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Saimme Sannan kanssa mahtavan tilaisuuden lähteä työssäoppimaan
Kyprokselle. Ennen lähtöä hieman jännitti miten englanti ja ruotsi
sujuvat pitkän tauon jälkeen, mutta oli hienoa päästä tutustumaan
uuteen kulttuuriin ja kehittämään kielitaitoa. Kotiuduimme Ayia
Napaan nopeasti, varmasti osittain siksi, että meidät otettiin niin
lämpimästi vastaan Paulan ravintolaan.

Työpaikkamme oli Paula’s Restaurant, jonka omisti pariskunta Paula ja Costas.
Töissä oli myös ruotsalainen Mia tarjoilemassa ja intialainen Rocky kokkina.

Töihimme keittiöllä kuului esivalmistelua, astiahuoltoa, siivoamista ja
totta kai ruoanvalmistusta. Kuorimme päivittäin perunoita ja teimme
alkusalaatteja lounasasiakkaille. Valmistimme myös lihapullia ja
jauhelihapihvejä, sekä kastikkeita. Pääsimme myös valmistamaan
tilattuja annoksia. Vielä oli aika hiljaista, joten esikäsittelimme raakaaineita sitä mukaan kuin oli tarpeellista

.
Työskentelykieli oli keittiössä englanti, joka tuntui heti melko
luontevalta. Kaikki valmistettiin itse alusta asti, myös ranskalaiset,
mikä oli todella mukavaa ja opettavaista. Raaka-aineet olivat aina
tuoreita ja tulivat suurimmaksi osaksi lähialueilta.
Työskentelykieli keittiöllä oli englanti, mikä tuntui alusta asti
yllättävän luontevalta. Suurimmaksi osaksi olimme kolmestaan
keittiölle Sanna, Rocky ja minä, mutta kiireisimpinä aikoina myös
Costas tuli keittiöön tai auttoi salissa Paulaa ja Miaa. Oli vain
ylimääräistä plussaa, että tulimme hyvin toimeen kaikkien kanssa ja
kaikki oli niin ystävällisiä ja mukavia. Keittiöllä meillä oli hauskaa ja
nauroimme paljon; Rocky myös yritti opetella hieman suomea.

Kuvassa Chicken Mango, josta tuli suosikkiannokseni.

Vapaa-ajalla tutustuimme lähistön kaupunkeihin ja erityisesti Ayia
Napan keskustaan. Kävimme myös muissa ravintoloissa syömässä.
Kiertelimme ympäri kaupunkia ja tutustuimme uusiin paikkoihin ja
paikallisiin tapoihin, mutta myös turistikohteisiin.

Odotukset kansainväliseltä työssäoppimiselta olivat hieman
varautuneet, mutta silti korkeat ravintolan tason suhteen. Loppujen
lopuksi kaikki odotukseni ylittyivät täysin. En ole aikaisemmin
työskennellyt keittiössä, missä kaikki tehdään kokonaan itse ja se
kaikki yllätti minut todella positiivisesti. Samoin uusi kulttuuri,
ihmiset, ilmasto ja kaikki mitä näimme ja koimme oli ihanan
virkistävää ja kaikin puolin mieleen painuvaa.

