
 

                              
 

 

TANULÓI 

MUNKANAPLÓ 

ERASMUS MOBILITÁSI PROJEKT 

a 2020.08.02. és 2020.08.24. 

közötti szakmai gyakorlatról 

Napi munkaidő: 7 óra 

 

Helyszín: 

Portugália / Barcelos / Braga 

 

2019-1-HU01-KA102-060078 

 

Projekt címe: „Zöld és okos fejlesztések, innovációk nyomában” 

 

 

 

aláírás 

 

 

aláírás 

Tanuló neve: Balogh Valéria 

            évfolyama: 10.  

Szakma megnevezése: pék 

Tanulói oktatási azonosító: 71631991775 

Fogadó intézmény neve:  

Santa Eugénia Restaurante-Pastelaria-Padaria-

Pizzaria Barcelos 

 

Szakmai gyakorlat irányítója:  

Laurinda Silva 

 

 

Szakmai/tanulmányi/munkaterület:  

Gabonától az asztalig – a mediterrán - pékség 

 

 

 

Gyakorlati munkahely/ fogadó fél szakmai profilja: 

pékség, cukrászat, étterem, kávézó 

 

  



 

Nap/ 

Dátum 

 

 

Napi 

idő-

tartam 

 

Szakmai terület/ Munka leírása 

 

Nyelv 

2020.08.03. 

 

7 Ismerkedés a munkahellyel, dolgozókkal és a mentorunkkal.  

Oktatások: munkavédelmi, higiéniai, különös tekintettel a 

koronavírus járványra. Munkarend, elvégzendő feladatok 

megismerése, gépek, berendezések bemutatása. Köszönés, 

bemutatkozás idegen nyelven.  

 

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 

2020.08.04. 

 

7 Gyártási nyersanyagok feltérképezése, rögzítése. Őrlemény 
újdonságok. 
Mediterrán íz világot tükröző járulékos anyagok kiemelése. 
Tárolási módok, feltételek megismerése. 
Kisegítő munkák végzése. (elrakás lemezre, kelesztő-vető 
szerkezetre, ételkészítésben való részvétel) 
Nyersanyagok megnevezése idegen nyelven. 
 

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 

2020.08. 05.  7 Mediterrán fogyasztói szokások megismerése. 

Eladótérben végzett munkafeladatok megismerése. 

Mediterrán termékválaszték rendszerezése, rögzítése, 

összehasonlítása a hazai fogyasztású termékekkel. 

Munkavégzés: alakítási feladatok végzése – hosszformázás – 

bagette.  

Terméknevek megnevezése idegen nyelven 

 

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 

2020.08.06. 

 

7 Tésztakészítés: gyorsdagasztógép működésének, 

programozásának megismerése. 

Dagasztás menetének megfigyelése- kenyértészta készítése 

Tésztaösszetétel megismerése. 

Munkavégzés: tésztaosztás-kézzel, mérés, gömbölyítés, 

hosszformázás, tészta berakása a sütőformába. 

Termékek elhelyezése a hűtő-kelesztő kamrában. 

Tésztakészítés műveleteinek megnevezése idegen nyelven. 

 

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 

2020.08.07. 

 

7 Tésztafeldolgozás folyamatának megismerése. 

Kézi alakító műveletek végzése. 

Korpás hosszúzsemle hosszformázása, császárzsemle 

alakítása-kézi vágókés használatával. 

Tészta nyújtógép működésének elsajátítása. 

Alakítási műveletek megnevezése idegen nyelven. 

 

 

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 

 

2020.08.10. 

7  

Anyagmozgató és kelesztő eszközök megismerése.  

Kelesztés folyamatának berendezései-kelesztő kamrák, hűtő 

kelesztő kamra működésének, programozásának megismerése.  

Munkavégzés: Pastel de nata készítése. Sütőlemezre a kis 

sütőformák, a fagyasztott tészta feldarabolása, belehelyezése. 

A tészta elnyújtása vigyázva, hogy pereme maradjon. A kész 

tálcát kocsira tettük.  

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 



 

Eszközök, gépek megnevezése idegen nyelven.  
 

 

2020.08.11. 
7  

Termelésszervezés: kelesztés késleltetés folyamatának 

megfigyelése. Használt adalékanyagok szerepének 

megismerése.  

Vetés-kézi vetőszerkezettel.  

Vágott cipó tésztájának feldolgozása-gömbölyítés kézzel.  

Felületkezelés-keresztvágással.  

Műveletek megnevezése idegen nyelven.  
 

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 

 

2020.08.12. 

 

7  

Omlós tészta feldolgozása. Keksz készítése- különböző 

formák kiszúrása.(kör,szív,Miki egér fej)  

Tészta elhelyezése a sütő lemezen. Kemence paraméterek 

beállításának megfigyelése. Hűtés után a keksz csokoládéba 

mártogatása.  

Tonhalas szendvics készítése. Leveshez, zöldségek tisztítása, 

darabolása.  

Eszközök megnevezése idegen nyelven.  
 

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 

 

2020.08.13. 
7  

Leveles tészta készítésének, leveles tésztaszerkezet 

kialakításának megismerése-margarin bedolgozása  

Tésztanyújtó gép szabályozásának elsajátítása.  

Zsemlemorzsa gyártáshoz-száraz termékek előkészítése-

darabolás, lemezre helyezés, kemence sütőterében való 

elhelyezés.  

Társalgás alapszókincsen.  
 

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 

 

2020.08.14. 
7  

Croasson feltekerése a levegőben. Így sokkal gyorsabb. Ezt 

meg fogom tanítani a többieknek is otthon. Tojással dúsított 

tészta töltése: sonka, szalámi,sajtszeletekkel, majd burkolás, 

vágás, lemezre rakás.  

Felületkezelés vízzel hígított tojással.  

Higiéniai feladatok végzése. Gépek tisztítása, takarítás. 

Töltelékek megnevezése idegen nyelven  

 

 

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 

2020.08.17. 7 Pastel de nata készítése. Leveles tésztadarabok elhelyezése, 

majd elegyengetése a sütőformában. Töltés vanília krémmel.  

A formák tepsiben történő bevetése a kemencében.  

Kemence paraméterek programozása a kemencén.  

Társalgás alapszókincs használatával.  
 

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 



2020.08.18. 

 

7 Muffin készítése. Sütőpapír elhelyezése a 

sütőformában,kevert tészta beleöntése. Díszítés mandulával és 

csokoládé pasztillával.  

Kisütés gyakorlása. Kisütő lapát használata.  

Kemence programozásának gyakorlása.  

Átsültség megállapítása.  

Sütés műveleteinek megnevezése idegen nyelven.  

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 

 

2020.08.19. 

 

7 Rozskenyér, magvas zsemle készítése.  

Mérés elektromos mérlegen. Alakítási műveletek végzése. 

Kézi gömbölyítés, tésztaosztó-gömbölyítő gép használata.  

Kelesztés, vetőszalagon. Felületkezelés-lisztes szórás.  

Vetés kézi vetőszalaggal.  

Bagelet készítése. Tészta főzése - mákozás-sütés. A kihűlt 

termékből szendvics készítése.  

Társalgás alapszintű szakmai idegen nyelven  

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 

 

2020.08.20. 

 

7 Croassan készítése.  

Leveles tészta nyújtása, osztás-vágással, töltés: 

tojáskrémmel,csoki krémmel. Alakítása, levegőben 

feltekeréssel. Lemezre rakás, kelesztés késleltetőbe helyezés.  

Mini kuglóf formák előkészítése,peremes tepsibe rakása, 

gyümölcs belehelyezése. Ízesített tojás lé beleöntése.  

A tésztát félig vízzel telt tepsibe helyeztük a kemencébe.  

Kisütés és hűtés után a formákból kiborítás.  

Társalgás alapszintű szakmai idegen nyelven 

 

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 

 

2020.08.21. 

 

7 A kelesztés késleltetett zsemle, magvas zsemle kelesztése, 

sütése.  

Sütésre előkészítő műveletek: zsemle-felület keresztirányú 

bevágása, magvas zsemle felületének vizezése, magkeverékbe 

mártása.  

Bagette és húsos zöldséggel töltött tészta készítése. Bagette- 

hosszformázás.  

Előre elkészített keverék: párolt csirkemell, káposzta, répa, 

paradicsom. Tészta nyújtása ovális alakra, töltés, burkolás, 

lemezre helyezés, felület kezelése - vízzel hígított tojással.  

Alapszintű szakmai és köznyelv használata idegen nyelven.  

Utolsó munkanap-ajándék átadása, búcsúzás, elköszönés.  

angol 

portugál -

szótár 

segítségével 

 

 

 


