
 

 

 

CHALLENGE: ROMEINS KOKEN 
Groep 1-4 

MATERIALEN  
- Bakpapier  

Ingrediënten 
- 2 mix voor appeltaart (+ eventueel boter en ei volgens verpakking) 
- 6 appels 
- 2 theelepel kaneel 
- 100 gr suiker 
- Boter om in te vetten 
- Bloem om te bestuiven 
- 6 eetl paneermeel 
- 2 losgeklopte eieren om te bestrijken 
- Rozijnen  

GEREEDSCHAP  
- oven 
- Aardappelmesjes 
- Lepels  
- Weegschaal 
- kommen 
- Eventueel taartvorm of muffinvorm 

INSPIRATIE  

 
 
Middeleeuws appelgebak was een gerecht voor in de vastentijd. Hij werd opgediend als ‘valse vis’, tussen de 
echte vissen op tafel. 
Wij zijn tegenwoordig gewend om mooie stevige en lekkere deegkorsten te maken voor onze taarten. In de 
middeleeuwen was dat niet zo. Recepten draaien om de vulling en niet om de korst. Het was dan ook gewoonte 
om de taart leeg te lepelen. De korst werd niet altijd opgegeten. 
 



 

 

 

ACTIE  
Introductie 
Bekijk samen het filmpje als introductie  
https://youtu.be/XA6QDWHzvz0 
 
Iedereen kan z’n eigen mini-appeltaartje maken of maak een of 2 grote appeltaartjes. (Voordeel van de mini-
appeltaartjes is dat ze niet zo lang in de oven hoeven.) 

Bereiding 
Verwarm de oven op 180 graden. Maak het appeltaart deeg volgens de verpakking. Vet de muffinvormpjes in. 
Bestuif een werkvalk met bloem. Rol ¾ van het deeg uit en steek met een ronde vorm (kommetje bijvoorbeeld) 
rondjes er uit die iets groter zijn dan de muffinvorm zelf. Bekleed de vormpjes hiermee en bestrooi de bodem 
met paneermeel. 
  

 

 

 



 

 

 

 
Schil de appels en snijd in kleine blokjes en meng met suiker en kaneel. Schep de stukjes appel in de vormpjes. 
Rol de rest van het deeg uit en snijd er dunne reepjes van. Leg ze kruislings over de appeltaartjes en druk de 
uiteindes zachtjes vast aan de buitenzijde van de gebakjes. Bestrijk met ei en zet ze ongeveer 25 minuten in de 
oven totdat ze goudbruin en gaar zijn. Laat ze afkoelen en haal ze uit de vormpjes. Ook lekker met rozijnen. 
 

Tip:  
Wil je wat meer uitdaging? Gebruik dan geen muffinvormpjes, maar maak een echte valse vis! Leg het deeg op 
een vel bakpapier en snij het deeg in de vorm van een vis, vul het met appelgebak en maak hem goed dicht. 
Bestrijk met het ei en zet ze ongeveer 25 minuutjes (of als het een grote vis wordt ca. 45 minuten in de oven). 
Decoreer aan het einde met ogen van rozijnen! 


