FØDEVARER

MASTERCLASS BAGER

16. - 20. NOVEMBER 2020

Et forløb for bagerlærlinge med talent og skills
På Uddannelsescenter Holstebro arbejder vi videre med vores succes med MasterClass, hvor din elev har mulighed for at udvikle sig
fagligt, og hvor vi arbejder med fremstilling af produkter, som man måske ikke har så meget fokus på i den traditionelle bageruddannelse.
På Masterclass arbejder vi med at udvikle nye lækre, spændende, og velsmagende produkter, som kan tiltrække kunder i bagerbutikken. På
denne MasterClass har vi fokus på brød og kage til jul og nytænkning af kransekage til nytår.

FORMÅL
• Udvikle unge bagere med talent
• Træne og udvikle bagerfagligheden på et højt niveau

• Udfordre faglige kundskaber
• Erfaringsudveksle med andre dygtige bagere

ARBEJDSEMNER
BRØD OG KAGE TIL JUL

NYTÆNKNING AF KRANSEKAGE TIL NYTÅR

Du skal fremstille produkter til jul med fokus på
kvalitetsråvarer. Vi laver demo på:
• Juleboller og stollen
• Kreative kager til jul
Vi har opskrifter og fremstillingsvejledninger til alle de
produkter du skal fremstille på Masterclass.

Du skal fremstille store og små kransekagetyper med fokus på
kvalitetsråvarer til kransekage og fyldninger.
Vi viser og laver demo på:
• Nye spændende store kransekagetyper
• Små kransekageprodukter med nyt spændende fyld.
Vi har alle opskrifterne til de masser og de fyldninger du skal
fremstille. Vi har også tegninger og skabeloner på de store
kransekagetyper du skal fremstille.

KONKURRENCE - VERDENS MÅSKE BEDSTE
VANILJEKRANS
Hvem bager verdens måske bedste vaniljekrans. Kom med din
opskrift på vaniljekranse og bag dem på skolen. Vi kårer en vinder.

Find mere information på vores hjemmeside

Deltagelse i MasterClass er sidestillet med alle andre skoleophold,
med AUB løntabs- og transportgodtgørelse, samt tilskud til skolehjem. Blanketten „Tilmelding til påbygning (Erhvervsrettet)“ skal
udfyldes og sendes/returneres til:

Bemærk venligst, at det kun er virksomheden der kan
tilmelde eleven.
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