Májusi szaklapunkban Ambrus György mesterszakács életpályájának bemutatásával kívántuk a közétkeztetést érdekessé tenni azon generáció számára, akik ezen a területen szeretnének érvényesülni. A közétkeztetés is kecsegtet karrierlehetôséggel, ha szeretettel, odaadással mûvelik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint jelen lapszámunk fiatal interjúalanyának, Molnár Amandának a hivatása, aki a Hungast csoport esztergomi területi vezetôjeként lelkesen végzi munkáját.
Bár Amanda, ifjú korából következôen, még nem régóta van ezen a pályán, mégis tartalmas életutat mondhat a magáénak. Kitartásának forrása, ahogy ô fogalmaz: tudásszomja vitte elôrébb a ranglétrán, amihez persze az is kellett, hogy ne
csak megtanulja és elsajátítsa, de meg is szeresse a munkáját.

Karrier a közétkeztetésben
Egy polihisztor élelmezésvezetô
— Ön a Hungast közétkeztetô cégnél 6 évvel ezelôtt adminisztrátorként,
élelmezésvezetô mellett kezdett dolgozni, majd
késôbb területi
vezetô
…Olyan közösségbe kerültem,
lett. Hogyan
ahol jó mentoraim voltak, sokat
került a céghez és mi volt
tanultam tôlük, megszerettették
az a megtarvelem az akkor számomra még
tó erô, ami
ismeretlen közétkeztetést…
miatt
úgy
döntött, hogy
ezen a pályán szeretne
érvényesülni? Mi a tapasztalata a jelenlegi oktatással kapcsolatban?
— Közel 100 jelentkezô közül választottak ki. Igazából az irodai munka vonzott, akkor még nem is volt fontos tényezô számomra, hogy a cég, ahol
dolgozom, mivel foglalkozik. Fiatal pályakezdôként nyitott voltam mindenre,
— Melyik iskolákban végezte tanula tudásszomj vezetett, hiszen tudtam, mányait? Hol kezdett el legelôször dolhogy bárhová kerülök, bôven lesz mit gozni?
tanulnom.
— Gimnáziumba jártam, mert fonOlyan közösségbe kerültem, ahol tos volt számomra, hogy semleges
jó mentoraim voltak, sokat tanultam tô- területrôl induljak, mivel szinte minlük, megszerettették velem az akkor den érdekelt. Nagyon sok területen
számomra még ismeretlen közétkezte- kipróbáltam magam, a családi vállaltést. Közben pedig jó hangulatban, kozástól, a zöldségbolti eladón át, a
egy kiváló közösségben teltek a min- gyermekfelügyeletig. Végül az admidennapjaim.
nisztrátori munkán keresztül jött a
A laikusok el sem tudják képzelni, már évek óta biztos pont az életemhogy milyen összetett gépezet mûködik ben: a közétkeztetés.
itt, mennyi mindenre kell figyelni és ösz— Ki vagy kik ösztönözték arra, hogy
szehangolni ahhoz, hogy minden étke- ezt a területet válassza, hiszen valljuk
zésnél ott gôzölögjön a finom fogás.
be, a mai fiatalok között ez a hivatás
Én magam autodidakta módon fej- nem annyira népszerû?
lôdtem, sokat kérdeztem és figyeltem,
— Alapvetôen nyitott személyiség vanekem ez a bevált taktikám. A mostani gyok, ahogy már említettem, minden
fiataloknál azt látom, hogy nem isme- érdekel. Imádok kérdezni és a folyarik ezt a területet, nem látják benne a matok miértjét megérteni. Keresem a
fantáziát. Aki vendéglátást tanul, az kiváltó okokat és azok alapján igyeksem ebben a szakmában kíván elhe- szem megtalálni azokat a pontokat,
lyezkedni, így az utánpótlás kinevelése ahol a hatékonyságot növelni lehet. Ez
bizony nem egyszerû feladat.
mindig nagyon motiváló számomra.
12

2017. június ÉLELMEZÉS

Az egyszerûsítés az életem, ez mozgat, inspirál.
— Huszonhat évesen a cég esztergomi területi vezetôje. Mi a feladata pontosan egy területi vezetônek?
— Elég sokrétû a feladatom, ami
nagyon jó, hiszen így minden nap
egy kicsit más. Szeretem a változatosságot, szeretek emberekkel foglalkozni, nap mint nap új megoldásokat keresni.
Jelenleg 43 kolléga munkáját irányítom, mind a fôzôkonyhán, mind pedig
a tálalókonyhákban. Felügyelem a teljes szolgáltatási folyamatot, az étlaptervezéstôl az alapanyagok beszerzésén át az ételek kiszolgálásáig, a fogyasztók visszajelzéseinek fogadásáig. Kollégáim minden ügyes-bajos dolgát intézem, kicsit olyan is vagyok,
mint egy HR-es, barát és kolléga is
egyben, mikor mire van szükség a csapat jó közérzetéhez.
Emellett természetesen fogyasztóink elégedettsége a legfontosabb, hi-

szen a csapatomban mindenki ezért
dolgozik. Állandó kapcsolatot tartok
azokkal az intézményekkel, akiknek
szolgáltatunk, hiszen mi is az ô visszajelzéseik alapján kapjuk a munkánk
után járó „osztályzatot”. Igyekszünk
minden felmerülô igényt kielégíteni,
ami a jogszabályok adta környezetben
lehetséges.
— Mi motiválta, amikor megpályázta
ezt a pozíciót?
— Akkor még nem tudtam, hogy mire vállalkozom, de az itt eltöltött évek
igazolják, hogy nem választottam roszszul. Változatosak, mozgalmasak a
mindennapok, folyamatos tanulás jellemzi ezt a munkakört. A csapatom is
mindennap erôt ad nekem, hiszen tôlük is folyamatosan tanulok, legyen
szó alapanyag-ismeretrôl, receptúráról vagy éppen csak türelemrôl.
— Mi volt végül a döntô érv, ami miatt
Önt választották?
— Annak idején a 100 jelentkezô
közül talán én bizonyulhattam az
egyik legtalpraesettebbnek, hiszen
már akkor is rengeteget kérdeztem,
ami úgy tûnik, szimpatikus volt. A jelenlegi beosztottam felvételiztetett,
néha viccelôdünk is rajta, hogy felvette a fônökét.
— Melyek ennek a hivatásnak a szépségei és melyek az árnyoldalai? Kérem,
mondjon el egy személyes történetet,
melyre munkája során szívesen emlékszik.
— Szeretem a kihívásokat, sokféle
emberrel találkozom a mindennapokban. Mindenkihez másképpen kell
hozzáállni, hiszen mindenkinek más a
problémája, amire együtt keressük a
megoldást. Ez mindennap arra késztet, hogy nyitott legyek és meghallgassam az álláspontjukat. Óriási öröm,
amikor megtaláljuk a megoldásokat és
így elégedett, pozitív visszajelzéseket
kapok. Ugyanez igaz a csapatomra, jó
rájuk nézni, amikor mosollyal kezdik a
munkanapot és azzal is fejezik be.
— A Hungast országos szinten
mûködô cég. Miben különbözik az
Önök kínálata a többi területétôl? Gondolok itt olyan helyi ételekre, ételkészítési módokra, amelyek máshol máshogy készülnek.
— Esztergomban kétféle menübôl
választhatnak vendégeink, ami nem

megszokott a közétkeztetésben. Természetesen igyekszünk a helyi ízlésvilágot becsempészni az étlapra, legyen
az alapanyag, vagy receptúra.
Nagyon fontos számunkra a fogyasztók elégedettsége, így mindig
különös gonddal választjuk ki az alapanyagokat. Figyelünk a diétás étkezést igénybe vevô fogyasztókra is,
akik akár egy vagy több alapanyagra
is érzékenyek — szóval széles a paletta.
— Mitôl „szuper” az Önök cége által
meghirdetett menzaprogram?
— Esztergomban még dolgozunk
azon, hogy az ország más városaiban már mûködô Szupermenza elinduljon nálunk is. A jó minôségû és ízletes fogások már adottak, az étkezési környezetet kell még hozzá alakítanunk.
A Szupermenza lényege, hogy kellemes étkezési környezetet teremt,
mind a tálalófelületek, mind az étkezô
területén. Ergonomikus bútorzat, kellemes színek és formák, olyan anyaghasználat, mellyel az otthoni étkezôk
hangulatát tudjuk imitálni, pl. fapadló
hatású padozat vagy designos lámpatestek használatával.
Szóval a színek, formák, illatok egysége teszi kellemesebbé az étkezést
és pluszt ad az egészséges étkezési
kultúra elsajátításához a felnövekvô
nemzedék esetén.
Emellett nálunk van olyan konyha
is, ahol 8 fônek fôzünk ebédet, azaz a
helyi, családias környezet szintén
adott, ha ez némiképp extrém megvalósulása is a mai közétkeztetésnek.
— Véleménye szerint mennyire elhivatottak ma a fiatalok a pálya iránt?
Milyen tanácsot adna azoknak a fiataloknak, akik e felé a terület felé éreznek indíttatást? Milyen egy jó élelmezésvezetô?
— Valóban, a közétkeztetés megítélése miatt nem túl sok fiatal érdeklôdik a pálya iránt. Mi mindent megteszünk, hogy ez változzon. Egy jó élelmezésvezetô polihisztor. Tájékozott
a jogszabályok területén, jó alapanyag-ismerettel rendelkezik, ismeri
a receptúrákat, nyitott az új ötletekre,
egy kicsit mindenhol és minden folyamatban részt vesz, mindenre figyel. Dietetikusokkal, beszállítókkal,
munkatársakkal egyeztet, felügyeli a

konyhai mûködést, kóstol, ellenôrzi
az étlapot, és persze mindezt óriási
türelemmel teszi.
— A mai felgyorsult világban még
inkább szükség van a közétkeztetésre, mégis sokan drágának és rossz
minôségûnek titulálják. Mi errôl a véleménye? Ön szerint min lehet és kellene változtatni, hogy pozitív irányú legyen a közétkeztetés országos megítélése?
— A közétkeztetés nem drága és
nem rossz minôségû, ez tény. Sajnos a véleményalkotók nagy része
még fôleg a gyermekkori emlékeire
hagyatkozik és az új fogásokat ritkán
kóstolja.
Azok a fogyasztók, illetve szüleik,
akik a Nyitott kapuk a menzán programunk keretében megkóstolták a fogásainkat, ma már egészen más, pozitív
szemmel néznek a közétkeztetésre. Az
ételek a jogszabályok elôírásai szerint
is az adott fogyasztó életkorának, vitamin- és ásványianyag-szükségletének
megfelelôen kerülnek kialakításra, így
az egészséges fejlôdéshez is maximálisan hozzájárulnak.
Emellett természetesen egyéb tényezôk is nagyban befolyásolhatják a
jobb megítélést, a korábban már említett Szupermenza éttermek kialakítása,
a szebb, ízlésesebb tálalás, a pedagógusok ismereteinek bôvítése, a példamutatásuk. Nem beszélve az alapanyagok és élettani hatásainak megismerésérôl vagy a jogszabályi elôírásokban való elmélyedésrôl.
— Van-e valaki, akire példaképként
tekint? Hogyan képzeli el a további pályafutását?
— Itt, a cégcsoporton belül is van
rengeteg olyan kolléga, akiktôl lehet
és öröm is tanulni. Elsôsorban a szintén területi vezetôként dolgozó kollégákról beszélek, hiszen közösek a napi teendôink. Rendkívül felkészültek,
nincs is olyan dolog, amirôl ne tudnának, vagy ne lehetne tôlük kérdezni. Kifogyhatatlan lelkesedéssel tartják frissen ismereteiket, és mindenben szívesen segítenek.
Célom, hogy én is ilyen kollégává
váljak, akire a többi kolléga példaképként tekint.
MVR
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