
Appelvulling
Rijk aan fruit en bakvast

BAKKERSHUIS
MAISON DU BOULANGER



Appelvulling die makkelijk in
gebruik en bakvast is

*Verpakkingen van 11kg verkrijgbaar op aanvraag.

De Idared appel, speciaal voor Ancel
Met zijn licht rode schil, is de Idared appel altijd
krokant en sappig.
Hij zorgt voor een zoete en pittige smaak.
Ancel heeft daarom deze appel gekpozen voor zijn
kwaliteiten en bakvastheid.

 

Appelblokjes van Ancel
• Rijk aan fruit: bevat 94% appels in blokjes
van 1x1cm.

 

• Klaar voor gebruik.
• Bakvast.
• Homogeniteit tussen de fruitstukken en
het bindmiddel.

 

Product Réf.  Gewicht
Appelblokjes  1-42-010478 5,5 kg  

 1-42-010521 11 kg*

Appelvulling met stukken van Ancel
• Rijk aan fruit: bevat 85% appels in stukken. 
• Klaar voor gebruik.
• Bakvast.
• Homogeniteit tussen de fruitstukken en
het bindmiddel.  

Product Réf.  Gewicht
Appelvulling met
stukken.

 1-42-010522 6 kg  
 1-42-010561 11 kg*



Bladerdeeg met appel & caramel

Bladerdeeg (Receptuur op basis van 1000g bloem)
• 1000 g de farine
• 750 g de beurre
• 20 g de sel
• 500 g d’eau

Receptuur voor 12 bladerdeegbodems van 13 x 6cm.

De appelvulling van Ancel is ook geschikt voor de realisatie van
appeltaarten of appelcrumble.

Roomkaramel met zeezout
•  300 g Crémeux Caramel au Sel de Guérande ancel

Appelvulling met stukken
•  1000 g Fourrage Pomme en Morceaux ancel

Neem 500g van de bladerdeeg en spreid deze uit over 26,40cm en 2,5cm hoogte. Daarna
banden snijden van 40x13cm (de plak deeg in 2 stukken snijden). Leg deze dan op een 
bakplaat. Strijk de Crèmeux Caramel uit over het deeg maar laat een rand van 2cm open.
Bedek daarna de Caramel met de appelvulling met stukken. Eventueel kan u dit nog bestrooien
met amandelschilfers.
Bakken gedurende 25 minuten op 200°C in een heteluchtoven of gedurende 30 minuten in
een klassieke oven. Na afkoeling kan u de banden versnijden in 6 porties elk.

Kneedt de bloem, 100g boter (van 750g afgesneden) samen met het zout en water tot
een homogene massa. Dek het deeg af met versheidsfolie en laat het gedurende 30
minuten rusten in de koelkast. Maak een rechthoek met het deeg (met behulp van een
kader) tot wanneer het deeg 2cm hoog is. Voor de lagen te maken heeft de boter best
dezelfde consistentie als het deeg. Verspreid de rest van de boter in het midden van het 
deeg. (Laat de randen van het deeg vrij). Vouw vervolgens de randen van het deeg over
de boter. Vouw het deeg dan twee maal en spreid uit tot 8mm dikte. Draai het deeg een
kwart en herhaal het vouwen. Doe versheidsfolie over het deeg en laat 30 minuten rusten
in de koelkast. Vouw terug tweemaal, kwartdraai en nogmaals twee keer vouwen.
Daarna terug 30 minuten in de koelkast en dit nogmaals herhalen.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Meer recepturen kan u terugvinden bij:
 www.condifa.fr

www.gentsbakkershuis.be

Verwerking en afwerking
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Aanbod vullingen en garnituren van Ancel
Kant en klaar, krokant, met fruit of room.

NIEUW

Bakvaste garnituur klaar voor gebruik Réf. Poids

Citroengarnituur 1-42-008890 4 kg
Caramelgarnituur 1-42-008891 4 kg 
Chocoladegarnituur 1-42-008892 4 kg 
Roomcaramel met zeezout garnituur NIEUW 1-42-010676 3 kg 

Krokante vulling Réf. Gewicht

Krokante vulling witte chocolade klaar voor gebruik 1-42-010854 1 kg 
Krokante vulling witte chocolade klaar voor gebruik 1-42-010737 3 kg
Krokante vulling chocolade klaar voor gebruik 1-42-010736 3 kg 
Krokante karamel met Guérande zeezout klaar voor gebruik 1-42-010738 3 kg 
Krokante vulling pistache klaar voor gebruik 1-42-010735 3 kg 

NIEUW

Meer recepturen kan u terugvinden bij: www.condifa.fr
www.gentsbakkershuis.be

 

NIEUWE RECEPTUUR

Bakvaste vruchtenvulling klaar voor gebruik Réf. Gewicht

Vruchtenvulling Linzer framboos met pitten 1-42-010753 6 kg
Vruchtenvulling bakvaste peer in blokjes 1-42-008768 3 kg 
Vruchtenvulling bakvaste abrikoos met stukken 1-42-008765 3 kg 
Vruchtenvulling bakvaste aardbei met stukken 1-42-008764 3 kg 

Bakvaste vruchtenvulling klaar voor gebruik Réf. Gewicht

Vruchtenvulling framboos met stukken 1-42-008766 3 kg 
Vruchtenvulling rood fruit met stukken 1-42-008767 3 kg 
Vruchtenvulling blauwe bosbes met stukken 1-42-008770 3 kg 
Vruchtenvulling banaan met stukken 1-42-008801 6 kg 

Appelvulling bakvast Réf. Gewicht
Appelvulling in blokjes voor tarte Tatin klaar voor gebruik 1-42-008797 6 kg
Appelvulling in blokjes klaar voor gebruik 1-42-010478 5,5 kg

1-42-010521 11 kg
Appelvulling in stukken klaar voor gebruik 1-42-010522 6 kg 

1-42-010561 11 kg 


