
Bästa, följare!

Vilhelm här med ännu ett nytt nyhetsbrev!

Till och börja med så vill jag välkomna er till Juli månads nyhetsbrev med massor av goda,
smakrika och smarriga recept. Alla supergoda och perfekta just nu! Så här mycket smarriga
recept har jag aldrig kommit ut med så håll i er nu!

För att hela tiden vara uppdaterad om vilka recept som kommer ut på bloggen så
rekommenderar jag dig att följa @vilhelmbakar på instagram eller hålla utkik några gånger i
veckan på bloggens startsida där jag alltid skriver de senaste recepten!

Jag hoppas att ni har haft en ljuvlig start på sommaren och en trevlig midsommar som precis
var men känn som en evighet sedan eftersom att tiden bara kör förbi!

Vilhelm har bakat

Den här månaden har jag uppdaterat bloggen med en mängd av nya somriga recept som
passar perfekt för den här tiden på året, på sommaren! Rabarber är något som jag verkligen
har tagit tillvara på nu under början av sommaren då den växer för fullt i min trädgård.

Till och börja med så vill jag sätta ett fantastiskt recept på rabarbermuffins i rampljuset,
dessa rabarbermuffins är i grunden en rabarberkaka i muffinsform. De är otroligt syrliga med
en perfekt sötma från rabarberna och med en otroligt god muffins! Passar perfekt att baka,
frysa in och ta med till stranden i dessa varma dagar! De här muffinsarna bakade jag i min
stuga och satt och njöt av vid bryggan!

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

Nästa fantastiska sommarrecept är en smulpaj med rabarber (jag vet att det är mycket
rabarber, men det kommer mer och det är bra att ta vara på den nu den är perfekt). Den här
ljuvliga smulpajen med rabarber passar perfekt till firande eller varför inte att baka när man
känner för det och äta tillsammans med någon som eftermiddagsfika. Den här smulpajen
passar perfekt till glass eller vaniljsås som är supergod även att göra egen (om inte godare)
men tänk då på att följa receptet noga och inte ha på värmen från ugnen plattan samtidigt
som man blandar ner äggen då det kan bli äggröra av allt ihop. Ett tips är att blanda ner en
gnutta sirap (typ 2-3 msk i smulpajen för att få den lite knäckig).

En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/smulpaj-med-rabarber/

En kaka som jag bakade härom dagen rättare sagt i måndags (den 28 Juni) är
rabarberkaka. En otroligt god och spröd kaka. Den här rabarberkakan är en fantastiskt kaka
som är både syrlig och saftig. Den är dessutom väldigt enkel att göra och går förvånansvärt
snabbt att göra. Kakan passar perfekt att servera tillsammans med jordgubbar, glass och
varför inte lyxa till det med en hemmagjord vaniljsås (se tips ovanför). Rabarberkakan görs
på en sockerkakssmet tillsammans med en fyllning med rabarberbitar.
En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/rabarberkaka/
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Det sista receptet som jag har bakat den här månaden är rabarberkladdkaka eller som det
står i receptet en kladdig rabarberkaka. Den här rabarberkladdkakan är i grund och botten
en ljus kladdkaka (en kladdkaka utan kakao) med rabarberbitar i. Den är fantastiskt god och
perfekt precis som en kladdkaka ska vara. Den här kladdkakan blandar jag rabarberbitarna
med kardemumma (och potatismjöl) som kan ersättas med kanel om man vill men det är så
klart en smaksak, personligen så tycker jag att den är väldigt god med kardemumma och att
rabarber generellt passar superbra med kardemumma.

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

Vilhelm rekommenderar!

Nu kommer punkten där jag ska berätta vilka recept som jag rekommenderar dig speciellt att
baka och testa på! Alla dessa recept som jag lägger ut på min blogg rekommenderar jag er
att testa men nu kommer de recept som jag bland annat rekommenderar er extra mycket att
baka!

Det första receptet som jag rekommenderar er att baka är en fantastiskt goda tekakor som
passar perfekt till lördagsfrukosten då man vill lyxa till det lite. Dessa tekakor passar perfekt
till frukosten med en smörklick.

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

Det andra receptet som jag starkt rekommenderar er att testa baka är citronmuffins som är
otroligt goda muffins med en väldigt god smak av citron. Dessa muffins passar perfekt till
fikat då man vill göra något extra gott. Muffinsarna går även väldigt snabbt att göra och blir
ljuvligt goda.

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

Med dessa recept så önskar jag er en fantastiskt trevlig juli månad med fint väder och
mycket sol!

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 Augusti klockan 09:00 med fler ljuvligt goda recept, håll koll
på startsidan på bloggen vilhelmbakar eller följ @vilhelmbakar på instagram där du även
uppdateras med massor av bilder!

Med vänliga hälsningar Vilhelm bakar!
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