VILL DU BLI
EN BÄTTRE
HEMMABAGARE?

GÅ PÅ KURS
HOS OSS!

MATBRÖD, WIENERBRÖD, TÅRTOR OCH MER …
INFORMATION: INFO@BAGERIOCHBISTRO.SE

TIDIGARE GENOMFÖRDA KURSER
Kurs i matbröd:
Vi går igenom olika sätt att förbättra kvaliteten på bröd såsom fördegar,
skållningar och blötläggningar. Vi går också igenom hur man gör en surdeg
och vad surdegen är bra för, vi pratar om råvaror och val av olika råvaror vid
olika tillfällen
Du kommer att få lära dig hur degen skall bearbetas, hur länge för att du skall
lyckas med ditt bak och vi kommer att gå igenom skillnaden mellan liggtid
och jäsning. Vi kommer också att prata en del om utrustning.
Efter genomgången sätter vi händerna i degarna och praktiserar teorin.
Vi kommer att gå igenom olika sätt att ”slå upp” en deg och olika sätt att jäsa
degen för att till sist ”baka av” (grädda).
Kurs i kavlade degar:
Vi går igenom grunderna till croissant-, wiener- och smördeg, vikten av att
hålla rätt temperatur, hur länge degen skall bearbetas och hur man kavlar in
smör på bästa sätt.
Vi kommer att gå igenom olika former och hur man bäst jäser och gräddar.
Alla momenten utför vi i praktiken.
Kurs i tårtor:
Brioche konditor lär ut hur man gör en perfekt mousse, hur man kombinerar
smaker och hur man garnerar tårtor på ett proffsigt sätt.
Kurs i julbak:
Vi bakar in julen med traditionsenliga matbröd, med och utan surdeg.
Vi går igenom olika typer av metoder för att förbättra kvaliteten och vi går
även igenom val av råvaror. Vi bearbetar deg, slår upp och bakar av.
Vi kommer även att baka traditionsenligt sött bröd.
Kurs i påskbak:
Vi bakar in påsken med traditionsenliga matbröd, med och utan surdeg.
Vi går igenom olika typer av metoder för att förbättra kvaliteten och vi går
även igenom val av råvaror. Vi bearbetar deg, slår upp och bakar av.
Vi kommer även att baka traditionsenligt söta bröd.

