
Bästa, följare! 

Vilhelm här! 

Välkommen till Mars månads nyhetsbrev och först vill jag bara säga att det har kommit en ny 
funktion på hemsidan där du som följare kan ge förslag om ett recept som jag ska lägga upp 
på hemsidan genom att fylla i ett formulär! 

En länk: http://vilhelm-bakar.webnode.se/ge-forslag/ 

Hoppas att du har haft en bra februari månad och har längtat in i mars månad, och iallafall 
jag hoppas på bättre väder än vad det har varit på slutet av februari månaden!  

Vilhelm har bakat 

Som du säkert ha sett på @vilhelmbakar på instagram så har jag bakat ganska så mycket 
under februari.  

Och om du inte redan följer @vilhelmbakar på instagram så gå in och gör det nu, annars så 
kan du få lika bra saker på hemsidan där jag försöker lägga upp ett nytt recept varje vecka 
eller så ofta som jag kan.  

En sak som jag har bakat den här månaden är kokostoscarutor som är enkelt förklarat 
kladdkakebotten (fast inte kladdig) med kokostosca över, och det blir fantastiskt gott! Det 
receptet finns även på hemsidan och är väldigt lätt att göra samt snabbt! 

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

Nästa bakverk som jag har gjort den här månaden är morotskaka, en enkel kaka med 
morötter i med underbar glasyr över. Den tog dock lite tid och göra och sen så behöver man 
en matberedare till, även den finns ute på hemsidan! 

Det här receptet hade premiär på hemsidan den 13 februari och kom ut en 12:e på min 
födelsedag! 

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

Den sista och kanske godaste saken som jag har gjort den här månaden är dadelbollar som 
är en alternativt nyttigare variant till chokladbollar och utan socker. Dadelbollar finns dock 
inte på hemsidan utan jag kollade på en annan hemsida som heter mittkok.expressen.se!  

En länk: https://mittkok.expressen.se/recept/dadelbollar/ 

Om du ska göra dessa, så tänk på dessa saker. När det står på sidan ½ dl “grovhackade” 
cashewnötter så ska man hacka de finhackade och inte grovhackade lika så med mandlarna 
eftersom att då blir det inte som klumpar i smeten och mycket godare. 

De kan också, krävas en hel del tålamod för dig som gör det här för första gången och 
använd stavmixern tills allt är ordentligt blandat och hacka mandlarna, dadlarna och 
cashewnötterna själva innan man blandar ner allt i smeten.  
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Vilhelm rekommenderar! 

Ja, nu har vi kommit till punkten eller stycket där jag berättar eller rättare sagt skriver vad jag 
rekommenderar att man bakar nu i mars månad och corona tider! 

Till och börja med så rekommenderar jag att man gör scones som passar perfekt till 
lördagsfrukosten eller varför inte på en onsdagsfrukost! 

De är superlätta att göra och går även snabbt att göra innan familjen har stigit upp, men 
finns även med ett jättelätt recept på hemsidan och lyssna här en liten extra sak med dessa 
är att du kan göra 4-6 styckna beroende på hur stora du vill ha och orkar. Dela bara upp de i 
så stora delar som du vill ha innan de åker in i ugnen! 

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

Just det, nu har jag också fixat flera kategorier på hemsidan under recept i menyn, där det 
finns småkakor, kakor, andra måltider, muffins och rutor att välja mellan. Där det även finns 
en massa recept att baka med och många recept är också med bilder för steg för steg så att 
det blir lättare att baka! 

Med de orden sagt önskar jag er en fantastisk mars månad med hopp på bättre väder och 
kanske lite ny och fin snö? 

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

Med vänliga hälsningar Vilhelm bakar! 
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