
Välkommen att delta i världens första  
helt växtbaserade bake-along online!
Kan man verkligen baka utan ägg, mjölk och grädde? Kan man få helt  
växtbaserade bakelser att smaka underbart? Kan man lära sig mer utan  
att lämna sitt eget kök? Svaret på alla frågor är självklart ja!
 Välkommen att baka tillsammans med bloggaren Mattias Kristiansson  
och Alpro söndagen den 10 mars klockan 11:00. Alla är välkomna att delta.  
Det enda du behöver är ett kök, några ingredienser och tillgång till internet.

Vi på Alpro älskar allt som är växtbaserat! Vi älskar också att utmana, speciellt när det kommer 
 till att få fler att testa växtbaserat i bakning och matlagning.
 Vi frågade Mattias Kristiansson, vinnare av Matbloggpriset 2012 i kategorin ”Bak & Dessert”,  
om inte han ville visa sina färdigheter när det kommer till växtbaserad bakning. Och visst ville  
han det! På söndagen den 10 mars kl.11:00 kan DU vara med och baka tillsammans med Mattias  
i ALPRO BAKE-ALONG!
 I centrum för bakandet står Alpro Airy & Creamy, en variant till vanlig grädde som är lätt att  
vispa. Mattias själv säger sig använda den för texturen, smaken och såklart för miljöns skull.
 Se till att skaffa ingredienserna på förhand och ta med dig din dator, surfplatta eller smartphone 
till köket, så kommer vi att få en riktigt trevlig halvtimme tillsammans på söndagen!
 Om du vill går det bra att ställa frågor under programmets gång och Mattias kommer att försöka 
svara på dem så gott han kan. 

Varmt välkommen önskar vi på Alpro!

När? Söndagen den 10 mars klockan 11.00.

Var? I ditt eget kök framför din dator, surfplatta eller smartphone.  
 Gå in på http://bambuser.com/channel/Alpro strax innan utsatt tid. 

Hur?  Fem dagar innan eventet får du en lista på ingredienserna  
 till receptet. När eventet börjar följer du Mattias instruktioner  
 i realtid och ”bakar med”. Du hittar även listan med ingredienser  
 på www.bakemyday.se.

Sugen?  Både på kaka och att delta?  
 Föranmäl dig gärna på alpro@grayling.com senast 5 mars och 
 få inköpslistan mailad till dig.

  

Alpro bake-along

Mattias Kristiansson

”Vi har haft ögonen på Bake my day ett tag. Det började som en förälskelse, 

men årets marshmallowstamponger, gayiga kinderägg, sex sorters sam-

manslagna kakor och likkistor i choklad har utvecklat våra känslor till en 

regelrätt passion. I Mattias blogg får galna uppslag komma till liv i ugnens 

hetta, dessutom erkänns bakmisstag och delas generöst. Vi drömmer om att 

han ska knacka på vår dörr med sina kakor, men tills dess nöjer vi oss med 

att besöka bloggen och längta efter den kommande kokboken.”

Juryn för Matbloggpriset 2012


