Ugyanúgy linzer szeletre elvégeztük a műveletet. Majd pathé 

teasüteményt dresszíroztunk lemezre.  
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 A főnök úr nagyon kedves és ha nem értjük hogy mit mond akkor 

lassabban elmondja vagy megmutatja. Égetett tésztából csináltam 

hattyút. A tésztának kalap volt vágva, az aljába töltöttem krémet majd a 

kalapot kettévágtam majd belehelyeztem a krémbe majd a hattyú fejét a 

két szárny közé tettem. Linzert fejeztünk be aminek a teteje fondánal volt 

bevonva úgy ,hogy egyik fele rózsaszín a másik fele fehér, az alján meg 

megy lekvár volt. Torta oldalát paníroztam csoki darába majd a tetejét 

megszórtam csoki forgáccsal. Majd tésztából dresszíroztunk fenyőfa 

alakot lemezre. 

 



25 

 

 

  

Linzert csináltam aminek a teteje felemás fondános volt. Utána kész 

süteményeket fondánoztam le. 
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Majd tortakarikába osztottam szét tésztát miután kisült meglocsoltam 

citromlével meg fondánt lettem a tetejére. Amit a fiúk elkészítetek tésztát 

abból csináltunk mákos meg mazsolás tekercset majd a tekercset ketté 

vágtuk majd megint ketté utána meg széthajtottuk hogy egy kör legyen. 
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Hétvégén lent voltunk Warnemündében a strandon nagyon jó volt 

találkozni a csapat többi tagjával. Fociztunk, a fiúk fürödtek.  

 

 

A következő héten kész termékeket fondánoztam minden reggel, 

tortakarikát vágtam ki. 
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Kókuszos meg csokis , mogyorós grillázst készítettünk elő 

alapanyagokat, majd kisütés és kihűlés után csokiztam, dobozba 

pakoltam őket. 

 

Cukros linzer kockákat tetem lemeze majd a fiúk kisütötték, lemezre 

vagy ládába pakoltuk őket. Csoki gombócot fejeztem be majd ládába 

pakoltam a boltoknak. Kis hattyúkat csináltam égetett tésztából. Fekete 

erdei tortát töltöttem. 
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Kis cukros kosárkákba tettem pudingot majd mandarint meg epret tettem 

a tetejére. Szeleteltem mákos meg marcipános tekercset majd lemezre 

helyeztem őket majd a fagyasztóba vittük. 

Hétvégén elmentünk a Rügen szigetekre megnéztük a császár kedvenc 

fürdőjét majd felmentünk a stégre, jártunk egyet a tengerparton meg volt 

időnk szétnézni meg ha akartunk vásárolni. Oda vissza vonatoztunk 2-2 

órát de megérte mert gyönyörű volt amit láttunk egy élmény volt.  
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A héten fondánoztam, boltokat pakoltam. 

 

 Kenyeret pakoltam. Torta karikát és narancsos mini kuglófot 

készítettem. 
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Lekváros marcipános szeletet fejeztem be. 
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Piskóta félgömböt csináltam. Csoki gombócot csináltunk. Kis 

kosárkákba töltöttem süthető krémet rá a tésztára majd süés után 

kiszedtem őket a formákból.  

.

 

 Mogyorós grillázst kör alakba nyomkodtam szét vizes kézzel a papíros 

lemezen. Csokoládés szeletet fejeztem be.  
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 Miután kisült csokival vontam be az egyik odalát egy fűrész kés 

segítségével. 24 db csokoládé tortát kellet megcsinálnunk amit 

dobozokba pakoltunk úgy mint a csoki gombócokat is. 

 

 

 

Fondánoztam majd erdei gyümölcsös tortákat csináltam. Marcipános 

tekercset tettem papíros lemezre. Almás süteményt fejeztem be.  
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Meggyes tortát meggyeztem fel, majd fagyott élesztős tésztára tettek 

meggyet majd linzer darát.  

Péntek este be kellet menni  segíteni mert a Hansa Sail-ra kellet 

süteményeket csinálni. Akkor csináltam gyümölcsös kosarakat, torta 

karikát vágtam ki a keretből. Málnás tortát csináltunk, zsömlét 

saraboltam, kenyeret szeleteltem.  
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Ezen a héten csütörtökön voltunk a Hansa Sail-on és hajóval bementünk 

a vitorlások közé. nagy élmény volt olyan közelről látni vitorlásokat meg 

nagy teher szállító kompokat. Az emberek integettek meg köszöngettek a 

különféle helyekről jött vitorlásokról.  

A hétvégén pihentünk meg készültünk a következő hétre. A 

szállásadónkkal lángosoztunk.  
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Ezen a héten kenyeret szeleteltem, fondánoztam meg tortákat fejeztem 

be. 
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Cukros tésztát nyújtottunk ami kör alakú volt és kristálycukron kellet 

elnyújtanunk majd lemezre helyezni.  
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 Vajas tésztából dresszíroztunk félgömböket. Mogyoró krémmel 

töltöttem össze linzer tésztát.  
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Mogyoró krémes tortát csináltunk ami abból ált hogy linzer tésztát 

lekentük csokoládéval majd keretet tettünk rá majd egy piskóta 

lapot,majd a krémet és így be a fagyasztóba majd másnap reggelt azt a 

tortát kellet bevonni marcipánnal.  

A hétvégén a szálláson voltunk, vasárnap lementünk fürödni a tenger 

partra. Meg nézelődni és szuveníreket venni.  
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Az utolsó héten sokat takarítottunk persze csak miután elvégeztük a 

teendőinket. Fondánoztam boltokat segítettem összerakni, pathét 

nyomtunk. 
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Tortákat fejeztem be. Utolsó nap vittünk ajándékot a főnöknek és az 

Anne-nak akivel végig dolgoztunk. Megköszöntük a sok munkát és, 

hogy milyen sok mindent tanultunk tőlük. Elindultunk hazafele.  

 

Elért eredmények  

Sok mindent tanultam, rengeteg új praktikát és új süteményeket 

tanultam. Kíváncsi voltam , hogy kint Németországba milyenek az ételek 
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és kóstolás után fura mert ők nem úgy főznek mint mi de finom volt. 

eddig is tudtam haladni a munkával de amikor kint voltam ott nem volt 

állás mindig volt munka és ez is tetszett, hogy dolgozni mentünk ki 

akkor ne csak pihenjünk. Nagyon örültem hogy Tanár Úrral és a 

kollégáival el tudtam jutni olyan sok szép helyre ahol lehet többet nem 

járok. Én úgy gondolom hogy tanultam a kint létem során sok 

tapasztalatot szereztem, nagyon jól éreztem magam és egy élmény volt.  


