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Munkaszervezés és irányítás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Minden belső üzleti szabályzat
 A vendéglátási és éttermi szolgáltatási iparág szervezete és felépítése
 A hatékony csapatmunka fontossága
 A gasztronómiában használt speciális eszközök használata és
ápolása
 A professzionális séf szerepe a menük és ételek készítésében üzleti
környezetben
 A folyamatos szakmai fejlődés fontossága a konyhaművészet aktuális
trendjeinek és divatjainak naprakész ismerete érdekében
 Jól kiegyensúlyozott menü megtervezése különböző alkalmakra és
helyzetekre, az adott korlátok és költségvetés betartásával





A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
A minőségi szabványok megtartása a teljes folyamat során, nyomás
alatt is
Munkaterv előkészítése az egyes ételekhez, ütemterv megtervezése
a menü elkészítéséhez. A saját és mások napi munkájának
megtervezése
Minden előkészítési (mise en place) feladat koordinálása a
szervizidőszakok előtt
A prioritások meghatározása a fontos és kevésbé fontos problémák
megkülönböztetésére
A munkafolyamatok optimalizálása
Hatékony működés a minden konyhai területen
Odafigyelés az időbeli,- és a személyzeti erőforrásokra
Konfliktusok érzékelése, kezelése, és a megoldás megtalálása a
csapattal együttműködésben
Energiatakarékos gyakorlatok alkalmazása a konyhai berendezések
használata során
Minden kereskedelmi konyhai berendezés és technológia megfelelő
és biztonságos ismerete és használata
A jogszabályi követelmények alkalmazása a kínálat (étlap és itallap)
tételeinek leírására és értékesítésére
Előre nem látható helyzetekben rugalmas és reszponzív
A helyzetnek megfelelően alkalmazza a munkamódszereket, és
hatékony tagja a csapatnak
Javaslatokat tesz az üzemi eljárások fejlesztésére
Receptek kidolgozása és alkalmazása saját ötletek alapján, valamint
a receptek továbbfejlesztése
Képes megmutatni, hogy érzi és érti a hozzávalókat, és képes recept
nélkül ételeket készíteni
Minden alapanyagot tisztelettel és gazdaságos találékonysággal
kezel
Megítéli az egyéni teljesítményi képességeket és kerüli a
szükségtelen stresszt
Önállóan kitűzi a célokat és eléri azokat



Személyes felelősséget vállal a saját folyamatos szakmai fejlődéséért
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Ügyfélszolgálat és kommunikáció
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A különböző típusú és stílusú felszolgálási módok jellemzői, és mikor
melyik használata a megfelelő
 A különböző típusú felszolgálási módok hatása az ételkészítésre
 Az étlap fontossága, mint értékesítési és kommunikációs eszköz
 A promóciós anyagok, étel és itallapok bemutatásának jogi korlátai
 A megjelenítés fontossága a nyilvános megjelenések, és a
vendégekkel történő kapcsolattartás során
 A hatékony kommunikáció fontossága a csapaton belül, valamint az
ügyfelekkel és szerződött partnerekkel
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Mindig ügyel a saját tiszta és ápolt megjelenésére
 Hatékonyan kommunikál a kollégákkal, munka-csapatokkal és
vendégekkel
 Az étlap, mint értékesítési és kommunikációs eszköz használata
 A helyzetnek és ügyfélkörnek megfelelő felszolgálási stílus
alkalmazása
 Tudatosságot mutat annak tekintetében, hogy a vendéglátás és
catering iparág ügyfélorientált szolgáltatási iparág
 Tanácsadás és útmutatás kulináris kérdésekben a vezetőség, kollégák
és ügyfelek számára
 Megoldásokat javasol és célorientált magatartással folytat vitát, közös
megállapodást ér el
 Ételpromóciók megtervezése és megvalósítása
 A szolgáltatás időzítésének megtervezése és megvalósítása
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Ételhigiénia, egészség-, munka- és környezetvédelem
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az ételek beszerzésére, tárolására, előkészítésére, főzésére és
felszolgálására vonatkozó jogszabályok és jó gyakorlatok
 A biztonságos konyhai munkavégzés gyakorlatára a kereskedelmi
étkeztetés berendezéseinek használatára vonatkozó jogszabályok és
jó gyakorlatok
 Az étel károsodásának okai
 A friss és tartós élelmiszerek minőségi indikátorai
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Higiénikusan, az élelmiszerek tárolására, előkészítésére, főzésére és
felszolgálására vonatkozó egészségügyi szabályzatok (HACCP)
szerint dolgozik
 Minden árut biztonságosan és higiénikusan tárol
 Minden munkavégzési terület tisztaságát a legmagasabb minőségi
követelmények szerint biztosítja
 Az üzlet belső HACCP szabályzatát a legutolsó részletekig betartja
 Biztonságosan dolgozik, a balesetmegelőzési szabályok betartásával
 Minden eszközt és berendezést biztonságosan, a gyártói utasításokkal
összhangban használ
 Elősegíti az ételhigiénia, egészség-, munka- és környezetvédelem
betartását a munkakörnyezetben
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Összetevők és az étlap kidolgozása
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az összetevők piaci ára, korreláció az ár és a minőség között
 A főzésben használt hozzávalók típusai és tulajdonságai
 A termék szezonális elérhetősége és értéke
 Korreláció a termékminőség, az étlap kifinomultsága és
gasztronómiai színvonal között
 A hozzávalók táplálkozástani tulajdonságai
 Az ételkészítési módszerek fizikai táplálkozástani hatása
 Importszabályok és korlátozások az egyes hozzávalókra
vonatkozóan
 Menütípusok és -stílusok
 Kiegyensúlyozottság a menü összeállításában
 A hozzávalók beszerzésének fenntarthatósági és etikai kérdései
 A kultúra, vallás, allergia, ételintolerancia és hagyományok hatása az
étrendre és az ételek elkészítésére
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Tanácsadás az alapanyagok és berendezések beszerzésére
vonatkozóan
 A megfelelő termékminőségi szabványok kiválasztása a menünek,
költségvetésnek és helyzetnek megfelelően
 A hozzávalók címkézésének felismerése és betartása
 Táplálkozástani alapelvek alkalmazása a vendégek elvárásainak és
követelményeinek való megfelelés érdekében
 A hozzávalók minőségi állapotának azonosítása, a minőség és
frissesség jeleinek felismerése, pl. megjelenés, íz, állag stb.
 A szabványnak nem megfelelő áruk felmérése és selejtezése
 A megfelelő termékek kiválasztása a speciális ételekhez
 Menük összeállítása különböző helyzetekre és alkalmakra
 Pontosság a menü elkészítésében, odafigyelés a kötelező
nyilatkozatokra, pl. étrendi és allergén információkra
 Menük összeállítása különböző alkalmakra és környezetekben
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A hozzávalók előkészítése
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A tőkehúsok, szárnyas vagy vadszárnyas felépítése, a húsok,
szárnyasok és vadhúsok darabolási módozatai
 Húsfeldolgozási eljárások és a hús előkészítése ételkészítésre
 Vágóállatok, vadhúsok és szárnyasok választéka és felhasználásuk
 A vágóállatok, szárnyasok és vadhúsok általánosan használatos
darabolási módozatai az ételkészítésben
 A rendelkezésre álló halak, kagyló- és rákfélék választéka és
megfelelő felhasználásuk
 A halaknál alkalmazott leggyakoribb darabolási módozatok
 Halak, kagylók és rákfélék előkészítési módszerei
 Az ételkészítésben leggyakrabban használatos gyűmölcsök, saláta
alapanyagok és zöldségek választéka, valamint azok előkészítési
módszerei a főzéshez illetve további felhasználáshoz.
 Elfogadott zöldség darabolási módozatok és azok használata
 Alaplevek, levesek és szószok készítési módszerei és felhasználásuk
 Tészták, péksütemények és desszertek készítési módszerei
 Tészták és más liszt alapú ételek készítésének módja módszerei
 A húsfeldolgozás, halfeldolgozás, és az egyéb konyhai alapanyagok
előkészítésének berendezései és eszközei
 Az eszközök, különösen a kések biztonságos használata és ápolása
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A termékek megfelelő mennyiségének kiszámítása, mennyiségek és
súlyok mérése
 Kiváló késhasználat és általános vágási technológiák
 Darabolt húsok, szárnyasok, vadak kicsontozása és előkészítése
további feldolgozásra
 Hús-, szárnyas- és vadhúsételek tisztítása és kötözése
 Konyhai hússzeletek előkészítése, adagolása és filézése
 Egész halak előkészítése további feldolgozásra, pikkelyezés,
belsőségek eltávolítása, filézés
 A halak elfogadott adagjának előkészítése további feldolgozásra és
ételkészítésre
 Alaplevek, levesek, szószok, pácok, kísérők és dresszingek készítése
 Elvégzi és befejezi menü teljes egészének előkészítését
 Önállóan gondoskodik a rendezvények és bankettek előkészítéséről
 Az előkészített, de fel nem használt alapanyagok felhasználása más
folyamatokhoz
 Tészták, péksütemények és desszertek előkészítése
 Különböző tészták és más liszt alapú ételek készítése
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Az ételkészítési módszerek alkalmazása
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A rendelkezésre álló ételkészítési módszerek köre és megfelelő
használatuk a különböző hozzávalókhoz és menükhöz
 A hőkezelés hatása az ételekre
 A professzionális szakácsművészetben alkalmazott mártások típusai
és a mártások készítésének szabályai
 A professzionális szakácsművészetben alkalmazott levesek típusai és
a levesek készítésének szabályai
 Klasszikus köretek és kiegészítők alapételekhez
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A megfelelő ételkészítési eszközök kiválasztása az adott ételkészítési
módszerhez
 A megfelelő ételkészítési módszer kiválasztása az egyes
hozzávalókhoz és ételekhez
 Az ételkészítési módszerek teljes körének alkalmazása
 Az ételkészítési idők figyelembevétele
 Különböző ételkészítési módszerek kombinálása és egyidőben történő
alkalmazása
 A zsugorodás figyelembevétele a főzés során
 A termékek, ételkészítési módszerek és tálalási technikák
harmóniájának megteremtése
 A készítési módszerek összehangolása a gasztronómiai szinttel
 A receptek betartása, szükség szerinti módosítása, a hozzávalók
mennyiségének kiszámítása a szükséges adagszám alapján
 A hozzávalók kombinálása a kívánt eredmény érdekében
 Ételek széles körének elkészítése, beleértve az alábbiakat:
 Levesek és mártások;
 Előételek (meleg és/vagy hideg ételek);
 Saláták és étvágygerjesztők;
 Halak és tenger gyümölcsei
 Vágóállatokból készült fogások, szárnyas- és vadhúsételek;
 Zöldség- és vegetáriánus ételek;
 Specialitások és nemzetközi ételek;
 Rizs- és tésztaételek;
 Tojás ételek
 Tészták, péksütemények, édességek és desszertek
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Komplex
ételek
előkészítése
és
elkészítése
hozzávalók
kombinálásával érdekes és innovatív ételek megalkotásához
Regionális, nemzeti és nemzetközi ételek készítése receptek alapján
Ételek előkészítése és elkészítése különböző étkezésekre, pl. reggeli,
ebéd, délutáni tea, uzsonna, és vacsora
Az ételkészítés modern technológiáinak és módszertanának
alkalmazása

Az ételek tálalása
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az étel tálalásának fontossága az étkezési élmény részeként
 Rendelkezésre álló tálaló edények, tányérok, tálak, egyéb elérhető
bemutatóeszközök
 Az ételek tálalásának trendjei
 Felszolgálási stílusok és azok hatása az ételek tálalására
 A hagyományos ételek elfogadott köretei és kísérői
 Az adagok ellenőrzésének fontossága kereskedelmi célú
vendéglátóipari üzletekben
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az étel összetevőinek adagolása a szükséges nyereség elérése
érdekében
 Levesek és mártások tisztítása, sűrítése és feljavítása (fokozása)
 Hidegtálak és különféle saláták elkészítése és tálalása
 Meleg és hideg svédasztalok és önkiszolgáló létesítmények ételeinek
tálalása
 Az elfogadott köretek elkészítése és használatuk az ételek hatásos
tálalásához
 Az előkészítési és tálalási stílusok alkalmazása a felszolgálási
módszerekhez
 Az ételek kóstolása és az ízesítés, fűszernövények és fűszerezés
szakszerű alkalmazása
 Az étel tetszetős tálalása az étkezési élmény javítása érdekében, hogy
a vendég még jobban értékelhesse az ételt
 Az ételek tálalása olyan szerviz eszközökkel, mint tálak, levesestálak,
tálcák stb.
 A kitálalandó ételek megfelelő tányéron vagy tálon történő
felszolgálása a vonzó és esztétikus megjelenés érdekében
 Különböző tészták készítése
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Az étel beszerzése, tárolása, költségelése és ellenőrzése
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A hozzávalók szezonális elérhetősége és árváltozásai
 A piaci folyamatokat a leggyakrabban használt áruk vonatkozásában
 A helyi, országos és nemzetközi beszállítók köre és előnyei
 Általános fizetési és szállítási feltételek
 Áruk és eszközök rendelési folyamata
 A menü árát befolyásoló tényezők
 Az értékesítési árak kiszámításának módszerei, alapul véve a
hozzávalók beszerzési árát
 A takarékosság és hatékonyság fontossága az ételkészítés során
 A fenntarthatóság, környezeti hatások és ökológiai lábnyom
fontossága, amelyet a döntéseik okoznak/okozhatnak
 Termékmegoldások, pl. receptprogramok, menü, árurendszerek,
bankettrendszerek stb.
 A rendelkezésre álló ételtárolási megoldások
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A beszállítók kiválasztása a minőség, szolgáltatás, választék és ár
alapján
 A napi szükségletek összeállítása
 A
szükséges
alapanyagok
és
fogyóanyagok
pontos
kiválasztása/megrendelése az üzleti szükségleteknek megfelelően
 A legjobb ár, szolgáltatás és minőség biztosítása a beszállítóktól
 Beszerzési megrendelések kitöltése és online rendelések leadása
 Az áru átvétele szállításkor, minden dokumentáció ellenőrzése a
szállítás megfelelőségének és az áruk elfogadható minőségének
biztosítására
 Minden friss, fagyasztott, hűtött és szárazáru megfelelő tárolása, a
megfelelő tárolási hőmérsékletek és feltételek biztosításával
 A tárolási veszteségek figyelembevétele
 A tárolási költségek becslése
 A megrendelések a tárolási kapacitásnak megfelelő összeállítása
 A megrendelési, ellenőrzési és leltárfeljegyzések elkészítése kézileg
vagy informatikai eszközökkel
 Az anyagköltségek és eladási ár kiszámítása a szükséges konyhai
profit eléréséhez, és az ételkészítés és adagok ellenőrzése és
módosítása a szükséges árrés fenntartása érdekében
 A veszteség ellenőrzés alatt tartása a szükséges készítési
mennyiségek megfelelő becslésével és a túlrendelés elkerülésével
Összesen
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