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        KLASSIEKE APPELTAART, 
       BASISRECEPT 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

Voor het deeg: 

 300 g zelfrijzend bakmeel 
 200 g roomboter (ijskoud) in blokjes 

gesneden 
 160 g witte basterdsuiker 
 1 el vanillesuiker 
 1 losgeklopt ei 
 snufje zout 

Voor de vulling: 

 1 kg goudrenetten (of een andere 
zure appel) 

 2 tl kaneel 
 1 el citroensuiker 
 Suiker 

Benodigdheden: 

 plasticfolie 
 deegroller 
 springvorm 
 bakpapier 

 

 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 20 minuten 
Bereiden: 30 minuten  
Totale tijd: ca. 2,5 uur 

Meng alle droge ingrediënten en voeg de boter en het 
losgeklopt ei toe. Meng met koele handen snel tot een 
samenhangend deeg. Verpak in plasticfolie en leg een half uur in 
de koelkast. 

Verwarm de oven voor op 180oC (160oC hetelucht). 

Schil de appels, verwijder het klokhuis en snijd in 8 parten en 
deze weer elk in drieën. Snijd de appels niet in al te kleine of 
dunne plakjes, want dan wordt het appelmoes! Meng de 
appelblokjes in een kom met de citroensuiker, kaneel en ca. 4-5 
el suiker. De hoeveelheid suiker is afhankelijk van de zuurte van 
de appel én wat je lekker vindt natuurlijk. 

Kwast de bodem van de springvorm grofweg in. Leg op de 
bodem een vel bakpapier en beboter dit ook. Haal het deeg uit 
de koelkast. Rol het deeg uit tot een ronde lap van ca. 1/2 cm 
dikte. Als het niet lukt de deeglap heel te houden, dan kun je 
gerust met stukken werken. Druk de randen dan wel goed dicht 
zodat er geen kieren ontstaan. Maak de opstaande deegrand 
tot ongeveer tot 2/3 van de hoogte van de rand van de vorm. 

Bestrooi het deeg eventueel met een laagje paneermeel of 
meng een lepel maizena door de appels. 
Verdeel de appels in de springvorm. Vorm van het resterende 
deeg rolletjes en leg ze in ruitvorm over de taart. 

Bak 70 - 80 minuten in het midden van de oven. 
Laat de taart in de vorm afkoelen. 

 

 


