
The BeignetTripple A 
met Appel - Amarena kers - Amandelspijs

Boodschappen: voor 25 beignets

Ca 5-6 ronde goudrenetten  (5-6 plakken uit een appel)

25 plakjes bladerdeeg (1 per beignet)

450g amandelspijs (anderhalf pakje a 300g dr. Oetker)

Anderhalf ei om het spijs mee zacht te maken

Citroensap van anderhalve citroen

4 ltr Zonnebloem olie om in te bakken

Kaneel/suiker mengsel (van fijne suiker!)

Pot Amerena kersen, uitgelekt. *

Bereiding: dit kan al een dag van te voren!

Prak de amandelspijs met het ei tot een soepele homogene substantie. ( 1 ei per 300g spijs)

Rol er dan, met vochtige handen bolletjes van 18-19 gr leg deze op een  bord of plateau en 

bewaar ze afgedekt in de koelkast om wat op te stijven.

Zet dan klaar: schaaltje met kaneelsuiker, bakje water met een kwastje, een schaaltje 

met citroensap ook met een kwastje.

Zet de frituurpan aan met zonnebloemolie op 190 graden.

Snij de appels in 5 mooie plakken en boor het klokhuis er uit doe dit steeds per 10 plakken.

Steek de plakken dan uit met een kookring van ca 7,5cm doorsnede. (de schil is dan weg!)

Bestrijk plakken dun met citroensap en laat ze even uitlekken en bestrooi ze dan rondom met 

kaneelsuiker en zet ze dan even op z’n kant in een bakje. (vocht kan er dan uitlekken)

Neem dan een ontdooid plakje bladerdeeg en rol dit, met wat bloem bestoven, iets uit in de 

lengte richting  (10X15CM) en leg dan op een kantje een appelschijf vul dan het  gat met 1 a 2 

Amarena kersen en druk deze licht in het gat.

Neem dan een bolletje spijs en prak dit licht op de kers en appel een beetje plat.

Maak dan het deeg rond de schijf een beetje nat met wat water. (om goed te hechten)

Klap de onderkant van het bladerdeeg over de appel en sluit deze dan goed in zodat er nergens

meer lucht tussen zit. (belangrijk!)

Steek dan met een (gekartelde) kookring met een doorsnede van plmin 9cm het overtollig deeg **

weg en druk dan de randjes goed dicht! 

Veeg overtollig bloem er goed af, dit vervuild je olie bij het afbakken namelijk enorm!

Bak dan de beignets per twee of drie, in 4 minuten, mooie goudbruin, halverwege even keren en 

laat dan goed uitlekken op keuken papier.

Serveer met nog wat kaneelsuiker er op gestrooid

* Een amarena-kers is een ontpitte in suikersiroop ingelegde zure kers.

**Restant bladerdeeg (afsnijdsel)  kan je desgewenst nogmaals uitrollen en gebruiken!
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