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”TILL DIG SOM FUNDERAR
PÅ ATT TÄVLA I
ÅRETS BAGARE 2021”

MED STÖD AV:

”TILL DIG SOM HAR BESTÄMT DIG ELLER FUNDERAR PÅ
ATT TÄVLA I ÅRETS BAGARE 2021!”
Det kan kännas lite jobbigt och nervöst att tävla i Årets Bagare eftersom det
är många regler och moment att ta hänsyn till. I Denna lilla folder tipsar vi
som har vunnit tävlingen om vad du ska tänka på.

REGLER:
BAGUETTEDEG- till Baguetter och Kuvertbröd.

Denna deg får endast innehålla vanligt siktat vetemjöl (ej lantvete eller dyligt).
Degen ska vara gjord på Poolish, surdeg eller någon annan typ av långjäst fördeg.
Detta ska göras av baguettedegen:
20 st, Baguetter- klassisk fransk baguette. Baguetterna ska väga 250 gram efter
avbak. De ska vara 55 cm långa och ha 5 eller 7 snitt. Inget mjöl på den färdiga
produkten. Baguetterna måste jäsas i duk och bakas direkt på stenen, baguetteplåt
är ej tillåtet.
36 st, Kuvertbröd- Vikt: 40 gram efter avbakning. 3 olika sorter/utseende,
12 av varje.

FÖRENINGENS ALLMÄNNA TIPS:

Börja träna i tid. Man bör tidsträna många gånger.
Man bör ha lyckats hinna på tid (6 timmar) minst 2 gånger i rad.
Tänk på att göra recept där det blir minimalt med spilldeg.
Endast rena livsmedel är tillåtna, inga bakhjälpmedel,
inget margarin.
Läs igenom reglerna noga, stämmer dom med ditt upplägg?

TIPS FRÅN FÖRENINGEN:
Tävlingsbaguetter är ju kanske inte som de
du gör i den vanliga produktionen. Här tittar
vi på längden, hur snitten ser ut, samt hur inkråmet är, ett öppet inkråm med fina bubblor
är önskvärt. Högst poäng har smaken. Lyckas
man med alla dessa komponenter är man
bra på väg. Jäs baguetterna i duk. Tänk på
att mjöla måttligt, då det inte får va mjöl på
de färdiga baguetterna. Lägg de färdigjästa
baguetterna på bakplåtspapper och skuva in
hela pappret i ugnen, det är okej.
För kuvertbröden är ju tipset att vara kreativ,
använd former, du får toppa med frön eller
olika mjöl om du vill. Vi tittar på vikt, kreativitet, form och lekfullhet.

CROISSANT & PAIN AU CHOCOLAT

SÖTEBRÖD 1- OKAVLAT

På denna deg ska det göras:
20 Croissant- Vikt 50-70 gram efter avbak. Klassisk form.
Får endast äggstrykas före avbak.

På denna deg ska det göras:
20 stycken söta bullar- Vikt 80 gram efter avbak. Frukt/bär skall ingå i degen
eller fyllningen. Fri uppslagning. Får aprikoteras eller penslas med sockerlag efter
avbak men får ej efterdekoreras med annan dekoration.

Denna deg ska kavlas på smör alternativt kavlingssmör,
detta ska framgå i ditt recept.

20 Pain Au Chocolat- Vikt 50-70 gram efter avbak. Klassisk form.
Får endast äggstrykas före avbak.

Vetedeg eller Briochedeg

SÖTEBRÖD 2- VALFRI DEG (FÅR KAVLAS).
På denna deg ska det göras:
20 st söta bullar- Vikt 80 g efter avbak. Valfri fyllning och utformning. Bullarna
ska efterdekoreras. Efterdekoreringen får ske tidigast efter 5 timmar dag 2.

Tips från Föreningen:
Välj en vikt, alla produkterna ska väga samma efter avbak.
Dock kan croissanterna ha en vikt och PAC en annan vikt.
Margarin är inte tillåtet.
Vi tittar på: Hantverksskicklighet, jämn vikt, utseende, inkråm och smak.
Om man vill använda choklad som inte är gjorda som ”batons” är tipset att göra
egna ”batons” av den choklad man vill använda. Detta ger finare utseende.
Det kan vara torr luft i tävlingslokalen, man kan använda jässkåpet för att få
jämnare jäsning.

Tips från Föreningen:
Var kreativ med färg,form och dekor! Och var tydlig med smakerna.
Vi bedömer hantverksskicklighet, kreativitet, färg, form och framförallt smak.
Avbakningen är viktig, ej klara bullar blir inte bedömda.

SURDEGSBRÖD

ÖVRIGA REGLER

Surdegsbröd med fullkorn
En bröddeg som ska innehålla surdeg (vetesur, rågsur, levain eller liknande).
Receptet ska innehålla minst 20% fullkorn i valfri form,
baserat på totala mjölets vikt.
0,5% jäst är också tillåtet, baserat på totala mjölets vikt.
T.ex. 5 gram jäst på 1000 gram mjöl.

För tävlingen disponeras 30 + 45 minuter dag ett och 6 timmar dag två.
Under uppvägningspassen dag 1 är det tillåtet att göra vad man vill utom att
baka i ugn(rosta ingredienser går bra).
Det är tillåtet att ha med sig förvägda ingredienser.
Dock ska varje ingrediens vara packad för sig.

Det är tillåtet att ta med sig en fördeg eller surdeg som du förberett hemma.
På denna deg ska göras:
10 st Bröd- Vikt: 600 g efter avbakning.
2 olika uppslagningar med 5 bröd av varje sort.
Ytan får beströs med olika mjölsorter, frön, korn eller liknande.
Tips från Föreningen:
Utnyttja de olika tiderna du har på
dig!
I matbrödsmomentet bedömer vi
smak framförallt.
Men även kreativitet,
hantverksskicklighet, färg och form.

För samtliga kategorier gäller att degen ska köras för exakta antal produkter
och vikter. Endast ett minimum av spilldeg är tillåtet.
I varje uppslagning gäller att bröden ska vara så lika varandra som möjligt.
Samma storlek, färg och form.
Råvaror till baguettedeg, croissantdeg, sötebrödsdegar och den valfria matbrödsdegen tar du med dig själv.
Basverktyg kommer att finnas på plats. Det är tillåtet att ta med sig egna
bageriverktyg.
Tips från Föreningen:
Ta med dig allt du behöver när det gäller verktyg och råvaror. Alla maskiner finns
på plats, men alltid bra att ha de andra grejerna med sig. Packa och titta över din
utrustning och råvaror både en och 2 gånger. Det är inte så lätt att få tag i
råvaror/verktyg när du väl är på plats.

