
Bästa, följare!

Vilhelm här igen för en ny månad och ett nytt nyhetsbrev!

Till och börja med vill jag bara välkomna er till mars månads nyhetsbrev och vill börja med
att berätta för en följare att en riktig nyhet har dykt upp här på hemsidan.

Den här nyheten finns redan på @vilhelmbakars instagramkonto, för nu finns det flera
instruktionsvideos på hur du bakar olika saker med en enkel video till hjälp. För att göra det
lättare så finns alla videos länkade på hemsidan.

En länk: https://vilhelm-bakar.webnode.se/videor/

Hoppas att ni är intresserade av det och hoppas att ni har haft en riktigt bra marsmånad fast
vädret inte riktigt på topp med slask och skifte mellan plus och minusgrader.
Men nu hoppas iallafall jag på en fortsatt vårvärme och inte en vändning till kallare grader.

Vilhelm har bakat

Under sportlovet bakade iallafall jag en hel del när det inte fanns så mycket annat roligare att
hitta på och göra.
Bröd har blivit en riktig höjdare för mig under mars månad när jag har bakat flera olika bröd.
Ett fantastiskt gott bröd som jag har bakat under den här månaden är snabba frallor som
även finns på hemsidan, det här receptet är otroligt enkelt att göra och går även snabbt och
smidigt att göra. Receptet passar även perfekt till lördagsfrukosten när man önskar något
extra!

En länk: https://vilhelm-bakar.webnode.se/snabba-frallor/

Nästa sak som jag har bakat den här månaden är helt fantastiska dadelbollar som man hör
på namnet att de är otroligt nyttiga eftersom att de innehåller havregryn, dadlar och
kokosolja. Det här passar perfekt för efterrätt nät man känner för det. Jag tycker personligen
att en dadelbollar efter maten är inte fel.

En länk: https://vilhelm-bakar.webnode.se/dadelbollar/

Något som jag har testat på att göra den här månaden är smoothies som blir fantastiskt gott
med en enkel grund som kan bygga upp till otroligt goda och mumsiga smaker som bara
smälter ner i munnen.

Du behöver:

➔ 4 dl mild yoghurt med vaniljsmak (fungerar med annan smak om du vill)
➔ 2 bananer
➔ 2 kiwis
➔ 1 apelsin
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Detta receptet som jag gör här finns även på hemsidan och går att göra med en mängder
olika kombinationer med en enkel grund med hjälp av mild yoghurt med vaniljsmak där man
själv kan bestämma tillsatserna med hjälp av olika frukter.

En länk: https://vilhelm-bakar.webnode.se/tropisk-smoothie/

Vilhelm rekommenderar!

Nu kommer vi till det jag mest har längtat till att skriva om i det här nyhetsbrevet. Nu kommer
jag att skriva de recept som jag mest gillar att baka och blir supergott att göra.

Det första receptet som jag rekommenderar är citronmuffins som är jätteenkla att göra men
blir även supergoda när de är färdiga.
Recept har fått jättebra kommentarer från de som har testat receptet som finns på
hemsidan. Om du vill göra det här citronmuffinsarna extra goda så kan man kolla på tipsen
som finns under receptet på hemsidan som gör de både saftiga och mumsigare.
Det här receptet måste du bara prova att baka själv.

En länk: https://vilhelm-bakar.webnode.se/citronmuffins/

Det andra receptet som jag rekommenderar mest av allt att göra är supergoda och
superenkla klassiska kolakakor som blir helt underbart goda med en bakgrundssmak av
ingefära. Receptet finns även med bilder på hemsidan som de flesta andra recepten som
finns på hemsidan.

En länk: https://vilhelm-bakar.webnode.se/klassiska-kolakakor/

Det tredje och sista receptet som jag rekommenderar den här månaden just dig att göra är
otroligt enkelt och gott tunnbröd! Det här receptet finns även som video på vilhelmbakars
instagramkonto men även på hemsidan (klicka på första länken i nyhetsbrevet)!
Recept bakade jag under förra veckan och blev så otroligt gott så att jag bestämde mig för
att även lägga upp receptet på hemsidan! Klicka på länken nedan för att testa det här
recepet!

En länk: https://vilhelm-bakar.webnode.se/tunnbrod-med-ragsikt/

För att få uppdaterade nyheter och instruktionsvideos på med recept på hemsidan så
rekommenderar jag er att gå in och följa @vilhelmbakars instragramkonto.

Med de orden sagt så hoppas iallafall jag på en fortsatt vårvärme som håller i sig utan stora
temperaturskillnader som mars månads väder har erbjudit med.

Hoppas att ni får en fantastiskt April månad och redan längtar till nästa månads nyhetsbrev
som kommer den 1 maj klockan 6:00 för er som prenumeranter på nyhetsbrev och strax
därefter ut på hemsidan under nyhetsbrev!

Om du inte redan prenumererar på nyhetsbrevet så kan du göra det på Vilhelm bakar under
nyhetsbrev och bläddra sedan ner lite!
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Med vänliga hälsningar Vilhelm bakar!


