MRmat 4. og 5.feb 2015
Hustadvika Gjestegård i Fræna
Som en del av det årlige kompetansearrangementet for lokalmatprodusenter og
serveringssteder i Møre og Romsdal arrangeres kurset

Kvalitet i handverksbaking med Manu fra Åpent Bakeri

Påmelding
www.matnavet.eventweb.no innen 26.jan

Mel, vann, gjær, salt og TID

Kontaktpersoner

Emmanuel Rang vil gå gjennom surdeig, skålding av mel og langtidsheving. Han bruker en produksjonsmetode
basert på Åpent Bakeri sine teknikker. Det er ikke noe revolusjonerende med brød fra Åpent Bakeri. Kanskje er det
tvert imot. Sammenlignet med store deler av dagens bakeri-bransje har de tatt et skritt tilbake. De bruker færre og
mindre maskiner, mer menneskelig arbeidskraft og lange liggetider på deigene de jobber med, noe som medfører
bedre holdbarhet, smak og farge.
En del av kurset går på håndlaget deig, der man skal lære å kjenne på deigen. Det bestrebes å ikke bruke
tilsetninger og fettholdige produkter i brødvarene. Variasjoner på mel, værforhold og bakerens dyktighet kan
utgjøre små forskjeller i sluttproduktet. Denne form for baking er tidkrevende arbeid. Men ….de sitter igjen med
produkter de er stolte av å selge!
Emmanuel Rang
Emmanuel kommer fra Frankrike, og er en av grunnleggerne av
Åpent Bakeri, som er regnet som et av de beste bakeriene i Norge.
«Manu» er fortsatt like nysgjerrig som da han tok mesterbrev for 20 år
siden.
Han jobber mye med å forske på nye oppskrifter, teknikker og leke
med gamle franske tradisjoner, kombinert med tradisjoner fra andre
deler av Europa. Han er tradisjonell ukonvensjonell!

Gunn Bratberg
Matnavet på Mære, tlf. 45 48 78 40,
gunn.bratberg@ntfk.no
Kirsti Indreeide
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, tlf 94 16 28 63,
fmmrkii@fylkesmannen.no
Priser inkl. kaffe og lunsj:
Foredrag og praktiske kurs begge dager Kr 1700,Bare foredrag og lunsj onsdag Kr 500,Bare praktiske kurs 1,5 dag Kr 1500,Festmiddag onsdag 4. februar kl. 19.30 Kr 450,Pris for overnatting inkl. frokost:
Enkeltrom Kr. 450,- pr. person
Dobbeltrom Kr. 350,- pr. person
Tre personer i sjøhus Kr. 250,- pr. person

