
 

Op citytrip via je keuken: ‘onzichtbare taart’ uit Parijs 
Recept je aangeboden door Fifty-licious 

 Wat heb je nodig voor deze onzichtbare citroen appeltaart: 

6 à 7 appels (ik gebruikte jonagolds) 

1 bio citroen (citroenrasp (buitenkant van de gele schil + sap tegen verkleuren appelschijfjes) 

2 grote eieren 

50 gram suiker 

1 zakje vanillesuiker 

75 gram bloem 

1.5 theelepel bakpoeder 

10 cl yoghurt of melk (ik koos yoghurt) 

poedersuiker voor de afwerking 

boter om je springvorm in te boteren 

20 cm springvorm-2 kommen-klopmixer of garde-schilmesje-appelboor-weegschaal 

je oven voorverwarmen op 190°C 

 

Stap 1: maak het deeg 

Klop 2 eieren samen met de suiker licht schuimend, voeg dan de citroenrasp toe. Doe er 10 cl melk bij of ik 

gebruikte volle yoghurt want ik hou wel van die frisse smaak of ook platte kaas kan ook. Meng. Weeg 75 gram 

bloem af en meng dit met het bakpoeder, en voeg deze bloem bij het deeg. Nog even goed mengen en klaar ! 

 



Stap 2: dunne schijfjes appel snijden 

Nu de appels. Gebruik een appelboor om het klokhuis te verwijderen (mooier) en schil ze daarna. Heb je geen 

appelboor, schil de appels, snij ze overlangs in 2 zodat je de halve parten behoudt, verwijder het klokhuis 

voorzichtig. Zen-moment, snij de appel in heel dunne schijfjes… die vraagt even  al je concentratie. Of als je 

een mandoline hebt dan gaat het iets vlugger maar (pas op voor je vingers 😊). Doe de appelschijfjes in een aparte 

bowl en besprenkel met wat citroensap om niet te verkleuren. 

       

Stap 3: doe de magic 

Giet nu het beslag over het fruit en meng deze voorzichtig, zodat elk appelschijfje een klein laagje krijgt. Neem 

je springvorm en boter deze even in. Nu dakpansgewijs de schijfjes plat rondom schikken in de bakvorm, tot een 

hoogte van 5-6 cm (niet op duwen please). Ik heb er ook enkele bosbessen tussen gesprenkeld als extraatje.  

Draai de voorverwarmde oven terug naar 180°C en bak ongeveer 50 minuten. Klaar! Njammie! 

Tip: als je houdt van die heerlijke gezouten karamelsmaak, boter de rand van de springvorm overvloedig in met 

halfgezouten boter en bestrooi met bruine suiker, je zal een gekarameliseerd korstje krijgen mmmm...  

Even losmaken langs de rand met een mesje als je de cake uit de vorm haalt. Ik heb deze wel op de onderkant van 

het bakblik gelaten om een stuk uit te snijden... 

Lekker als toetje of lekker bij de koffie. Et voila! Smakelijk! 

Xoxo Ninon 

 

Poging 1: te dikke appelschijfjes          Poging 2: echt dunne appeltjes. Toppie!      Ook wat bosbessen als extraatje!  


