
Recept Tour du ALS-appeltaart 

 

BENODIGDHEDEN 

DEEG 

- 350 gr zelfrijzend bakmeel 

- 200 gr boter op kamertemperatuur 

- 150 gr suiker 

- 1,5 tl kaneel 

- 1 ei 

VULLING 

- 5 Granny Smith appels 

- 4 el suiker 

- 1 tl kaneel 

- citroensap 

OVERIG 

- paneermeel 

BEREIDINGSWIJZE 

• Doe alle ingrediënten voor het deeg in een grote kom. Meng met een keukenmachine of met 

de hand goed door elkaar. Als je boter niet op kamertemperatuur is, kun je hem eventjes in 

de magnetron doen. 

• Als je mooie bol deeg hebt, leg je het deeg zo’n 15-30 minuten in de koelkast. 

• Ondertussen schil je de appels, verwijder je het klokhuis en snijd je ze in blokjes. 

• Doe de blokjes appel met de suiker, kaneel en citroensap in een kom en meng door elkaar. 

• Vet je springvorm (24 cm) in met boter. 

• Pak ongeveer 2/3 van het deeg en rol dat uit met een deegroller. 

• Verdeel eerst wat bloem over een snijplank of je aanrecht en rol daar het deeg over uit. Zorg 

er ook voor dat je wat bloem over de bovenkant van het deeg doet zodat je roller niet aan 

het deeg blijft plakken. Rol het deeg uit tot een lap van circa 1 cm dik. Leg je springvorm op 

het deeg en snijd met een mes om de springvorm heen. 

• Pak daarna voorzichtig het stuk deeg wat je net uitgesneden hebt. Leg dit in de springvorm. 

• Daarna maak je van het deeg wat je nog over hebt lange repen. Deze gebruik je voor de 

zijkant van de appeltaart. 

• Als je bodem en de zijkant van de springvorm met deeg hebt bekleed verdeel je wat 

paneermeel over de bodem. Daarna schep je alle stukjes appel over het deeg. 

• Verdeel nog een paar reepjes deeg over de appeltaart en maak de zijkantjes goed vast aan de 

rand. 

• Als laatste smeer je de appeltaart in met een beetje ei of melk. 

• Bak de appeltaart ongeveer 60 minuten in de oven (180 graden). 

 

Tip: versier de taart met oranje vlaggetjes of plaats bovenop de taart een Tour du ALS-logo gemaakt 

van marsepein. Je kunt hier heel gemakkelijk eetbare prints maken.   

https://www.cakeprint.nl/eetbare-fotoprint-op-eetbaar-papier/eetbare-prints-vierkant/

