Anteckningar från branschrådsmöte bageri och kvarn den 13 februari 2020
Här följer anteckningarna från branschrådsmötet på Solhaga Stenugnsbageri.

Medlemmarna i branschrådet och deras närvaro
På plats
Emanuel Eskilsson
Kerstin Björklund
Nik Märak
Sébastien Boudet
Sara Wennerström
Magnus Lanner
På distans
Caroline Lindö, med på distans på några av punkterna.
Frånvarande
Arvid Lorentzon, förhinder på grund av vård av sjuka barn.

Mötets syfte
Syftet är att informera branschrådet om aktuella frågor för Eldrimner samt att diskutera och i några
fall ta vägledande beslut i aktuella frågor.

Rundan runt, medlemmarna på plats
Emanuel Eskilsson jobbar med den vanliga bageriruljangsen och utvecklar pastatillverkning.

Kerstin Björklund har efter mycket strul fått igång en kvarnlinje till för siktat mjöl och har förbättrat
flödet till virvelkvarnarna.
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Nik Märak kör konditorkurser på Medborgarskolan och kommer baka mycket tunnbröd på Skansen i
sommar.

Sébastien Boudet utvecklar och utökar verksamheten i Söderhallarna som han kommer köra minst till
2021.

Sara Wennerström utvecklar mot ännu mer hantverk och frihet i produktionen bland annat genom
att sluta med leveranser. Och hon jobbar vidare med att minimera svinnet.

Magnus Lanner har mycket undervisning och handledning på yrkeshögskoleutbildningen och syr ihop
hösten med NM på Foodstock samt kursprogram.

Frågor på föregående års mötesanteckningar. Vad hände med SBK:s surdegskriterier?
Det finns kriterier för bakdag, fibrer, fullkorn och stenugnsbakat i en branschöverenskommelse. Läs
mer här: http://www.bageri.se/medlem/branschoverenskommelser
Surdegskriterierna är inte klara. Det senaste från deras sida var för ungefär ett år sedan då de ville ha
input på något sett från Eldrimner. Men först när de hade något att presentera.

Sara föreslår att vi borde skriva en kommentar på detta. Eller snarare förklara vad vi menar att riktigt
bröd är enligt oss. Det här ämnet var återkommande under mötet och kan sammanfattas med att vi
tydligt och enkelt borde svara på följande:
•

Vad är riktigt bröd i hantverksbageriet?

•

Hur och varför bakar vi som vi gör?

Det borde vi göra för att kunna kommunicera hantverksbageriets mervärden och filosofi på ett
lättsmält och hyfsat likadant sätt. Magnus fyller i att en sådan text om de näringsmässiga fördelarna
med hantverksbageriet är på gång. Utifrån Nikolai Scherbaks forskning om hantverksbakade
surdegsbröd och industrisurdegsbröd på Örebro Universitet.
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Förslag på upplägg: Magnus gör ett utkast och samlar en del material som redan finns, till exempel
från Allkorn. Branschrådet kollar igenom och kommer med input sedan arbetar vi vidare, lite oklart
hur, ett material som vi tar upp i en större sammanhang, till exempel på NM eller Särimner för att få
en bred uppslutning. Det är viktigt att detta blir en gräsrotskampanj. Sébastien föreslår att detta
borde kompletteras med filmer. Magnus passar in att det är ett filmmaterial som delvis redan finns
men som vi, om tid finns, gärna gör mer av.

Lägesrapport från Eldrimner
Rekrytering av ny chef pågår. Två eller möjligen tre kandidater kommer till intervju.

Ekonomiavdelningen hälsar följande: Läget ser ut som så att vi har full finansiering för 2020 för all
verksamhet (förutsatt att vi får vår årliga finansiering från departementet vilket vi inte fått beslut om
men som de muntligt sagt att vi ska få). För 2021 så har kursprojektet finansiering för hela året och
Yh för vårterminen. Det är inte detsamma som att alla som jobbar inom kursprojektet är
helfinansierade tyvärr utan vi behöver ytterligare finansiering. Förhoppningen är att departementet
ska ta beslut om åren efter 2020 när utvärderingen av oss presenterats av statskontoret i februari,
alla framtidsgissningar innan dess är just gissningar.

Magnus bedömer utvärderingen som övervägande positiv och den rekommenderar att Eldrimner får
fortsatt finansiering för kursverksamhet och information men är mer skeptiskt till att Eldrimner ska
arbeta med certifiering och entreprenörskap.

Kommande kurser och utbildningar
Yrkeshögskola: Läsåret 2020 - 2021 är öppen för anmälan. Ny ansökan för att anordna ny utbildning
från och med hösten 2021 görs.
Kurser: Sex till sju nybörjarkurser, starta eget i höst, ett kvarnseminarium i samarbete med SLU och
förhoppningsvis en master class är på gång under året.
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Vem tar vi in i branschrådet närmast?
I bilagan ”Branschråd vem slutar när” ser man att Sébastien är klar med sitt uppdrag i branschrådet.
Kerstin föreslår att vi tar in en ny kvarnrepresentant medan hon har ett år kvar, det vill säga till nästa
år. Rådet diskuterar möjliga kandidater.

SM och Certifiering: När, var, hur och ska vi ändra något på SM-klasser
SM blir NM och hamnar i år på matfestivalen Foodstock 21 - 23 augusti på Fjäderholmarna. Det var
cirka 8000 besökare ifjol. Ingen jättepublik men det är bara matintresserade som kommer så
segmenteringen är bra.

Nytt för året är också att SM blir NM, nordiska mästerskap.
Förutom NM ska vi köra två kringaktiviteter på bageritema. En kortkurs på tre timmar och en
föreläsning. Båda ska rikta sig mot konsument.

Föreläsningen skulle kunna vara ett minibedömningsseminarium typ Best in show föreslår Caroline.
Där juryordföranden berättar varför det här är de bästa NM-bröden. Rådet utvecklar idén och
kommer fram till att liknande upplägg kan göras i alla branscher vilket kan leda till mycket bra möten
mellan mathantverkare och kockar på plats.

Sébastien föreslår att söndagen avslutas med en guldbankett med guldprodukter.

Rådet tror på att sälja något man kan äta där och inte produkter att ta hem.

Småkakor i NM eller inte? Eldrimners bageriavdelning önskar att fler kakbidrag höll högre kvalitet,
inte minst för att leva upp till namnet. Rådet föreslår att klassen bara ska vara öppen för bagerier.
Och att den byter namn till klassiska småkakor så vi får mindre innovativa och tyvärr ofta
ogenomtänkta smakkombinationer.
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Omvärldsbevakning
Caroline Lindö: Kerstin Fredlunds projekt om biotillgänglighet av mineraler genom att bryta ned
fytinsyra borde vara med i tidningen Mathantverk.

Kerstin Björklund: Varför inte en Kvarndag i stan? Det var svårfyllt ute på kvarn 2019, varför inte åka
dit bagarna finns? En söndag hos Sébastien? Eller en dag på Rosendal? Magnus tycker att det låter
bra och lägger det gärna så att man kan få veta hur årets skörd blev och vad man kan förvänta sig av
mjölet.

Sébastien Boudet: Bageri behöver bättre mejeriprodukter att använda som råvaror, till exempel
smör, grädde och crèmefraiche. Kan Eldrimner ha kurser?

Sara Wennerström: Utvecklade om berättelsen vad hantverksbageri är, läs under punkten
föregående års anteckningar.

Magnus Lanner: Tycker att han borde förbereda bättre för distansmedverkan på branschrådsmötena.
Det är lätt hänt att någon inte kan komma och bara man har tekniken på plats så är det enkelt.

Studieresa 2021: Vart åker vi och vad vill vi se och lära?
Caroline föreslår att det är dags att sluta flyga och åka tåg. Kanske till Frankrike. Varför inte Sébastien
i Paris?

Emanuel håller med om både tåg och Sébastien men tycker att Tyskland, Schweiz och Österrike också
är intressanta resmål.

Sébastien fyller i att det finns flera bra stopp på vägen till Paris. Köpenhamn och Lille till exempel.

Mötet avslutas /Antecknat av Magnus Lanner
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