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APPELMEISJE / „JABŁKOWA DZIEWCZYNA” 

 

We współpracy z Bakker Bas z Gorinchem ten podręcznik zawiera swoją "jabłkową dziewczynę" wykonaną  
z ciasta maślanego. Jest to prosta i pyszna tarta jabłkowa zrobiona z czystych składników.  
Używając właściwych składników, wydajność tego produktu jest wysoka. Stała jakość naszego ciasta z masłem 
sprawia, że idealnie nadaje się do tego rodzaju produktów. Bakker Bas z Gorinchem używa go od lat.  
Ciasto Puff Pastry umożliwiło tworzenie nowych i unikalnych produktów, bez ich nadmiernego zużycia.  
Co więcej, produkt taki jak "jabłkowa dziewczyna" generuje dobry zysk, co oczywiście jest również ważne. 

„Appelmeisje” / „Jabłkowa dziewczyna” to tradycyjne holenderskie ciasto sprzed wieków. W jaki sposób 
powstał ten produkt? Odniesienie do jabłka nie wymaga wyjaśnienia, ale skąd pochodzi „meisje” (dziewczyna  
w języku niderlandzkim)?  „Appelmeisje” zostały zainspirowane chrupiącym, owalnym ciastkiem z ciasta 
francuskiego i cukru. Ciastka wypiekano po raz pierwszy w 1829 roku.  

Składniki: 
ciasto puff pastry  z masłem Van der Pol, pasta migdałowa, jabłko  i cukier. 

Przygotowanie 
Przed użyciem należy rozmrozić ciasto i prace z ciastem należy rozpocząć po osiągnięciu zalecanej temperatury. 
Rozwałkuj ciasto puff pastry do grubości 2,4 mm i wytnij prostokąty 8 na 14 centymetrów.  
Rozłóż ciasto na blasze do pieczenia (nakłuj je), a następnie dodaj pastę z migdałów na środku prostokąta. 
Następnie połóż plasterki jabłka na pastę z migdałów. Na koniec posyp cukrem wszystko. 

Porady dotyczące wypieków 
Piec przez około 25 minut w 180 ° C (piekarnik z wentylatorem) lub w 210 ° C (piekarnik elektryczny).  
Gdy cukier zacznie się karmelizować, ciasto będzie gotowe do wyjęcia z piekarnika. 
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GALERIA 

 

 

 

 


