
Bästa följare!

Ny månad betyder ett nytt nyhetsbrev!

Inledningsvis så vill jag varmt välkomna er till denna månads nyhetsbrev, i detta nyhetsbrev
så kommer jag att berätta om några fantastiskt goda recept som har kommit ut den här samt
recept som jag verkligen rekommenderar er att testa.

Innan vi kommer in på recepten så vill jag rekommendera er att följa @vilhelmbakar på
instagram, där får ni först reda på nya recept på bloggen vilhelmbakar. Men inte bara det
utan många bilder på fikabröd och annat gott.

Vilhelm har bakat

Under september månad har jag inte bakat så särskilt mycket men hoppas ändå på att de
recepten kommer att vara intressanta.

Till och börja med vill jag presentera ett väldigt gott recept på äppelkaka, den här
äppelkakan är otroligt enkel att baka samt ger ett supergott resultat. För en ännu godare
äppelkaka med en liten knäckig karaktär så tillsätter jag ¾ dl ljus sirap. I fyllningen så
använder jag kanel och mortlad kardemumma tillsammans med socker för en otroligt god
smak! För att förhöja smakerna så passar den perfekt med vaniljvisp eller vaniljsås.

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

Nästa recept som jag har bakat den här månaden är ljus kladdkaka med citron, alltså en
citronkladdkaka. Den här citronkladdkakan är fantastiskt god och passar perfekt till dig som
vill göra något fantastiskt gott och otroligt enkelt. Den här kladdkakan rörs bara ihop och gör
även på ett fåtal ingredienser. Den här kladdkakan gör jag på två citroner men om man inte
vill ha så mycket citronsmak så räcker det att göra den med en citron.

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

Vilhelm rekommenderar!

Här kommer jag att berätta om några recept som jag rekommenderar er att testa den här
månaden och några recept som är väldigt goda.

Det första receptet som jag rekommenderar er att testa på är blåbärskaka i långpanna. En
otroligt god blåbärskaka som görs i långpanna då det blir många bitar. Blåbär passar ju
perfekt i kakor då de ger en fantastiskt god smak och karaktär på kakorna. Dessa
blåbärskakor är även väldigt enkla att göra och går även supersnabbt samt med suveränt
resultat.

En länk till recetet: https://vilhelm-bakar.webnode.se/blabarskaka-i-langpanna/
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Nu avslutar jag detta nyhetsbrev för oktober månad med att önska er en fortsatt bra dag och
månad. Med fina oktober dagar då kylan börja komma till vårt avlånga land.

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

Nästa nyhetsbrev beräknas komma i början av november 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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