
INGREDIËNTEN
voor 8 tot 10 personen
100 gram  bruine basterdsuiker
200 gram + 50 gram roomboter
2 eieren 
Zout mespuntje
Ingevette vorm 24 cm doorsnee
300 gram + 20 gram zelfrijzend bakmeel
amandelschaafsel en suiker voor de garnering ( optioneel )
1 kilo fruit o.a.: grannie + zoete appels en evt. abrikoos,
30 gram optimel vanille of abrikoos/sinasappel kwark 
3 theelepels kaneel naar smaak
90 gram + 25 gram kristalsuiker +3 zakjes vanille suiker
100 gram amandelmeel

BEREIDING
Bereidingstijd: 60 minuten

Verwarm de oven voor op 175 (hete lucht 170) graden.

Maak eerst het deeg voor de bodem, dit moet namelijk een half uurtje in de koelkast om wat op 
te stijven.
 
Meng hiervoor 200 gram boter met 100 gram bruine basterdsuiker met de mixer kort door 
elkaar, roer er een half ei door.

Zeef 300 gram zelfrijzend bakmeel met een mespuntje zout en meng deze er ook door, als het 
kruimels worden zet de mixer dan uit en kneed met de handen goed door tot een egaal deeg.
 
Leg dit verpakt in plastic een half uur in de koelkast om even op te stijven zodat het makkelijker 
uit te rollen is.

Maak nu de frangipane door 50 gram boter met 90 gram suiker+ 3 zakjes vanille suiker  luchtig 
te kloppen, klop er dan 1 ei door en als laatste 100 gram  amandelmeel en 20 gram zelfrijzend 
bakmeel. Zet apart, maar niet koel. 

Schil de appels/abrikoos en snij deze in stukjes.  Meng 30 gram optimel kwark vanille of 
abrikoos/sinaasappel, 3 theelepels kaneel en 25 gram suiker + 3 zakjes vanille suiker en meng dit 
met de appel/abrikoos/stukjes.

Vet een springvorm van 24 cm in met boter en strooi er wat bloem over, keer de vorm om en 
klop de overtollige bloem eruit. 
Kneed het deeg kort door en rol het uit tot ongeveer een halve cm dikte. Rol het deeg (met 
een deegroller of een fles) uit op (bv een opengeknipte broodzak of een plastic hoes van een 
kussen).

APPELS OP DE TAFELSPREI-TAART
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Hulp nodig?



Leg de vorm omgekeerd op de lap deeg, en draai alles in een handomdraai om, het deeg zal zo 
bijna niet scheuren. Breng in model maar druk niet te hard aan, met vork gaatjes prikken voor 
de lucht. Snijd de bovenste rand met deegroller af.

Verdeel de frangipane voorzichtig met een lepel over de bodem Het kan zijn dat je een bergje 
hebt, maar dat geeft niet tijdens het bakken zal de fangipane  door de hete temperatuur 
verdeeld worden over de hele taart..

Verdeel het fruit over de taart.

Strooi eventueel wat amandelschaafsel in het midden zodat duidelijk is dat er amandelen in 
verwerkt zijn.

Bak de appeltaart met frangipane ongeveer 50-60 minuten op 175 graden Celsius. 

Laat de appeltaart met frangipane een half uurtje afkoelen voordat je de rand los haalt anders 
zou de zijkant kunnen scheuren.

Recept door Carien Moonen.
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