
Receptuur appelvlaai met ruitjes

Ingrediënten (voor circa 1 vlaai 
van 26 cm)

Voor de vulling
700 gr geschilde appels
80 gr suiker
2 theelepels kaneel
Eventueel een scheutje Rhum

Deeg
0.2 liter volle melk
400 gram tarwebloem
30gram suiker
120gram boter
15 gram gist
7 gram zout
Bereiding vulling
De verse appels schillen. 
De suiker met kaneelsuiker 
mengen.
de appels mengen met de suiker, 
eventueel een scheutje Rhum 
toevoegen.

Bereiding bodem
Weeg alle grondstoffen 
nauwkeurig af.
Als u gedroogde gist gebruikt 
deze vermengen met de bloem.
Het is absoluut verboden om 
gedroogde gist te mengen met 
water.
Hou gist en zout gescheiden van 
elkaar.
Doe alle grondstoffen in de 
machine, mixer.
Zet de machine rustig aan in de 
eerste versnelling ca. 4 minuten.
Hierna de machine in de tweede 
versnelling zetten.

Laat de machine ca. 2 minuten 
draaien.
Neem het deeg uit de machine en 
verdeel deze, zodat er een stuk 
van 500 gram ontstaat voor een 
vlaaibodem van 26 cm doorsnede.
Bol het deegstuk op en leg deze 
onder een theedoek.
Ook de rest deeg bewaren onder 
een theedoek
Laat de deegstukken minimaal 20 
minuten rijzen.

Bereiding vlaai
Ovenstand: Elektrisch 220° - Hete 
lucht 200° - Gasoven stand 4-5
Baktijd: 15-20 minuten

Na het rijzen het deegstuk 
uitrollen tot een ronde plak.
Deze plak in een ingesmeerde 
vlaaipan leggen.
Het deeg opduimen, wij noemen 
dit opduimen van het deeg, 
omdat je met de duim rustig het 
deeg verdeeld in de vlaaipan.
De vulling  in de vlaaipan doen.
Rest deeg uitrollen ca 3 mm. en 
snijden tot reepjes.
De reepjes op de vlaaipan leggen.
Vastdrukken van de reepjes.
De reepjes bestrijken met ei of 
water.
Decoreersuiker over de vlaai 
strooien.
Narijs geven van ca. 30 minuten.
De vlaai onder in een 
voorverwarmde oven zetten van 
200 °C.
Baktijd ca. 25/35 minuten.
Haal de vlaai uit de oven en maak 
hem met een spatel rondom los 

van de bakvorm
Heeft de vlaaivorm een losse rand, 
dan kan de rand direct worden 
verwijderd en kan de vlaai vanaf 
de bodem op een rooster worden 
geschoven om af te koelen
Laat de vlaai voor het aansnijden 
goed afkoelen

Allergenen:
Gluten
Melk
Eieren

Bewaaradvies en de tht:
3 tot 4 dagen bij temp <7

Recept ‘Appeltje voor de dorst’
Fabrizio & Bakkerij Souren


