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        GALETTE MET APPEL  
       EN FRANGIPANE 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR CA. 12 STUKKEN 

Voor het deeg 

 240 g bloem 
 50 g suiker 
 ¼ tl zout 
 125 g boter 
 75 ml ijskoud water 

Voor de vulling 

 4 zoetzure appels (bijv. Elstar) 

Voor de frangipane 

 75 g amandelmeel 
 75 g basterdsuiker 
 35 g zachte ongezouten roomboter 
 1 tl vanille extract 
 1 ei 

En verder 

 Bakplaat 
 Bakpapier 
 Bakkwastje 
 evt. mandoline en keukenmachine 

 

 

 

 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 35 minuten 
Bereiden: 1 uur en 35 minuten  

Voorbereiden 
Snijd de boter in blokjes. Meng de droge ingrediënten voor het 
deeg en voeg de boter toe. Kneed met de hand (of in de 
keukenmachine) snel tot een kruimelig deeg. Voeg dan beetje bij 
beetje het ijswater toe en kneed tot een deeg. Vorm tot een bal, 
leg op een vel bakpapier en rol het gedeeltelijk alvast uit. Dek af 
met in plasticfolie en leg een half uur in de koelkast. 

Verwarm de oven voor 200oC (180oC hetelucht). 

Mix de ingrediënten (behalve het ei) tot een soort van pasta. 
Klop het ei los in een kommetje. Voeg het meeste toe aan de 
frangipane, maar bewaar een beetje om straks de rand van het 
deeg mee te bestrijken. 

Schil de appelen, halveer en verwijder het klokhuis. Snijd in 
dunne plakjes. Gebruik je een mandoline, laat de appels dan nog 
heel, dat werkt makkelijker.  

Bereiden 
Haal het deeg uit de koelkast. Rol het deeg uit tot een grote 
cirkel van ongeveer 30-35 cm doorsnede en 4 mm dik.  
Leg het deeg met het bakpapier op de bakplaat. 

Verdeel de frangipane over de bodem en laat een brede rand 
vrij. Die wordt straks over de vulling gevouwen. Verdeel er 
vervolgens de appelplakjes over. 

Vouw nu voorzichtig de rand over de vulling. Gebruik eventueel 
een paletmes of ander breed mes om onder het deeg te 
schuiven. Dit hoeft niet netjes, dus het is ook niet erg als het 
deeg een beetje scheurt. Vouw de naden een beetje over elkaar. 

Meng het restje ei met 1 lepel warm water en kwast hiermee de 
rand in. Strooi er wat basterdsuiker over en eventueel 
amandelschaafsel.  

Schuif de bakplaat in het midden van de oven, bak de galette ca. 
30-40 minuten. Verlaag de temperatuur naar 180 oC als de 
galette te donker wordt. 

 


