
Szakmai gyakorlat a Como-i tó partján 
Szakmai gyakorlatomat a napfényes Olaszországban, azon belül pedig Bellagio városában töltöttem. 

Ez volt életem első komolyabb állomása, mivel egy idegen országban, teljesen egyedül éltem barátok, 

család nélkül 4 teljes hónapot.  

Belevágtam hát a nagy utazásba nyár elején. Amikor megérkeztem, az igazgatónő, Laura fogadott, 

elmondták az alapvető dolgokat, majd felkísértek a szobámba. Másnap elkezdődött, aminek 

kezdődnie kellett: betanulás. Amikor megláttam az éttermet, első jelzők, amik eszembe jutottak a 

rendezettség, tisztaság és pontosság. A kollégáim szívélyes fogadtatása után rögtön hozzáláttam a 

reggeliztetéshez. Erről a folyamatról annyit érdemes megjegyezni, hogy van egy megszokott 

„formáció”, ami szerint segítjük, kiszolgáljuk a vendégeket: az F&B Manager és helyettese kínálták a 

kávét, teát. Volt, aki csak a büfével, illetve volt, aki pedig az asztal leszedésével, újraterítésével 

foglalkozott. Szinte soha nem változott semmi, ami egy idő után monotonitás érzését keltette 

bennem, pedig azt mondják, hogy a turizmus iparban egyik nap sem ugyan olyan. Sajnos néha 

kezdtem ezt érezni, de nem panaszkodtam, mert tudtam, hogy a bevált szokásokon nem fognak 

változtatni csak azért, mert az újonc monotonnak érzi.  

Teltek a hetek, és még vacsoránál nem engedtek felszolgálni, gondolom féltek, hogy nem bírnám az 

iramot. Majd végre eljött az én időm. A vacsoráról tudni kell, hogy ennél gyönyörűbb, romantikus 

helyet elképzelni sem tudtam volna egy vacsorához. A szálloda ugyanis közvetlenül a Como-i tó 

partján helyezkedik el, csodálatos tóra néző étteremmel és hozzá tartozó terasszal. Ha az idő 

engedte, természetesen a teraszon terítettük meg az asztalokat. Az asztal terítése: kisváltás, szalvéta, 

Prosecco-s pohár, vizes pohár, boros pohár, couvert tányér. A poharak, mint tudjuk, fogyó eszközök, 

emiatt a terítés nem volt teljesen szakszerű, de mindig megoldottuk esztétikusan. Az asztalra ezen 

kívül só és borsszórót helyeztünk el, egy gyertyát illetve a foglalt asztalok esetén a szobaszámot vagy 

a foglalt jelzést. A vacsora szervírozásához is volt egy másik formáció, ami szintén csak akkor lett 

megváltoztatva, ha a part szakadt. Az étterem és a terasz minden esetben két részre volt felosztva:  

- a két Manager volt az ún. „maitre”, ők foglalkoztak az ültetéssel, rendelés felvétellel, borok 

ajánlásával. 

- mind a két oldalon volt egy-egy „chef de rang”, akik a saját területük előkészítéséért 

felelősek, elkészíti a számlát, fizettet, szükség esetén a vendég asztalánál segít. 

- és végül, de nem utolsó sorban két (néha szükség esetén +1) „commis de rang”, akik feladata 

az étel felszolgálása saját területükön, asztal leszedése, rendelés eljuttatása a konyhába stb. 

Nem nehéz kitalálni melyik feladatot végeztük mi, gyakornokok. Megvolt a maga szépsége, azonban 

természetesen árny oldala is van, mert minden rajtunk csattant, akár a mi hibánk volt, akár nem.  

Visszatérve a felszolgálásra: a tányérok mérete, és nehézsége miatt, egyszerre maximum 3 tányér az, 

amit biztonságosan és kényelmesen ki tudtunk vinni. Ez úgy történt, hogy a konyhában csilingeltek, 

amikor kész volt egy adott rendelés, majd elmondták melyik asztal és milyen étel, mi meg kivittük a 

vendégeknek. Ebben a folyamatban 2 főbb veszély leselkedett ránk. A konyha a -1. szinten van, az 

étterem pedig a földszinten, így lépcsőznünk kellett a tányérokkal, ami könnyen eséshez vezethet. Ez 

párszor meg is történt, ami miatt a séfek egyszerűen „imádtak” minket, de sajnos ez benne van a 

pakliban. Emellett a másik probléma, ami lényegében összefügg az előzőekkel, hogy a tányért a 

konyhában egy melegítőpulttal melegítik, amivel nem is lenne baj, mert ez az előírás. Azonban néha 

annyira magasra állítják a hőfokot, hogy lehetetlen megfogni még a hangedlivel is.  

Nálunk egy vacsora úgy zajlott, hogy minden este volt egy ún. „amuse bouche”, ami tulajdonképpen 

egy apró fogást jelent aperitiv kíséretében, a ház ajándékaként. A félpanziós vendégek minden este 

új menüből válogathattak, illetve a B&B vendégek megkapták az a’ la cart-to is. Rendelés után 



kivittük az aperitivot, valamint az apró étvágygerjesztő fogásokat. Miután ezzel végeztek, 

következnek a fogások, ki mennyit rendelt, sorrendben kivisszük. Mikor egy asztal végzett, gyors 

leszedés, szükség esetén újraterítés.  

Úgy fest megérte az erőfeszítés, a kemény munka, mert jutalmul én lettem a hónap dolgozója 

júliusban, ami óriási megtiszteltetés magában is, de amikor megtudtam, hogy én vagyok az első 

gyakornok, aki ezt a címet elnyerhette, teljesen leesett az állam. Ez, és a vendégektől érkező 

feedback megerősített abban, hogy ha ilyen erőfeszítéssel és precizitással állok hozzá a további 

munkáimhoz, akkor még nagy sikerek várhatnak rám. Hónap dolgozójaként egy üveg bor lett a 

nyereményem. 

Nagyon jól éreztem magamat, életem legjobb nyara volt és szívesen visszamennék dolgozni teljes 

állásban, ha visszahívnak. Nagyon sokat fejlődött a nyelvtudásom, mind az angol, mind az olasz, 

szakmailag viszont nem sok újat tanultam, mivel ők a jól bevált alapokra épített szervírozást 

alkalmazzák. Nem bántam meg, hogy belevágtam, mert ez a jövőre nézve csak előnyömre válik, és 

emellett óriási élmény volt.  

Még egyszer ilyen formában is szeretném megköszönni Gubán tanár úrnak, hogy utolsó pillanatban is 

minden lehetőséget megragadva segített helyet találni, valamint Pongrácz Mártának, aki 

kedvességével és segítőkészségével minden, az Erasmus programmal kapcsolatos információt 

rendelkezésemre bocsátott, és bármilyen problémám, kérdésem volt, rögtön rendelkezésemre állt. 

Köszönök mindent, Önök nélkül nem ment volna!  

 
1. kép: Látkép a partról 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. kép: Kilátás a szobáinkból 

 
3. kép: Az étterem 



4. kép: Büfé 

 

5. kép: A STAFF egy része 

  



6. kép: És egy kis szórakozás…  


