
 

 

“Appel-Keneel Taortsjies” 
 
Bereidingstijd:  
Voorbereiding: ca. 30 minuten. Baktijd: 20 minuten. 
 
Bijzonderheden: 
Appel & kaneel: altijd lekker. En met een krokant suikerlaagje! 
 
Ingrediënten (voor ca.  18 muffins):  

● 255 gram witte bloem 
● 1 theelepel bakpoeder 
● 1 eetlepel kaneelpoeder 
● ½ theelepel baking soda * 
● ½ theelepel zout 
● ½ cup/115 gram boter (vloeibaar, of gewone op kamertemp.) 
● 110 gram witte basterdsuiker 
● 2 eieren (op kamertemperatuur) 
● 1 ¼ theelepel vanille extract 
● 3 Goudreinetten (Granny Smith appels kan eventueel ook) 
[voor het suikerlaagje:] 
● 75 gram lichtbruine basterdsuiker 
● 1 eetlepel witte bloem 
● 1/8 theelepel kaneelpoeder 
● 1 eetlepel (harde) boter in kleine stukjes 
(* = o.a. te koop bij een Toko;) 

Andere benodigdheden: 
● (eventueel:) Set van Amerikaanse cupmaatjes 
● Circa 18 papieren muffinvormpjes 
● Set van maatlepeltjes 
● (eventueel:) Een muffin bakplaat 
● Zeef 
● (eventueel:) Middelgrote ijsbolletjestang 

 
Bereiding: 
Meng & zeef in een middelgrote kom de bloem, het bakpoeder, de baking soda, het kaneelpoeder 
en het zout.  
Zet ca. 18 papieren muffinvormpjes klaar. Ikzelf zet die op hun beurt weer in een muffinplaat, 
omdat de muffins zo hun vorm beter behouden. Ook kan je het deeg zo makkelijker in de 
vormpjes krijgen, omdat ze niet om kunnen vallen. 
 
Schil de 3 appels. Rasp 1 appel fijn, en snij de andere 2 appels in kleine blokjes (maar ook weer niet 
te klein). De geraspte appel wordt waarschijnlijk bruin voordat je die in het deeg verwerkt, maar 
daar zie je na het bakken helemaal niets van. 
Verwarm de oven voor op 190 graden Celcius. 
 
Mix in een grote kom de boter, de 2 soorten suiker en de eieren totdat een mooi glad mengsel 
ontstaan is (dat duurt meestal een minuut of 5). Voeg daarna het vanille extract toe. 
Roer daarna - met de hand - de appels door het beslag. Je krijgt nu een vrij dik mengsel. 
 
Voeg daarna het bloemmengsel (uit de andere kom) toe. Roer alles goed genoeg door elkaar zodat 
er geen droge plekken deeg meer inzitten. Maar roer zo kort mogelijk, omdat van veel roeren de 
muffins wat stug kunnen worden. 



 

 

Je hebt nu een vrij dik, karamelkleurig deeg. Dit ziet er best droog uit, maar geen zorg: door al het 
vocht uit de appels trekt dit tijdens het bakken weer helemaal bij. 
Verdeel het deeg nu over de muffinvormpjes. Het makkelijkst gaat dat met een ijsbolletjestang. 
Omdat het behoorlijk dik deeg is, kan je het deeg met een lepeltje als laatste nog iets verder in de 
vormpjes drukken. 
 
Meng (voor het suikerlaagje) in een kleine kom de basterdsuiker, met de bloem, en het 
kaneelpoeder. Snij de boter hier in stukjes doorheen. Verkruimel het met de vingers nog wat 
verder. Maar ga niet te lang door met verkruimelen met de vingers, want dan wordt de boter te 
zacht. 
Strooi dit mengsel over de muffins. Het mengsel is vrij plakkerig, maar als je het wat tussen je 
vingers wrijft terwijl je het strooit lukt het meestal prima. Je kan het ook altijd met je vingers nog 
een wat verder uitsmeren. 
Zorg dat de bovenkant van alle muffins zo – zo goed mogelijk - met een suikerlaagje bedekt is. 
 
Bak de muffins ca. 20 minuten in de oven, of totdat een mes of tandenstoker er schoon uitkomt. 
Haal ze dan uit de oven, en laat ze afkoelen op een bakrooster. Omdat het beslag behoorlijk stevig 
is (door alle appels), zakken de muffins na het afkoelen bijna niet in.  
 
Mocht je de muffinvormpjes in een muffinplaat gebakken hebben, haal de muffins dan na ca. 
10 minuten uit deze plaat en plaats ze op het bakrooster. Laat je ze veel langer staan, dan kunnen 
de papieren vormpjes door al het vocht uit de appels zacht gaan worden. 
 
De muffins zijn het lekkerst wanneer je ze nu een paar uur, maar liefst een dag (of nacht), in de 
koelkast laat afkoelen. Door deze wachtperiode worden de muffins precies goed qua vochtigheid, 
en verspreidt de smaak zich ook nog net iets meer door de muffins. 
 
Bron recept:  
Aangepast recept van allrecipes.com. 


