FØDEVARER

MASTERCLASS BAGER

9. - 13. AUGUST 2021

Et forløb for bagerlærlinge med talent og skills

MasterClass er et tilbud til bagerlærlinge om påbygningsfag, hvor eleven har mulighed for at opnå mål der ligger
ud og over deres almindelige skoleundervisning. Bagerlærlinge har mulighed for tilbud om fire ugers påbygning
i løbet af deres uddannelse.
Der er plads til 16 bagerlærlinge på holdet.

MODERNE FESTKAGER
Du skal flotte og farverige kager med forskellige velsmagende
bunde, cremer, kompotter og indlæg til begivenheder, hvor din
kage skal være festens midtpunkt.

Vi har opskrifter og fremstillingsvejledninger til alle de produkter
du skal fremstille på MasterClass. De gælder bunde, kompotter,
indlæg og produkterne til dekoration.

Vi laver demo på:
• Bunde, cremer, kompotter og indlæg
• Forskellige overtræk, flamberet marcipan og glaze
• Forskellig dekoration med aribrush, marcipan, chokolade og twill

Vi har en opgave til dig. Du skal lave en tegning af en kage du vil
fremstille i løbet af ugen og temaet er ”Sensommer”.
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SPÆNDENDE BRØD MED SURDEJ
Her får du mulighed for at fremstille dine egne forskellige surdeje
til en masse spændende og velsmagende små og store brød bagt
med forskellige typer af surdeje.

• Forskellige metoder til at opslå, skære og dekorere små og
brødtyper
Vi har alle opskrifterne til de surdeje og brød vi skal fremstille. Hvis
du har egen opskrift du vil afprøve, er det også en mulighed.

Vi laver demo på:
• Fremstilling og opfriskning af forskellige typer af surdej
• Forskellige metoder til dejlægning, raskning og afbagning

Bagerteamet glæder sig til at se dig og dine holdkammerater til en kanonspændende og lærerig uge.
Hvis det er noget for dig, skal du snakke med din bagermester, som skal give grønt lys og tilmelde dig til forløbet.
Deltagelse i MasterClass er sidestillet med alle andre skoleophold, med AUB løntabs- og transportgodtgørelse,
samt tilskud til skolehjem.
Du kan blive tilmeldt på ucholstebro.dk/masterclass-bager
Bemærk venligst, at det kun er virksomheden der kan tilmelde eleven.

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål må du rigtig gerne kontakte os.

Lars Jacobsen
99 122 256
lja@ucholstebro.dk

Pernille Lauritsen
99 122 566
pla@ucholstebro.dk

Esben Madsen
99 122 334
esm@ucholstebro.dk
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