
Bästa, följare!

Ny månad och ännu ett nytt nyhetsbrev!

Till och börja med vill jag välkomna er till augusti månads nyhetsbrev. Nu kommer jag att
bjuda på massor av fantastiskt goda recept som har kommit ut på bloggen den här
månaden, allt ifrån kakor till bröd!

För att vara först med nyheter på bloggen så rekommenderar jag dig att följa @vilhelm bakar
på instagram där jag både lägger ut en mängd bakbilder och varje gång det kommer ut nya
recept på bloggen.

Jag hoppas att ni har haft en fantastiskt bra juli månad med fint väder och härliga stunder,
och att ni ser fram emot vad augusti har att erbjuda.

Vilhelm har bakat

Den här månaden har jag publicerat flera nya recept på bloggen både med somrigt tema och
andra klassiker som ni bara måste testa att baka! Något som jag verkligen tycker om att
baka med är bär därför har jag laddat upp två recept med bär på bloggen. Både syltkakor
och wienerstänger.

Till och börja med så vill jag presentera ett fantastiskt gott bakverk, nämligen en ljuvlig
sockerkaka med en ton av citron. Sockerkaka är något som både är otroligt enkelt, går
väldigt snabbt att göra och blir fantastiskt gott. En sockerkaka är ett bakverk som är klassiskt
men enligt mig så är det en av de bästa kakorna som finns! Den här sockerkakan gör du
enkelt i en vanlig sockerkaksform, men om du inte skulle ha en sockerkaksform så fungerar
det utmärkt med en springform.

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

Nästa ljuvliga bakverk är något så simpelt som en banankaka, eller som det också kallas
bananbröd. Den här banankakan är en supergod banankaka på ett väldigt enkelt sätt men
som jag gör på mitt lilla egna sätt. Så att kakan blir perfekt god. Det här receptet är ett
väldigt enkelt recept på hur du får en galet god banankaka men ändå en väldigt enkel en!

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

Nästa supergoda och superenkla bakverk är syltkakor. En klassisk mördegskaka med en
fyllning av blåbärssylt som även går att byta ut till hallonsylt, jordgubbssylt eller varför inte
hjortronsylt med samma goda resultat! De här kakorna går även att hoppa över pärlsockret
om man så vill, eller forma de först till bollar och därefter till kakor med ett hål i mitten, som
hallongrottor men personligen så gillar jag den här formen på kakorna!

En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/syltkakor-med-blabarssylt/

Det sista receptet som jag har bakat den här månaden är fantastiskt goda wienerstänger
som är en mördeg i snitt form med en syltfyllning och med en otroligt söt och syrlig glasyr.
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Dessa wienerstänger går likadant som syltkakorna att använda valfri sylt till. Jag använde
jordgubbssylt men det fungerar utmärkt med hallonsylt, blåbärssylt eller hjortronsylt. Kakorna
går väldigt snabbt och väldigt enkelt att baka och blir ett supergott resultat!

En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/wienerstanger-med-sylt/

Vilhelm rekommenderar!

Nu kommer den delen av nyhetsbrevet där jag ska berätta alla de recept som jag speciellt
rekommenderar dig att testa utöver de recept som jag har skrivit om här ovan. Det finns
ofantligt många recept som jag rekommenderar dig att testa, alla recept som jag lägger ut på
min blogg rekommenderar jag självklart dig att testa men nu kommer de recept som jag
speciellt rekommenderar.

Smulpaj väl en väldigt sommarhit som går att göra på många olika sätt. Smulpaj passar att
göra med mängder med olika kombinationer bland annat med något som är väldigt populärt
på sommaren, nämligen med bara rabarber som är den smulpajen som många gör. Hallon
och rabarber passar även superbra ihop även fast man kanske inte testar det så blir det
supergott. Blåbär och hallon passar även superbra tillsammans. När det gäller recept på
smulpaj så brukar jag använda receptet nedan.

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

Nästa recept som jag särskilt mycket rekommenderar dig att testa är ljuvliga chokladkakor
eller som de också heter chokladsnittar. Otroligt goda småkakor med en perfekt god smak
av choklad. Kakorna passar perfekt till dig som vill bjuda på något extra gott, något enkelt
och något som det blir populärt på fikabordet.

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

Med detta nyhetsbrev så önskar jag er en fantastisk augusti månad, med den sista
sommarvärmen. Innan sommaren är slut.

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 September klockan 06:00 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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