Kompendium - Vorks store bagedyst Påsken 2017
Roulade-rundbold
Almindelig rundbolg med det twist, at man skal have et stykke roulade i munden inden man løber
videre til næste base. God ide at have et par kander vand med og evt. en brækspand

Kongens efterfølger (kage over bål)

I kongens efterfølger står "kongen" og dikterer opskriften mens de øvrige skal følge med og
aflevere deres færdigbagte kager senest 10 min. efter kongen har bagt sin færdig. Stressniveauet
kan hæves eller sænkes ved antal gange informationer gentages, hastighed, opmåling af
ingredienser før start.
I påsken bagte vi chokoladekager i udhulede appelsiner, hvor "låget" var lukket med tandstikker.
Opskriften vi brugte indeholdt meget sukker og næsten ingen mel, hvilket gjorde det svært at få
kagen bagt, vi anbefaler derfor i stedet en hvilken som helst anden chokoladekageopskrift til lige
dette, men fx denne: https://hjerteforeningen.dk/opskrifter/chokoladekage/
Husk at kagen skal have indirekte varme i bålet - dvs ikke direkte oven på gløderne men have
gløderne rundt om. Man kan evt. bruge staniol hvis man vil beskytte appelsinerne, men det kan
sagtens laves uden.
Opskriften vi brugte er i øvrigt en del af en vidunderlig kage som jeg kun kan anbefale (og den kan
fryses) http://www.madmedhjertet.dk/2011/10/cheesecake-brownie-med-

hindbrskum.html

Hævemidler og trangiaovn
Fletbrød med gær: http://www.spisbedre.dk/broed/opskrifter-paa-broed/laekkert-

fletbroed
Scones med bagepulver: http://www.valdemarsro.dk/scones/
Scones blev bagt på trangiaovn, der var flere varianter af ovne, men den bedste metode var at
sætte den store gryde på trangiaet og dernæst lægge sten ned i gryden og lægge den mindre
gryde ovenpå. Det danner dermed et luftrum rundt om som opvarmes og fungerer som ovn.
De øvrige metoder var: vandbad i bunden af den store gryde og den lille gryde ovenpå, men det
gav meget fugt og en meget bevægelig ovn. Nogle brugte også jord, men det lugtede meget pga.
den opvarmede jord og endeligt kan man også lægge panden på trangiaen og sætte en gryde
omvendt på, men til kagebagning danner det nok for lidt varme, hvorimod det er perfekt til
pizzabagning (da det er svært at få pizzaerne op af gryden).

Efteraber - gul hvid kage
I efteraber blev der vist fire kager i lego som skulle efterlignes. De skulle være firkantede og være i
farverne gul og hvid. Derfra var det op til bagerne at tænke på smage og udseende og fremstille
gul-hvide kager. Der var en masse ingredienser man kunne vælge fra: fx kokos, philadelphia,
mango, bananer, citroner, fløde, kagecreme men der var ingen begrænsninger på ingredienser.

Den sorte bagedyst - bananmuffins
I den sorte bagedyst fik deltagerne bind for øjnene og blindebriller på og derefter skulle de i gang
med at bage bananmuffins: (opskrift). Alle ingredienser var vejet af i korrekte mål men der var
også snydeingredienser såsom mangochutney, chili, hvidløgspulver, kanel, grahamsmel og meget
andet som forstyrrede den korrekte opskrift.
De færdigbagte muffins skulle pyntes efterfølgende.
Timelapse: https://youtu.be/yZAW7q0Bhd4
Showfilm: https://youtu.be/Kwm-YLBwYE4

Pålægslagkage - stafet
Der skulle fremstilles en pålægslagkage a la:

Hver person må kun arbejde med bestemte ingredienser fx tomater og purløg eller skinke og ost.
Det er samtidig en stafet, så derfor skal den første løbe hen til kagen, vurdere om det er det rette
tidspunkt at gøre noget med sine ingredienser og løbe tilbage, først derefter må nr. 2 løbe hen til
kagen osv. Man kan ikke se kagen hvorfra man venter og man må ikke snakke sammen undervejs.
Samtidig skal man prøve at huske hvilke ingredienser i alt der blev brugt til kagen og evt. hvem der
har arbejdet med dem.
Resultatet blev ikke helt som forventet, men den smagte rigtig godt!
Ingredienserne vi brugte var bl.a.:
• Toastbrød
• mayo
• philadelphia
• kylling
• bacon
• skinke
• ost
• peberfrugt
• agurk
• tomat
• æggesalat

Bagelykkehjul
Koncept
1) Tænk lykkehjuls hjul, hvor der er felter fra A-D som indikerer hvilket bord deltagerne skal
vælge ingredienser fra. Man får lov at dreje på hjulet 5 gange, og skal ud fra det, lave en
kage, brød eller andet der skal bages, steges eller hvad man nu finder på. Man får basis
ingrediens, vand. Det skal laves på trangia!
Hvert hold skal dreje 5 gange på hjulet, men det er ikke nødvendigt at bruge alle fem ingredienser.
Der gives point for smag, udseende, pynt, kreativitet, samarbejde og udførelse. Til bestemmelse af
hvor meget af hver ingrediens, skal man slå med en terning ved hver ingrediens.
2) Så skal det bestemmes hvem der skal hænge og lave sin kage, og hvem der skal være på
”farten” Dette bestemmer lykkehjulet også. Holdene har i alt 1,5 time til at komme med et
produkt.

Morgenbageri
Donuts til alle!

http://www.chrichri.dk/foodhealth/the-sweet-tooth/2016/02/amerikanske-donuts/

Mesterbager
I Mesterbager dysten skulle alle deltagere lave deres helt eget mesterværk. De skulle selv finde en
opskrift på den kage de ville lave.
Resultaterne blev rigtig flotte.

