
Bästa, följare!

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

Först vill jag välkomna er till Maj månads nyhetsbrev som bjuder på många nyheter som jag
har hoppas att ni tycker om och är sugna på!

Om ni inte redan gör det så rekommenderar jag starkt att ni följer @vilhelmbakar på
instagram där alla nyheter kommer upp och mängder av fina bilder på bakverk samt bröd!

Hoppas att ni har haft en riktigt bra April Månad och längtar till vad majmånad har att
erbjuda. Nu hoppas iallafall jag på varmare dagar, sommar och på att det här aprilvädret
som har varit de senaste veckorna snart är över.

Vilhelm har bakat

Nu när det har varit mycket rekommendationer och restriktioner så ha jag passat på att baka
extra mycket med nya ideer, bakverk och bröd! Är ni intresserade på att baka mer bröd eller
något annat på hemsidan så finns sen en tid tillbaka alla recept indelade i kategorier för att
det ska vara lätt att hitta rätt. Här hittar ni alla kategorier tryck här!

Till och börja med så vill jag presentera ett fantastiskt gott fikabröd som jag bara älskar och
bjuda på men även på att baka är vaniljbullar som går hem hos de flesta. Ett enkelt och
smidigt recept på vaniljbullar hittar ni här genom länken nedan!

En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/vaniljbullar/

Under påsklovet så har jag bakat olika bakverk och bröd när jag inte har haft något att göra
eller har varit sugen på att komma på något nytt att lägga upp på bloggen. Ett av flera recept
är dessa fantastiskt goda och kladdiga chokladkakor och därav namnet kladdiga
chokladkakor som jag gillar smaken av supermycket. Jag har även fixat så att receptet är
superenkelt och att det bara behövs basvaror som många har hemma.

En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/kladdiga-chokladkakor/

Bröd har blivit väldigt populärt av mig då jag har bakat två recept på hur man gör fantastiskt
gott bröd, det första receptet är havrefrallor eller så som det står i receptet saftiga frallor som
beror på att de har en väldigt god och bra smak.
Det här receptet behöver man färsk jäst (blå, för bröd) till men om man inte skulle ha det så
är jag övertygad om att det fungerar med torrjäst men observera då vid vilken temperatur
som vattnet ska värmas vid.

En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/saftiga-frallor/

Det andra bröd receptet som är lite grövre kallar jag för grova tekakor just eftersom att de
innehåller både rågsikt och grahamsmjöl som är två grövre mjölsorter (lika goda tekakor
ändå) det här receptet blandar jag rågsikt, grahamsmjöl och vanligt vetemjöl just eftersom att
jag tycker att de blir supergoda då. Men receptet går självklart att göra med bara vetemjöl
eller med blandade mjölsorter men observera då att smaken kan bli lite annorlunda.
Det här receptet behöver man även färsk jäst till. Andra recept med bröd finns även på
hemsidan under kategorin bröd. Klicka här för att komma till hemsidan.
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En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/grova-tekakor/

Vad sägs om en fantastiskt god och smakrik kladdkaka med en extra dutt med banan för en
ökad smak och ett nytt namn. Nu finns det äntligen ett fantastiskt gott och smakrikt recept på
hur du gör en underbart god banankladdkaka som har en grund på en vanlig kladdkaka med
lite skiftningar för en ökad smak och perfekt för banan.

En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/banankladdkaka/

Nu kommer det sista och kanske det mest enkla receptet för det här nyhetsbrevet
nämligen…. kokostoppar som enkelt sagt är en blandning av smör, ägg, socker och det
viktigaste nämligen kokos som utger en fantastisk smak och sötma.

En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/kokostoppar/

Vilhelm rekommenderar!

Nu kommer vi till den svåraste punkten i nyhetsbrevet enligt mig nämligen när jag ska välja
ut de bästa recepten för er och det som jag rekommenderar allra mest! Det finns helt klart
många saker som jag rekommenderar er att testa och göra allt ifrån olika recept samt tips för
bättre eller en enklare process för ett bakverk.

Den första och kanske bästa saken som jag rekommenderar er att testa är fantastiskt goda
tekakor med grövre mjöl eftersom att tekakorna är otroligt goda och passar perfekt till
frukosten eller varför inte som mellanmål efter jobbet eller skolan?.

En länk till receptet, tekakorna: https://vilhelm-bakar.webnode.se/grova-tekakor/

Den andra saken som jag rekommenderar är att du testar att göra banankladdkaka som är
gjord på en klassisk kladdkaka grund med ett extra sötma med hjälp av en banan, om man
dessvärre är sugen på en vanlig kladdkaka så finns det ett otroligt gott recept på hemsidan.

En länk till recepten, banankladdkakan: https://vilhelm-bakar.webnode.se/banankladdkaka/
klassisk kladdkaka: https://vilhelm-bakar.webnode.se/kladdkaka/

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 att ni får en fantastiskt bra maj månad med mer sommarväder
och sommarvärme med solsken på himlen och fina dagar!

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!

https://vilhelm-bakar.webnode.se/grova-tekakor/
https://vilhelm-bakar.webnode.se/banankladdkaka/
https://vilhelm-bakar.webnode.se/kokostoppar/
https://vilhelm-bakar.webnode.se/grova-tekakor/
https://vilhelm-bakar.webnode.se/banankladdkaka/
https://vilhelm-bakar.webnode.se/kladdkaka/
https://www.instagram.com/vilhelmbakar/
https://vilhelm-bakar.webnode.se/nyhetsbrev/

