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Vinnarna i kanelbullsdesignjuryn
Vilken stämning och vilken spänning!
När vinnarna i kanelbullsdesigntävlingen avslöjades på Kanelbullens dag, var det riktig folkfest på Röhsska museet. Ett hundratal skolungdomar, många
utländska studenter, barnvagnsmammor och pappor trängdes framför det övertäckta prisbordet. Vem skulle vinna priset för bästa bulldesign?
Juryn, som bestod av Ted Hesselbom, chef på Röhsska museet, Bosse Wallin, Röhsska museet och Birgit Nilsson Bergström, Hembakningsrådet hade
efter ett styvt jobb enats om att dela upp alla bidragen i två kategorier, en barnkategori och en vuxenkategori. Och att kora en första, andra och tredje
pristagare i varje kategori. Samt ge varsitt Hedersomnämnande i barnkategorin. Här presenterar vi pristagarna i 2011 års Kanelbullsdesigntävling och
juryns motiveringar.
Vill du låna högupplösta bilder – maila info@hembakningsradet.se eller ring Birgit på 031 24 50 14. Läs mera på www.hembakningsradet.se och
www.kanelbullensdag.se.
Barn 1:a pris
G klaven av Emma Baltatzis, 15 år från Svedenskolan i Solna, ”den är helt enkelt den vackraste och kopplingen till musik gör den bara ännu
charmigare”.
Barn 2:a pris
Glutenfri stjärnbulle av Alfrida Svennung, från klass 9b Böskolan i Göteborg.
”Den känns moderna pga av sin glutenfria ståndpunkt, formgivningen är en enkel men genialisk utveckling av den traditionella snäckan”.
Barn 3:e pris
”Kanelbullen som hela juryn vill smaka på, den ser enormt läcker ut och påminner om ett äppleknyte som är en bra association till kanel” och är gjord
av Kerstin Blom från Svedenskolan i Solna.
Hedersomnämnande, ett från varje jurymedlem
Bosse Wallberg, har valt ”en stor bulle som går att bryta i gemenskap och den är galet färgglad”. Av Jonny Winberg från Fredrika Bremergymnasiet i
Haninge.
Birgit Nilsson Bergström har valt rulltårtspaketet och cirkustältet för att ”de är vackra och hemlighetsfulla, vad kan de innehålla?” Av Emelie Lindström
(3 år) och Emrik Lindström (6 år), Västra Frölunda.
Ted Hesselbom väljer en ”bulle med popcorn just för att han älskar popcorn, den är innovativ och oväntad i smak och form”. Pontus Andersson, åk 7
Kungsladugårdsskolan/Sannaskolan i Göteborg.
Vuxna 1:a pris
Kanelbulle på kanelstång, ”smart drag att hålla i en kanelstång som ger en extra kanelupplevelse. Dessutom tror vi att stången förhöjer kanelsmaken
vid gräddning.”
Gertrud Mark, Mölndal
Vuxen 2:a pris
Kanelbulle i kruka, ”den är saftigt vacker och vi på Röhsska museet gillar kopplingen till
bruksföremål och att den bakas just i lergods. Kanelbullen blommar ut ur krukan”.
Karin Högberg, Mollösund
Vuxen 3:e pris
”Som ett ymnighetshorn i asiatisk perfektion fylld med årets skörd av äpplemarmelad som smaksatts med kanel.”
Mayuko Lindström, Västra Frölunda

Gklav av Emma Baltatzis vann 1:a pris i barnkategorin.
Svedenskolan, Solna.

Joel Samuelsson slukar en kanelbulle.
Maja Nilsson och Bjarki Ardenheim,
Sannaskolan
Göteborg
Festligt mingel på Röhsska.
Till höger lärare Monika Mårtensson, med flera
av sina elever ifrån Sannaskolan, Göteborg.

Kanelbullar med popcorn, av Pontus Andersson,
Några vinnare på Röhsska.
Mayuko Linström med Emelie och Emrik, Gertrud Mark,

Kungsladugårdsskolan/Sannaskolan Göteborg.
Hedersomnämnande.

Birgit N Bergström, Pontus Andersson, Alfrida Svennung.

Maja Nilsson, Sannaskolan Göteborg.

Kerstin Bloms goda bulle, från Svedenskolan,
Solna. 3:e pris i barnkategorin.

Gertrud Mark, Mölndal vann 1:a priset
i vuxenkategorin med sina bullar bakade
på kanelstång. Dels flera bullar på lång stång.
Dels småbullar med kanelstångshandtag.

pristudelning!

2:a priset i vuxenkategorin från Karin
Högberg, Mollösund.
Bullar som blommar upp ur blomkrukor.

Emelie Lindström fick Hedersomnämnande för
sitt rulltårtspaket.

Mayuko Lindströms ymnighetshorn med äppel
marmelad fick 3:e pris i vuxenkategorin. Västra
Frölunda.

Liksom Emrik Lindström för sitt cirkustält.

Båda från Västra Frölunda.

Jonny Winberg, Svedenskolan Solna fick
Hedersomnämnande för sin färgstarka stora bulle.

2:a priset i barnkategorin fick Alfrida Svennung,
Böskolan Göteborg för sin glutenfria stjärnbulle.

Håret & hatten är huvudsaken!?
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