
Bästa, följare!

Nu inleds november månad med ännu ett nytt nyhetsbrev!

Först och främst vill jag välkomna er till november månads nyhetsbrev! Nu är vi inne i en ny
månad nämligen november månad med ett nytt nyhetsbrev som jag kommer att berätta om
vad jag har bakat sedan det senaste nyhetsbrevet samt vilka recept jag rekommenderar er
att testa inför november månad.

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!

Sedan senaste nyhetsbrevet publicerades så har jag bakat några enstaka saker men
hoppas ändå att de kommer att bli omtyckta och värda att eventuellt testa.

Först vill jag berätta om supergoda kardemummasnittar som jag gjorde med kardemumma
kärnor som jag först stötte för att få en mer framhävd smak på kakorna!
Kardemummakakorna är i grund och botten samma deg som på mina klassiska kolakakor
fast med kardemumma (fungerar då med både kardemummakärnor och malen, fördelen
med kardemummakärnor är att de ger en mer framhävd smak).
Dessa kardemummakakor är superenkla att baka, går otroligt snabbt att baka och blir ljuvligt
goda!

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

Jag har även bakat en fantastiskt god morotskaka med en ljuvlig frosting med en liten ton
med citron. Denna morotskaka är både väldigt enkel att göra samt så går den väldigt snabbt
att göra med ett fantastiskt gott resultat.

Mina tips och trix för en extra god morotskaka är först och främst som alla mjuka kakor att
vispa ägg och socker riktigt vitt och pösigt för att jäsmedlet som för den här morotskakan är
bakpulver och bikarbonat (bikarbonat har en dubbelt så stor jäskraft som bakpulver) ska
kunna ha möjlighet att jäsa mycket för en hög och fin kaka men också en luftig och inte en
kompakt kaka.

Mitt andra tips är att vända ner alla ingredienser som jag alltid skriver i mina recept för mjuka
kakor då om man vispar ner resterande ingredienserna så tar man bort luftbubblorna som
man har jobbat in igenom vispandet och då kan inte jäsmedlet jäsa på samma sätt.

Mitt sista tips för en extra god morotskaka är att ha ner zesten från en citron eller en lime i
frostingen för få en mycket god och uppfriskande smak på kakan.

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

Vilhelm rekommenderar!
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Nu har vi kommit till punkten då jag kommer att dela med mig av några recept som jag
rekommenderar er att baka. Några recept som jag extra mycket rekommenderar er att baka
helt enkelt!

Kladdkakans dag är nu kommen då jag publicerar det här nyhetsbrevet och därför delar jag
självfallet med mig av mitt bästa recept på en kladdkaka.
Den här kladdkakan kallar jag på bloggen för “lyxig kladdkaka” för just den simpla
anledningen att den är extra lyxig jämförelsevis med mina andra recept på kladdkakor.
Denna kladdkaka använder jag choklad till då den blir extra god men går om man vill att
utesluta och istället tillsätta 4-5 msk kakao eller totalt ungefär 1 ⅓ dl.

Nu eftersom att det är kladdkakans dag så kommer jag också att dela med mig av några tips
för en extra god kladdkaka. Först och främst är det väldigt viktigt att man inte heller ner det
smälta smöret över äggen av den simpla anledningen att de kan börja koka då.

För det andra så bör man inte vispa en kladdkaka som man vanligtvis gör med en vanlig
mjuk kaka. Det beror på att vi inte vill ha i någon luft i kakan som gör att den inte längre
behåller sin kladdiga karaktär och att många inte längre skulle kalla den för en kladdkaka.

För det tredje så är det viktigt att man tar ut kakan när den fortfarande är kladdig i mitten om
man vill att den ska behålla sin kladdiga form. Det kan man helt enkelt hålla koll på genom
att ta ut kakan när den har blivit genomgräddad på sidorna men fortfarande är kladdig i
mitten.

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

Nu avsluar jag detta nyhetsbrev med att önska er en fortsatt bra november månad men även
en bra kladdkakans dag med kanske en och annan kladdkaka!
Hoppas även att ni får fina dagar utomhus då vi får hoppas på lite snö i alla fall i de
nordligare delarna av Sverige!

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 i början av december månad 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 många bilder på goda bakverk!

Med vänliga hälsningar Vilhelm bakar!
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