
Bästa, följare!

Vilhelm är här igen och det är i mitten av juni månad!

Välkomna till juni månads nyhetsbrev som kom lite sent men som tur är så kommer jag med
mängder av nya recept på bloggen, allt från muffins och kakor till bullar och bröd som jag
hoppas ni kommer tycka om och till och med vilja testa!

Om du vill vara först med att veta vilka nya recept som kommer ut på bloggen så
rekommenderar jag dig att följa @vilhelmbakar på instagram eller hålla koll på bloggens
startsida!
Jag hoppas verkligen att ni har haft en bra maj månad och en bra påbörjad juni månad men
mycket sol men framförallt en skön sommar att se fram emot!

Vilhelm har bakat

Den här månaden har jag bakat väldigt mycket som jag även har laddat upp på bloggen, så
häng med nu på alla nya recept som du bara måste testa!

Till och börja med så vill jag presentera ett otroligt gott och enkelt hamburgerbröd som du
aldrig kommer kunna köpa i butiken, det här hamburgerbrödet är dessutom mycket nyttigare
än vad det köpta är.

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

Vem gillar inte äpplen nu på försommaren som är så fantastiskt saftiga och goda men det
man inte tänker på är allt gott man kan baka med hjälp av äpplen som till exempel de här
fantastiskt goda äppelmuffinsarna som är otroligt ljuvligt saftiga med en liten ton av kola från
farinsockret (men som man kan hoppa över om man vill).

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

En länk till en klassisk äppelkaka: https://vilhelm-bakar.webnode.se/appelkaka/

Pizza är inte det något som både är väldigt enkelt att göra men som dessutom blir väldigt
gott och passar otroligt bra att göra på fredagskvällar då man är trött och vill äta något lite
extra gott som man inte äter i veckorna. Men nu kan du göra det fast med ett egen och
hembakad pizzadeg som både går supersnabbt att göra och blir väldigt gott och slår absolut
inte den köpta pizzadegen. För att göra det extra enkelt för dig att göra pizza så hittar du
även en instruktion på hur man gör egen tomatsås i receptet!

En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/pizza-fran-grunden/

I mitten av maj var det chokladbollens dag som jag firade på höga höjder med att göra mina
bästa och absolut godaste chokladbollar man absolut inte ska snåla med smör och inte
minst kaffe för att få de absolut krämigaste chokladbollarna med en förhöjd chokladsmak
med hjälp av kaffet.
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En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/chokladbollar/

När det var kardemummabullens dag någon vecka senare i slutet av maj så gjorde jag
kanelbullar med kardemumma som blev så fantastiskt goda att man inte kan låta bli att ta en
till och göra samma bullar flera gånger mer. Hemligheten för att få de här otroligt saftiga
bullarna är att använda rumsvarmt smör (inte smält eller direkt från frysen) och att inte
använda mer mjöl än vad som behövs och om degen är lite kladdig när du gör den så tillsätt
hellre lite mer mjöl vid utbakningen än när du gör den (om det behövs).

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

Men muffins har nog varit en riktig höjdare under maj månad eftersom att jag har kommit ut
med mer än 4 recept på muffins den här månaden. Men iallafall så är de muffinsarna som
jag ska presentera nu en liten mer lyxigare variant nämligen cupcakes med frosting som är
gjord på färskost. De här cupcakesen är nog svåra och slå som du dessutom kan göra dina
egna mönster på med hjälp av en spritspåse och en enkel tyll.

En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/cupcakes-med-frosting/

Nästa muffins som jag har bakat den här månaden är hallonmuffins som är något riktigt gott
och väldigt enkelt att göra. De här hallonmuffinsarna går även väldigt snabbt att göra och
tycks om av många! Varför inte bjuda grannen eller kompisen på hallonmuffins?

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

En kärleksmumsruta fast i muffinsform, just det finns det nu ett recept nu ute på bloggen
nämligen kärleksmumsmuffins. Samma goda kaka och glasyr fast i muffinsform. Dessa
muffins går även väldigt snabbt och enkelt att göra och blir minst lika goda som
föregångaren.

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

Vilhelm rekommenderar!

Den svåraste och mest intressanta punkten är nu här, just det, när jag ska berätta vilka
recept som jag rekommenderar dig mest att göra. Som ni säkert förstår så finns det en
massor med recept som jag rekommenderar dig att testa på men då skulle det här
nyhetsbrevet vara minst fyra sidor långt och om inte mer så jag väljer ut de som passar bäst
nu i sommar spår!

Det första som jag rekommenderar dig att göra är mina fantastiskt goda hallonmuffins som
både passar superbra till alla tillfällen som har med fika och göra men som även blir
supergott!

En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/hallonmuffins/
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Den andra saken som jag rekommenderar er att baka nu i sommarens dar är
rabarbermuffins, en härlig rabarberkaka fast i muffinsform men absolut minst lika gott. Dessa
rabarbermuffins passar perfekt till eftermiddagsfikat eller varför inte till midsommarfirandet!
En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/rabarbermuffins/

Med de recepten berättade så önskar jag er en fantastiskt bra juni månad med skönt väder
och en massa sol. Tips, om du testar någon av dessa recept så skulle jag uppskatta om du
skickade en bild på ditt resultat eftersom att det är alltid lika roligt att se när ni testar mina
recept!

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

Nästa nyhetsbrev kommer den 1 Juli klockan 06:00 med nya sommarrecept, förresten så
kommer det en massa med somriga recept den här månaden!

Med vänliga hälsningar Vilhelm bakar!
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