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Bolzano,  Oktober 2020 

Thuis genieten met een kerstmenu uit Zuid-Tirol 

Thuis in kleine kring genieten van een heerlijk kerstdiner, is helemaal de trend 
voor deze kerst. Omdat we dit jaar het liefst in eigen land blijven is het wel 
origineel om de bijzondere Kerstsfeer uit het buitenland hiernaar toe te halen. Zo 
is de Kerst in Zuid-Tirol/Alto Adige altijd een zeer sfeervolle tijd, met besneeuwde 
bergen, versierde kerstbomen, heerlijk eten en fantastische wijnen. Slechts weinig 
mensen weten dat je deze sfeer ook in een handomdraai in eigen huis kunt 
creëren.  

Uitstekende wijnen van Alto Adige met een Europees kwaliteitskeurmerk 
Wijnen uit Zuid-Tirol hebben voor 98% het keurmerk DOC Alto Adige. Dit staat 
garant voor kwaliteit en wordt gegeven aan wijn die in een bepaalde regio van 
Zuid-Tirol/Alto Adige wordt geproduceerd. Zij danken hun bijzondere karakter aan 
een combinatie van een unieke ligging van de wijngaarden en de ultra moderne 
manier van wijn maken. Door de uitstekende knowhow van de wijnmakers en het 
ideale klimaat worden wijnen met het kwaliteitslabel DOC Alto Adige gekenmerkt 
door hun primaire aroma’s. 

Diversiteit aan Zuid-Tiroolse druivensoorten 
Het bijzondere aan Alto Adige wijn is hun grote diversiteit aan druivensoorten. De 
traditionele soorten als lagrein, vernatsch en gewürztraminer zijn aangevuld met 
andere soorten zoals pinot grigio, Chardonnay, Weisburgunder en sauvignon 
blanc. Kortom, er is altijd wel een heerlijke wijn uit Zuid-Tirol te vinden die bij uw 
Kerstdis kan omtoveren tot onvergetelijke ervaring.  

Ingrediënten voor een overheerlijk Kerst appeldessert: 
voor 4 personen: 

 2 appels, bijv. Zuid-Tiroolse appel BGA 

 1 el boter 

 2 tl suiker, eventueel bruine suiker 

Voor het beslag: 

 2 eieren 

 120 ml melk 

 40 g suiker 



 

  

 snufje zout 
- 1/2 tl kaneel (misschien een beetje meer) 
- 80 gram bloem 

Verder: 
- 40 g boter voor de vorm 

Voor de karamel: 

 200 g suiker 

 100 ml water 

 2 pakjes vanillesuiker 

 300 ml slagroom 

 100 g boter 

 ¼ tl kaneel (als je wilt mag je natuurlijk wat meer kaneel gebruiken) 

Bereiding 

 Verwarm de oven voor op 180 ° C  

 Schil intussen de appels, verwijder het klokhuis en snijd in partjes. Smelt 
de boter in een pan en voeg de appelpartjes toe. Bestrooi met de suiker 
en laat karamelliseren. Haal dan van het fornuis. 

 Meng alle ingrediënten voor het beslag door elkaar: doe de boter in de ovenschaal en smelt 
in de oven. Haal de vorm eruit, verdeel de appelpartjes over de bodem en giet het beslag 
erover heen. 

 Bak het appeldessert in ongeveer 25 minuten, tot de randen van het deeg 
mooi zijn gerezen en het deeg lichtbruin is geworden. 

 Kook voor de karamel de suiker met het water en de vanillesuiker in een 
pan met antiaanbaklaag of in een steelpan.  

 Kook tot het water is ingekookt en de suikeroplossing begint te 
karamelliseren. Dit kan tot 15 minuten of langer duren, waarbij je de 
suikeroplossing zo nu en dan roert. 

 Schenk de slagroom erbij zodra de oplossing lichtbruin wordtDe suiker 
klontert nu, dat is normaal. 

 Voeg nu de boter toe en laat het sudderen en roer tot alles weer is 
opgelost. Roer tenslotte de kaneel erdoor en haal de karamelsaus van het 
vuur. Deze wordt nog dikker als hij afkoelt. 

 Schenk de karamelsaus over het appeldessert en serveer direct met vers 
geklopte slagroom en een glas witte DOC Alto Adige dessert wijn. 
 

 
 



 

  

Wijnadvies:  
Serveer hierbij een elegante zoute witte DOC Alto Adige wijn van 
Goldmuskateller. Door zijn aromatische smaak van witfruit en wat kruidigheid, 
past deze wijn perfect bij dit overheerlijke appeldessert van Zuid-Tiroolse appel 
BGA   
 
Perscontact Alto Adige: 
Sopexa, Ghislaine Melman, E: Ghislaine.melman@sopexa.com, T: 06- 14789441 
 
Recipe and picture credits: Mara Hörner 
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Press release 
 
Bolzano, October 2020 
 

Enjoying Christmas at home with a menu from South Tyrol 
 
Enjoying a delicious Christmas dinner at home in a small circle is the trend for this 
Christmas. Because we prefer to stay in our own country this year, it is original to 
bring to our homes the special Christmas atmosphere from abroad. For example, 
Christmas in South Tyrol is always a very atmospheric time, with snowy mountains, 
decorated Christmas trees, delicious food and fantastic wines. Few people know 
that you can create this atmosphere in your own home in an instant. 
 
Excellent wines from Alto Adige with a European quality label 
Wines from South Tyrol have 98% the Alto Adige DOC quality mark. This guarantees 
quality and is given to wine produced in a specific region of South Tyrol. They owe 
their special character to a combination of the unique location of the vineyards and 
the ultra-modern way of making wine. Due to the excellent know-how of the 
winemakers and the ideal climate, wines with the quality label Alto Adige DOC are 
characterized by their primary aromas.  This guarantees quality and is given to wine 
produced in a specific region of South Tyrol. 
 
Diversity of South Tyrolean grape varieties 
The special thing about Alto Adige DOC Wines is their great diversity of grape 
varieties. The traditional varieties such as Lagrein, Vernatsch and Gwürztraminer 
are supplemented with other varieties such as Pinot Grigio, Chardonnay, 
Weißburgunder and Sauvignon Blanc. In short, there is always a delicious wine from 
Alto Adige that can turn your Christmas dinner into an unforgettable experience. 

Ingredients for a delicious Christmas apple dessert: 
For 4 persons: 
• 2 South Tyrolean apple PGI 
• 1 tbsp butter 
• 2 tsp sugar, possibly brown sugar 
For the batter: 
• 2 eggs 
• 120 ml of milk 
• 40 g sugar 
• pinch of salt 
• 1/2 tsp cinnamon (maybe a little more) 
• 80 grams of flour 
Further: 



 

  

• 40 g butter for the mold 
For the caramel: 
• 200 g sugar 
• 100 ml of water 
• 2 packets of vanilla sugar 
• 300 ml of whipped cream 
• 100 g butter 
• ¼ tsp cinnamon (if you want you can of course use a little more cinnamon) 
 
Preparation 
• Preheat the oven to 180 ° C 
• Meanwhile, peel the apples, remove the core and cut into wedges. Melt the 
butter in a pan and add the apple wedges. Sprinkle with the sugar and let it 
caramelise. Then get off the stove. 
• Mix all ingredients for the batter: put the butter in the baking dish and melt in 
the oven. Take out the mold, divide the apple wedges over the bottom and pour 
the batter over it. 
• Bake the apple dessert for about 25 minutes, until the edges of the dough have 
risen nicely and the dough has turned light brown. 
• For the caramel, boil the sugar with the water and the vanilla sugar in a non-
stick pan or in a saucepan. 
• Boil until the water has reduced and the sugar solution begins to caramelize. 
This can take up to 15 minutes or more, stirring the sugar solution every now and 
then. 
• Pour in the whipped cream as soon as the solution turns light brown. The sugar 
is now lumpy, this is normal. 
• Add the butter and let it simmer and stir until everything is dissolved again. 
Finally, stir in the cinnamon and remove the caramel sauce from the heat. It will 
thicken even more when it cools down. 
• Pour the caramel sauce over the apple dessert and serve immediately with 
freshly whipped cream and a glass of white Alto Adige DOC dessert wine. 
 
 
Wine advice: 
Serve with an elegant salty white Alto Adige DOC wine Goldmuskateller. Due to its 
aromatic taste of white fruit and some spiciness, this wine fits perfectly with this 
delicious apple dessert made from South Tyrolean apple PGI. 
 
Press contact Alto Adige: 
Sopexa, Ghislaine Melman, E: Ghislaine.melman@sopexa.com, T: 06- 14789441 

 
Recipe and picture credits: Mara Hörner 


