
The Tripple A Beignet

Appel, Amandel en

 
-kers

Amarena

Happy New Year

Boodschappen:Voor pl/min 40 beignets: 

3pakjes bladerdeeg (koopmans),

2 pakjes  amandelspijs.(boukje)

8-9 goudrenetten (5plak uit/1 appel)

(pl/min 60 amarenakersen zonder pit

Citroensap van 1-2 citroenen

1 ei om amandelspijs zacht te maken

Olie om af te bakken.( Zonnebloemolie)

Bereiding:

Breng de olie in de frituurpan op 190 °

Kluts een ei  en prak/kneed dit door het amandelspijs  zodat het iets zachter word.

Snijd 4 appels in 5 plakken van pl/min 8-10 mm en bestrijk ze direkt licht met citroensap.

Snijd ze dan allemaal  rond met kookring van 7,5 cm doorsnede.

En bestrooi ze dan  met een beetje  suiker en een beetje kaneel en leg ze weg zodat het 

vocht wat er uit komt weg kan. (een bord een beetje scheef zetten)

Neem dan een plakje (ontdooid) bladerdeeg en rol dit iets uit in een richting zodat je een 

plakje  hebt van ca 10x15cm.

Leg hier nu een bolletje amandelspijs ter grootte van een knikker op en druk dit plat. leg hier dan

een ring appel op en vul het gat met een tot anderhalve amarena kers.

Maak het bladerdeeg rondom de appelschijf een beetje nat met water met een kwastje.

Vouw nu het bladerdeeg dubbel en druk nu het bladerdeeg goed aan rond de appel aan en zorg 

dat er geen luchtbellen ergens achterblijven.

Snijd dan het overtollig bladerdeeg rondom de appel eraf met een kookring van 

pl/min 8,5 cm rond en druk de randjes goed dicht. 

(bewaar de resten bladerdeeg) Als je 20 appelbeignets hebt gemaakt kan 

je de resten bladerdeeg  kneden en desgewenst weer gebruiken.

Ook kan je eerst (voor 40 appelbeignets) 80 rondjes  (10cm rond) 

snijden. Houd de plakjes dan onder een licht vochtige theedoek.(tegen uitdrogen) 

Nu de beignet in pl/min 3-4 minuten  afbakken. Op de helft even keren. Laat daarna de beignet 

goed op keukenpapier uitlekken en dan nog even licht met kaneelsuiker bestrooien.

 en dan.................................  
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