
 

 

 

 

 

 

 

 

1 
www.todaisys.nl | todaisys@outlook.com 

Gevulde appel met zuurkool en gehakt 
 

Ingrediënten voor 4 appels gevuld met gehakt en zuurkool: 

• 350 gram gehakt 

• 2 aardappels 

• 4 plakken bladerdeeg 

• 4 appels (kies een grote harde appel, want hij moet nog even in de oven) 

• 1 ei 

• 4 kaneelstokjes 

• 1/2de eetlepel Provençaalse kruiden 

• 1/2de theelepel kaneel 

• 150 gram zuurkool 

• Peper 

• Zout 

 

Extra benodigdheden: 

• Appelboor 

• Parisienneboor  

• Ovenschaal  

 

Breng 1 liter water aan de kook met een beetje zout.  

 

Schil de aardappels en snijd deze in kleine blokjes. Doe de aardappelblokjes voor 3 

minuten in het kokende water. Giet de aardappels vervolgens af en spoel ze af met 

koud water, zodat ze niet verder garen.  

 

Haal het bladerdeeg uit de diepvries en laat het op kamertemperatuur komen. Verwarm 

de oven voor op 190 graden.  

 

Breng het gehakt op smaak met de Provençaalse kruiden, kaneel, peper en zout. Meng 

hierdoor de zuurkool en afgekoelde aardappels.  
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Was de appels snijdt een dakje van de appel en hol deze vervolgens uit met een 

parisienneboor. Zorg dat de wand van de appel wel voldoende dik blijft, 0,5 à 1 cm.  

Haal ook het onderste kontje eruit met de parisienneboor of een appelboor kan ook.  

 

Vul de appels met het gehakt mengsel. Leg het dakje van de appel weer op de appel en 

leg daaroverheen een plak bladerdeeg.  

 

Klop het ei los en strijk dit over het bladerdeeg. Plaats de appels in een ovenschaal. 

Steek in het midden van de appel (waar voorheen het stokje zat) een kaneelstokje. Deze 

geeft in de oven smaak af.  

 

Plaats de appels in de voorverwarmde oven voor ongeveer 20 minuten. Let op iedere 

oven is anders, dus vooral voornaam is dat het gehakt gaar is.  

 

 

 

 

 

http://www.todaisys.nl/
mailto:todaisys@outlook.com

