
Bästa, följare!

Ny månad och som vanligt ännu ett nytt nyhetsbrev.

Inledningsvis så vill jag välkomna er till september månads nyhetsbrev som erbjuder några
höst recept som jag verkligen vill rekommendera er om men även recept som jag har bakat
under den här månaden!

Innan vi går in på biten med recept som jag har bakat så vill jag rekommendera er att kika in
@vilhelmbakar på instagram där ni hittar många fina bilder på bakverk och får veta varje
gång jag har publicerat ett nytt recept.

Vilhelm har bakat

Under augusti månad har jag bakat några bakverk som jag här nedan vill presentera för er.

Till och börja med så har jag bakat kokosgrottor med blåbärssylt. Kokosgrottor är i grund och
botten samma recept som på mina kokostoppar (recept hittar ni här) fast i en grottform. Men
lugn i stormen kokosgrottorna är minst lika enkla att göra. De blir även minst lika goda som
mina kokostoppar (om inte godare). Jag använde även citron i dessa kokosgrottor för att det
ger en otroligt god smak som är lite syrlig, men blir minst lika gott med lime. Jag använde
blåbärssylt men funkar minst lika bra med någon annan sylt.

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

Nästa otroligt goda recept som jag har bakat den här månaden är tunnbröd. Både för att det
är otroligt gott och passar perfekt till just tunnbröd så använde jag anis och fänkål kryddor
(hela) som jag mortlade. Blev en supergod smak! Det är även otroligt enkla att göra och blir
väldigt gott.

En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/tunnbrod-med-ragsikt/

Bara häromdagen så bakade jag blåbärskaka i långpanna. Nu i slutet av sommaren och
början av hösten så är det många som har eller plockar blåbär ute i de svenska skogarna.
När man kommer hem så är det som så att man inte alltid vet vad man ska göra av all
blåbär, det är då blåbärskakan i långpanna kommer in i bilden. Den här blåbärskakan är en
otroligt god kaka som just bakas i långpanna för att det räcker till fler och längre samt att det
är superenkelt, då blåbären även kan användas.

En länk till receptet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/blabarskaka-i-langpanna/

Vilhelm rekommenderar!

Nu kommer vi till den punkten då jag ska berätta vilka recept som jag verkligen
rekommenderar er att testa den här månaden. Självklart så finns det många recept som jag
rekommenderar er att testa men nu kommer jag att nämna de recept som jag främst
rekommenderar just nu.
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Något som jag den här månaden verkligen rekommenderar er att testa är mitt recept på
banankladdkaka. Som i grund och botten är en otroligt god kladdkaka med banan i som ger
både en väldigt god smak men även en lite ljusare färg på kakan. Jag använde en större
banan till min kaka men om du vill kan du använda två mindre bananer. Kladdkakereceptet
som jag har på min blogg är ett väldigt simpelt recept på en kladdkaka som både är väldigt
enkel och blir väldigt god.

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

Nu när det är höst och i med så börjar äpplena mogna därför rekommenderar jag er att testa
baka mitt recept på äppelmuffins. De här äppelmuffins receptet är i grund och botten en
klassisk äppelkaka i muffinsform. Dock så använde jag farinsocker i dessa just för att jag
tycker att det gör så att muffinsarna får en väldigt god smak (men kan uteslutas). Dessa
äppelmuffins är även väldigt enkla att göra, blir väldigt goda och går väldigt snabbt att göra.

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

En tredje och sista sak som jag verkligen rekommenderar er prova och baka är otroligt goda
dadelbollar som både går väldigt snabbt att göra, blir väldigt goda och som även är väldigt
nyttiga. Jag använde en matberedare men fungerar också att använda en mixer. Dadelbollar
passar perfekt till fredag desser eller varför inte till en helt vanlig fika!

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

Nu sätter jag punkt för detta nyhetsbrev och önskar er i med det en trevlig september
månad, nu när hösten börjar komma!

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 Oktober klockan 06:00 med nya recept från bloggen, om
du vill vara först med nyheter på bloggen. Gå antingen in på vilhelmbakars startsida eller följ
@vilhelmbakar på instagram där du även uppdateras med massor av bilder på bakverk!

Med vänliga hälsningar Vilhelm bakar!
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