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Wat heb je nodig (2 personen):
 2 goudrenetten (andere appel kan ook) 

 25 gr roomboter 

 30 gr rietsuiker 

 200 ml vruchtensap (bijv. van stoofperen, of ander fruit) 

 2 el rozijnen (of bosbessen) 

 2 kaneelstokjes 

 evt. 2 el water
Voor de garnering:

o evt. 1 el amandelschaafsel 

o vanille-ijs

Benodigdheden:
 appelboor 

 passende ovenschaal 

 siliconen spatel 

 aluminiumfolie 

 spatel

Hoe maak je het:
Verwarm de oven voor op 190 graden (onder- en bovenwarmte).
Was de goudrenetten, droog ze en verwijder het klokhuis met de appelboor. Gebruik de appelboor om de holte iets groter te 
maken, zodat er naast het kaneelstokje ook nog rozijnen/bosbessen bij kunnen. Snijd met een aardappelmesje voorzichtig de appel 
over het rondom in (niet te ver!).
Laat in een kleine koekenpan de boter met de rietsuiker smelten. Roer voorzichtig met de spatel, tot de suiker volledig gesmolten 
is. Voeg dan het vruchtensap toe. Kijk uit voor spetters, die zijn heel heet!
Zet de appels in de ovenschaal, snijd evt. aan de onderkant een beetje recht, zodat ze stevig staan. Steek de kaneelstokjes in de 
opening, schep de rozijnen of bosbessen er in. Giet dan de suikersiroop in de opening en over de appels. Als je niet voldoende 
siroop hebt om de bodem van de ovenschaal volledig te bedekken, schenk er dan 1 of 2 el water bij.
Tot hier kun je het ook voorbereiden vóór je aan tafel gaat. Druppel dan wel wat citroensap over/in de appels voordat je ze vult.

Zet de ovenschaal in het midden van de oven, dek de appels af met een stuk aluminiumfolie dat je er losjes bovenop legt. Na 30 
minuten de folie verwijderen en de appels nog eens 10 minuten laten bakken.
Rooster in de tussentijd evt. de amandelen in een droge pan. Zet de pan met amandelschaafsel koud op laag vuur en verwarm 
langzaam. Begint het amandelschaafsel te kleuren, draai het vuur dan uit en schud het amandelschaafsel om. Let op aanbranden!

Serveren:
Laat de appels ca. 5 minuten buiten de oven afkoelen. Schuif een spatel onder een appel en zet de appel voorzichtig in een mooi 
bord of kom. Doe hetzelfde met de tweede en verdeel dan de siroop over beide borden. Schep op elk bord een bolletje vanilleijs en
garneer met het amandelschaafsel.

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: ca. 15 minuten
Bereiden: ca. 45 minuten (incl. oventijd)
Enjoy!


