
 

Bästa, följare! 
 
Vilhelmbakar här! 
 
Välkommen till månadens nyhetsbrev och till först vill jag bara säga att jag kommer att 
försöka skicka ut ett nyhetsbrev varje månad som ett månadsbrev från Vilhelm bakar! 
 
Hoppas verkligen att du har haft en bra januarimånad och längtar in till nya februari månad 
med nya baktips och recept men även med mer snö! 
 
Vilhelm har bakat!  
Något som jag har bakat den här månaden och är jättenöjd med är mina fantastiskt goda 
müslibars som blev fantastiskt goda och som har legat ute på hemsidan någon vecka! 
 
En länk här: https://vilhelm-bakar.webnode.se/muslibars/ 
 
En annan sak som jag har bakat är snoddas eller kärleksmums som man också kan kalla 
dem som jag bakade igår (Söndag). Det receptet gjorde jag från Vilhelm bakar och 
rekommenderar verkligen det här receptet, men tänk på att kolla över ugnen redan efter 10 
minuter och se om den redan är klar!?  
 
En länk: https://vilhelm-bakar.webnode.se/snoddas/ 
 
Vad har du bakat den här veckan eller velat baka den här veckan? Skriv gärna till mig på 
instagram under @vilhelmbakar på meddelanden! 
Är alltid lika roligt att läsa meddelanden och särskilt från följare på Vilhelmbakar!! 
 
Har du några frågor eller något annat du vill att jag ska läsa eller svara på skriv där… 
 
Vilhelm rekommenderar! 
Just det nu kommer vi till februari baket och då jag har massa saker som jag 
rekommenderar men särskilt har jag fantastiskt enkla och goda hallongrottor som ni borde 
baka och testa!  
 
En länk: https://vilhelm-bakar.webnode.se/hallongrottor/  
 
Ett litet tips eller ett finurligt knep när det gäller hallongrottor är att dela degen i två delar och 
göra hallongrottor på en plåt och sedan göra hallonsnittar på den andra plåten som är minst 
lika lätt att göra.  
 
Fyra enkla steg:  
 

1) Ta ena delen av din delade deg och gör den till två längder som du enkelt kan rulla ut 
på en diskbänk men lättast göra med händerna. 

2) Därefter så trycker du ner ena längd så att de blir ca 4 cm bred med handflatan och 
sedan det samma på den andra längden.  

3) Till sist så gör du ett långt “hål” (eller utgjutning)  igenom snittarna som du fyller med 
hallonsylt innan du stoppar in i ugnen.  
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4) När de kommer ut ur ugnen så gör du snittade bitar av hallon längderna så att de blir 
snittade ca 1-1,5 cm breda direkt efter de har kommit ut ur ugnen! 
 
Smaka och njut! 
 
 

Fler rekommendationer! 
Något annat som jag rekommenderar er att testa är att göra vaniljhjärtan i med alla 
hjärtans dag den 14 februari!! 
 

 
Med det sagt så hoppas jag att ni får en fantastisk bakmånad i februari och med många 
fantastiska recept! 
 
Just det, om ni har bakat från något recept från min bakblogg så får ni gärna skicka en bild 
på instagram eller tagga @vilhelmbakar i en händelse! 
 
Om du inte redan prenumererar på nyhetsbrevet så kan du göra det på Vilhelm bakar under 
Hem och bläddra sedan ner lite! 
 
Med vänliga hälsningar Vilhelm bakar! 
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