Kanelbulledesigntävling iår igen!
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Tävla i Hembakningsrådets traditionella Kanelbulledesigntävling!
Hösten närmar sig och med den kommer inspirationen att göra mera saker inne i det varma och trivsamma köket. Om en dryg månad infaller den
härliga Kanelbullens dag. Tänk nybakade varma bullar, nästan direkt ur ugnen ... vem kan motstå!?
En kanelbulle brukar betyda snäcka, snurra eller knut. Den kan egentligen se ut nästan hur som helst  bara den är nybakad. Men visst är det spännande
att tänka sig bullen i en ny modell? Med samma goda smaker som alltid, dvs smör, socker och kanel.
Tävla i kanelbulledesign 2012
Ställ upp i vår tävling  vi söker en kanelbulle med ny design.
Skicka in ett foto samt en beskrivning i text hur du tänkt, gjort och hur du fått inspiration.
Vinnarna presenteras den 4 oktober på Röhsska museet i Göteborg – där vi firar Kanelbullens dag.
Regler
Baka kanelbullar (bra recept finns i Hembakningsrådets receptarkiv) och ge bullarna en ny form eller ett nytt utseende.
Fotografera (helst digitalt) bullarna eller måla, teckna, forma i tyg…
Skicka bilden (eller konstverket) till oss. Skicka också med en beskrivning i text hur bullarna är gjorda.
Skriv ditt namn, adress, mailadress, telefonnummer. Eller skriv lärarens och skolans namn, adress, mailadress och telefonnummer.
Vi vill ha bidragen senast den 27 september

Skicka ditt bidrag till: info@hembakningsradet.se eller
Hembakningsrådet, Box 7040, 402 31 Göteborg.
Juryn består av en formgivare, en bagare och en hembakare: Ted Hesselbom, chef på Röhsska museet, Robin Edberg, bagare Cum Pane bakverkstad
och Birgit Nilsson Bergström, Hembakningsrådet.
Pristagarna vinner bakredskap, varucheckar på bakingredienser och diplom.
Pristagarna kommer att presenteras i Hembakningsrådets nyhetsbrev samt på www.hembakningsradet.se och www.kanelbullensdag.se.
För mera info kontakta gärna:
Birgit Nilsson Bergström
projektledare Hembakningsrådet
031 24 50 14
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