Brödbakstävlingen avgjord och avslutad.
Så här gick det till.........
Juryn sammanträdde samma kväll, den 30,e juni, som deltagarna lämnade in sina bröd till
2014-kansliet . Totalt lämnades det in 24 bröd.
Juryn bestod av styrelserepresentanter från Röbäcks Hembygdsföreningen, LRF,s
lokalavdelning och byaman, särskilt inbjuden jurymedlem var Per Elofsson.
Bedömningen av bröden gick till på följande sätt, projektledaren, som inte deltog i
omröstningen hade "bullat upp" bröden var och en för sig med tillhörande recept. Varje bröd
presenterades med brödets namn och ingredienser. Därefter skars brödet i bitar och varje
jurymedlem provsmakade. Juryn hade, var och en, ett protokoll och de "betygsatte" enskilt
brödet på en skala från ett till fyra. Där fyra var högsta betyget.
När alla bröden bedömts gjorde vi ett uppehåll i arbetet och projektledaren räknade ihop
poängen för respektive bröd. Juryn återkallades och de fick ett "finalfält" på fem bröd att
bedöma. Här fick de ta mer tid på sig och flera gånger provsmaka de fem bröden.
Därefter skildes alla åt. Ingen visste vika bagarna var, inte heller jag då inga kuvert med
kontaktuppgifter hade öppnats. Ingen visste vem som vunnit. Vi ville på detta sätt skjuta upp
avslöjandets av vinnarens namn till vår Kultur och skördemarknad som gick av stapeln den
7,e september på Kulturmejeriet här i Röbäck. Detta för att få maximal uppmärksamhet på
finalisterna och vinnaren.
Resultat:
Vinnaren:
- Eva Jonsson, Västra Selet Vännäs med brödet "Röbäcksknäck
Tvåa:
- Helena Eriksson, Stöcksjö med brödet "Enkelt tunnbröd av korn och råg"
Trea:
- Anna Lindahl, Röbäck med brödet "Röbäcksbrödet med smak av norrländsk tradition"
Recepten på bröden finner du på annan plats på vår hemsida:
Prolog:
Varje bröd fotograferades av oss innan det blev sönderskuret för jurybedömningen, vi har
också recept för varje bröd. I föreningen har vi genom vår hembygdsforskare Lennart
Forsberg gjort en DVD/CD om vår slätt. Det finns lösa tankar på att vi skall sammanställa och
publicera en bok där vi beskriver slätten och presenterar alla bröd och "bagarna". Vi
återkommer om detta.

