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Den 10 april gör sju tjejer 
och fem killar, alla under 23 
år, upp om titeln Sveriges 
bästa unga bagare vid en fem 
timmar lång bakningstävling 
på Ester Mosessons gymna-
sium i Göteborg. Varje täv-
lande ska från grunden och 
efter egna recept baka fransk-
brödsbullar, vetebrödsbullar, 
wienerbröd, matbröd samt 
ett dekorbröd eller en tårta. 
En av finalisterna är Caro-
lina Karlsson som till vardags 
arbetar i bageriet på Ica Maxi 
Kungälv.

– Jag har alltid gillat att 
tävla och anmälde mig frivil-
ligt till tävlingen. Jag läste på 
Ester Mosessons gymnasium 
och bad mina lärare vitsorda 
mig. Det är en stor ära att få 
vara med bland de tolv främ-
sta unga bagarna. Nu är det 
hårdträning som gäller fram 
till finalen, säger hon.

Tävlingen ställer krav på 
breda kunskaper, men det är 

detaljerna som kommer att 
avgöra och dessa vet Carolina 
hur hon ska krydda.

– Jag filar på recepten och 
testar mig fram hela tiden, 
men min filosofi är att baka 
med kärlek. Det märks på 
bakverken. Jag älskar mitt 
arbete och har bakat sedan 
jag var liten. Det bästa med 
jobbet är kreativiteten. Det är 
ett gediget hantverk, menar 
hon.

Bra balans
Hon gör ingen hemlighet av 
att hennes specialitet är wie-
nerbröd.

– De är jag verkligen nöjd 
med. Jag har hittat en bra 
balans mellan det frasiga och 
saftiga, säger Carolina stolt.

Bagaryrket har som bekant 
en känd baksida. Som bagare 
ställs det till exempel krav på 
att vara morgonpigg, något 
Carolina har lärt sig att leva 
med.

– Det var jobbigt i början, 
men numera tycker jag det är 
positivt. Att komma upp på 
morgonen innebär ju att man 
har hela dagen framför sig!

Arrangemanget avgörs på 
Ester Mosessons gymnasium. 
Bakverken ställs sedan ut i 
Nordstan där en jury bedö-
mer kreativitet, färg, smak 
och form.

– Sveriges bagare & kondi-
torer har arrangerat SM Unga 
Bagare i 23 år och det är gläd-
jande att se att tävlingen fort-
sätter bidra till att höja kom-
petensen inom bageribran-
schen. Genom att ställa upp 
i tävlingen utvecklar de unga 
bagartalangerna inte bara sin 
kreativitet och sina tekniska 
skickligheter, de får även 
viktig tävlingserfarenhet för 
framtiden. I år har vi ett starkt 
startfält av unga förmågor, det 
kommer bli en nervkittlande 
final, säger Martin Lundell, 
vd för branschorganisationen 
Sveriges bagare & konditorer 
som är huvudarrangör av SM 
Unga Bagare. 

Carolina Karlsson från Älvängen är uttagen till fi nal och 
kämpar om titeln Sveriges bästa unga bagare.
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– Carolina Karlsson från Älvängen kan bli årets unga bagare

Vill vinna SM med
frasiga wienerbröd

CAROLINA KARLSSON

Ålder: 22
Bor: Älvängen
Yrke: Bagare på ICA Maxi i Kungälv
Specialitet: Wienerbröd.
Äter jag helst till kaffet: ”Wie-
nerbröd, gärna mina egna”.
Yrkesdröm: ”Att få driva mitt eget 
hembageri”.
Det bästa med bagaryrket: 
”Kreativiteten och att få jobba 
med händerna”.
Carolinas tips för att lyckas 
med bakningen: 1. Bearbeta 
degen länge, så blir degen smidig, 
smakar mer och jäser fortare. 2. 
Använd alltid Vetemjöl Special 
till både bröd och bullar. 3. Ha 
tålamod när du bakar. Att göra ett 
gott, saftigt bröd kräver mycket 
mer än bara slänga ihop snabba 
ingredienser. Baka med kärlek, så 
kan du inte misslyckas!

OM SM UNGA BAGARE 

SM Unga Bagare syftar till att kora 
Sveriges bästa unga bagare. För 
att få delta måste man arbeta 
eller utbilda sig inom bageri- och 
konditoribranschen och inte ha 
fyllt 23 år före den 1 juli 2012. Ettan 
till fyran i SM Unga Bagare bildar 
Svenska Juniorbagarlandslaget 
som tävlar för Sverige under 
EM Unga Bagare. Tävlingen har 
arrangerats sedan 1990 av 
Sveriges bagare & konditorer. 
Medarrangörer är Nord Mills, KåKå, 
Sveba-Dahlen och Ester Mosessons 
gymnasium i Göteborg. 

ÄLVÄNGEN. Carolina Karlsson, 22, från Älvängen 
är en av tolv fi nalister i SM för Unga bagare.

Med bland annat frasiga wienerbröd hoppas hon 
kunna övertyga juryn.

– Jag är en vinnare ändå! Bara att få vara med 
är ett stort bevis, säger hon.

GLAD PÅSK!

TRÄNING 
FÖR ALLA!

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB!

Vill du gå ner i vikt?
Boka för gratis infoträff !
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ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303-938 21  |  KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
NY! KUNGÄLV STC SOLBRÄCKEGATAN 31  |  NY! KUNGÄLV XTRAVAGANZA VIKTCENTER SOLBRÄCKEGATAN 31, TEL 0303-44 59 00  |  LILLA EDET VÄRDSHUSET SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-65 16 16  |  LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11

PASSA PÅ NU!
ALLA AKTIVITETER

299KR/MÅN

GÄLLER PÅ 3 KLUBBAR I ALE

Riktpris 550kr

BONUSPAKET INGÅR Värde 2306kr

Väska, vattenfl aska, 5 give away-
card, handduk, sol- och
massagekort, respass.

SISTA 

CHANSEN!


