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Apple cake 

                                     

    

This tasty apple cake is easy to make and ideal as a snack or dessert! 
 

 

APPLE CAKE 
 
Servings: 1 cake 
Preparation time: 15 minutes + 50-60 minutes in the oven 
 
INGREDIENTS:  
 
3 apples 
250 grams of flour 
200 grams of sugar 
2 teaspoons of baking soda 
3 teaspoons of cinnamon powder 
pinch of salt 
200 ml of vegetable milk (or regular milk) 
90 ml melted coconut oil or sunflower oil 
1 tablespoon of apple cider vinegar 
lemon juice 
 
INSTRUCTIONS: 
 

1. Preheat the oven to 170 ° C and grease the baking tin or use a baking paper. 
2. Cut half of the apples into slices and grate the other half. Sprinkle them with a little lemon 

juice and set them aside. 
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3. Sift the flour, baking soda, cinnamon powder and salt into a large bowl. Then add the sugar 
and mix together. 

4. Add the milk, oil and apple cider vinegar in another bowl and mix well. Then mix in the 
grated apples. 

5. Add this to the mixture of the dry ingredients and mix until smooth. 
6. Pour the mixture into the baking tin and arrange the apple slices on top. Then put the 

baking tin in the preheated oven and bake for 50 to 60 minutes. 
 
NOTES: 
 

 Can be stored in an air-tight container for 2-3 days. 
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Appelcake 

                                     

    

Deze lekkere appelcake is makkelijk om te maken en ideaal als tussendoortje of dessert!   
 

 

APPELCAKE 
 
Porties: 1 cake 
Bereidingstijd: 15 minuten + 50-60 minuten in de oven 
 
INGREDIËNTEN:  
 
3 appels 
250 gram bloem 
200 gram suiker 
2 theelepels baksoda 
3 theelepels kaneelpoeder 
snuifje zout 
200 ml plantaardige melk (of gewone melk) 
90 ml gesmolten kokosolie of zonnebloemolie 
1 eetlepel appelazijn 
Citroensap 
 
INSTRUCTIES: 
 

1. Verwarm de oven voor op 170 ° C en vet de bakvorm in of gebruik een bakpapier. 
2. Snij de helft van de appels in schijfjes en rasp de andere helft. Besprenkel ze met een 

beetje citroensap en zet ze even opzij. 
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3. Zeef de bloem, baksoda, kaneelpoeder en zout in een grote kom. Voeg dan de suiker toe 
en meng door elkaar. 

4. Doe de melk, olie en appelazijn in een andere kom en klop het goed door elkaar. Meng er 
dan de geraspte appels doorheen. 

5. Voeg dit mengsel toe aan het mengsel van de droge ingrediënten en meng tot een glad 
beslag. 

6. Giet het beslag in de bakvorm en schik de appelschijfjes op de bovenkant. 
  

7. Zet vervolgens de bakvorm in de voorverwarmde oven en bak gedurende 50 tot 60 
minuten.  

 
NOTA: 
 

 Kan bewaard worden in een gesloten verpakking voor 2-3 dagen. 
 
 

 


