
Pannenkoekenspecial
Van klassiek tot buitengewoon lekker



5 tips 
voor de perfecte pannenkoek 

1. Gebruik verse ingrediënten.

2. Laat het beslag tenminste 30 minuten rusten in de koelkast, dat 
zorgt voor gladdere pannenkoek met een betere structuur. 

3. Gebruik een pan met een dikke bodem zodat 
de warmte mooi verdeeld wordt.

4. Zet de pan op een middelhoog vuur en laat de pan eerst een paar 
minuten langzaam opwarmen voordat je er pannenkoeken in bakt.

5. Om de pannenkoeken warm te houden: stapel ze 
op een bord met een deksel. Zet het bord op een pan 

met een laagje zacht kokend water.



400 g zelfrijzende bloem
4 eitjes
30 g Tiense Zeer Fijne Suiker
1 zakje vanillesuiker
500 ml melk
boter

1. Mix de bloem, eieren en zeer 
fijne suiker.

2. Voeg beetje bij beetje de melk toe.

3. Laat de koekenpan heet worden 
en laat er een grote klont boter 
in smelten.

4. Voeg de gesmolten boter bij het 
deeg en roer tot u een homogeen 
mengsel krijgt.

5. Bak de pannekoeken.

Pannenkoeken
basisrecept

Ingrediënten



+/- 50 poffertjes:
270 gram patisserie bloem
1/4 tl zout
2 tl bakpoeder
350 ml melk
2 eieren
50 g gesmolten boter 
   + extra om pan in te vetten
50 g Tiense Fijne Suiker
1/2 el kaneel

1. Meng patisserie bloem, zout en 
bakpoeder in een kom. Voeg de eieren 
en melk toe en meng door elkaar.

2. Voeg gesmolten boter toe en mix 
tot een glad beslag. Laat dit 15-20 
minuten rusten.

3. Zet de poffertjespan op middelhoog 
vuur. Vet de poffertjespan goed in met 
gesmolten boter.

4. Doe het deeg in een spuitzak en vul 
de kuiltjes voor 2/3 met beslag. Bak 
ongeveer 2 minuutjes en draai om als 
er aan de bovenzijde belletjes komen. 
Bak nog 1 minuut en haal ze uit de 
poffertjespan.

5. Herhaal tot het beslag op is. Vet 
wel elke keer opnieuw de pan in met 
gesmolten boter.

6. Voor kaneelsuiker: meng fijne suiker 
en kaneel door elkaar met een lepel of 
een garde.

7. Serveer de poffertjes warm met 
kaneelsuiker en een klontje boter.

Poffertjes
met kaneelsuiker

Ingrediënten



1. Doe de bloem, de bio bietsuiker, het 
bakpoeder en een snuifje zout in een 
kom. Meng alles samen.

2. Doe de melk, de 2 eieren, de 
ricotta, de zeste van citroen en het 
citroensap in een andere kom. Klop 
alles door elkaar.

3. Voeg de droge ingrediënten toe 
bij de natte ingrediënten. Mix tot 
een glad beslag.

4. Verhit wat olie in een pan en schep 
het deeg erin om kleine pannenkoeken 
te maken. Bak gedurende 2 minuten. 
Draai om en bak nog eens gedurende 
1 minuut.

5. Serveer met bloemsuiker en 
blauwe bessen.

Citroen-ricotta
pannenkoeken

Ingrediënten
250 g bloem
2 el Tiense Bio Bietsuiker
1,5 el bakpoeder
snuifje zout
240 ml melk
2 eieren
125 g ricotta
zeste van 1 citroen
2 el citroensap
5 el olie

Om te serveren:
Tiense Bloemsuiker
blauwe bessen



Ingrediënten
9 porties:
350 g bloem
3 el bakpoeder
70 g Tiense Easy Ruwe  
   Rietsuiker
½ tl zout
500 ml melk
2 eieren
100 g gesmolten boter 
   (+ 3 el extra)
2 tl vanille-extract
250 g blauwe bessen

1. Verwarm de oven voor op 200°C.

2. Vet een bakplaat in met 1 el 
gesmolten boter.

3. Doe de bloem, het bakpoeder, de 
ruwe rietsuiker en het zout in een grote 
kom. Meng alles samen.

4. Klop de melk, de eieren en de 
gesmolten boter door elkaar in een 
andere kom.

5. Voeg de natte ingrediënten bij de 
droge ingrediënten toe en roer tot een 
glad beslag.

6. Giet het beslag in de ingevette 
bakplaat. Verdeel de blauwe bessen 
over het beslag. Bak gedurende 15 
minuten. Haal uit de oven en bestrijk 
met de restende 2 el gesmolten boter. 
Zet de oven op Grill stand en bak nog 
2-3 minuten totdat de pannenkoek 
goudbruin is.

7. Werk af met wat bloemsuiker 
of siroop.

Ovenpannenkoeken
met blauwe bessen



+/- 8 pannenkoeken:
125 ml melk
2 tl bakpoeder
2 eieren, gescheiden
1 kleine rijpe banaan
90 gram havermout
1 el Tiense Bloemsuiker
1 el olie

Voor de afwerking:
150 g opgeklopte slagroom
1 aardbei
50 g blauwe bessen
Tiense Bloemsuiker Molen

1. Doe de melk, de bloemsuiker, 
eierdooiers, banaan, havermout en 
bakpoeder in een blender en mix tot 
een glad mengsel. Klop de eiwitten tot 
stijve pieken. Voeg de eiwitten toe aan 
het beslag en spatel het erdoor.

2. Verhit een pan met antiaanbaklaag 
op middelhoog vuur met een beetje 
olie. Bak kleine ronde pannenkoeken 
in de pan gedurende 1-2 minuten, 
draai om en bak de andere kant nog 1 
minuut. Herhaal dit tot het deeg op is.

3. Leg de pannenkoeken per 2 op een 
bord. Bestrijk met wat opgeklopte 
room. Snij een sneeuwpop neus van 
een aardbei. Gebruik blauwe bessen 
voor ogen en knoopjes.

Sneeuwpop
pannenkoeken

Ingrediënten



Ingrediënten
12 pannenkoeken:
500 ml melk
200 g bloem
2 el Tiense Fijne Suiker
60 g boter, gesmolten
4 eieren
snuifje zout
300 g mascarpone
Boter, om te bakken
240 ml room
70 g mascarpone

Voor karamel:
115 g boter
150 g Tiense Cassonade 
   Graeffe
115 ml room

1. Zeef de bloem. Doe de bloem, fijne suiker 
en zout in een kom en meng alles samen.

2. In een andere kom, klop je de eieren 
los met melk en gesmolten boter. Voeg 
gedeeltelijk toe aan de droge ingrediënten. 
Meng tot een mooi glad mengsel ontstaat.

3. Laat het beslag 30 minuten in de 
koelkast rusten.

4. Zet een pannenkoekenpan op 
middelhoog vuur. Smelt een beetje boter 
erin. Giet wat beslag in de pan en verdeel 
het gelijk over de gehele pan.

5. Bak de crêpe totdat de randjes bruin 
worden en keer om met een spatel. Laat 
ook de andere kant licht kleuren.

6. Voor de karamel: smelt de boter in een 
pan en voeg de Cassonade Graeffe toe. Blijf 
roeren totdat suiker is opgenomen. Voeg 
room toe en roer gedurende 2-3 minuten 
tot een glad mengsel. Breng aan de kook. 
Als er bubbeltjes op de karamel verschijnen, 
laat je de karamel nog 4-6 minuten 
doorkoken.

7. Voor de vulling: Klop de room stijf. Klop in 
een andere kom de mascarpone los. Voeg 
de slagroom toe aan de mascarpone en 
mix op middelhoge stand tot een romig 
geheel. Voeg 4 eetlepels karamel toe en 
meng alles samen.

8. Serveer de pannenkoeken met de 
mascarpone-karamel room.

Pannenkoeken
met mascarpone en karamelvulling



Pannenkoek met maanzaad
en citroenschil

Ingrediënten
200 g zelfrijzende bloem
1,5 tl bakpoeder
3 el Tiense Easy Ruwe Rietsuiker
3 eieren
20 g gesmolten boter
200 ml melk
1 el geraspte citroenschil
1 el maanzaad
olie om te bakken

1. Meng de bloem, het bakpoeder, 
ruwe rietsuiker en een snufje zout 
samen in een kom. Voeg gesmolten 
boter, eieren en melk toe en meng 
alles in een mixer of met hand tot een 
gladde massa.

2. Voeg de maanzaad en citroenschil 
toe en meng het onder het deeg.

3. Verwarm een pan met olie op een 
matig vuur. Giet een beetje beslag in 
de pan en bak de pannenkoeken een 
paar minuten op beide kanten tot ze 
goudbruin en stevig zijn.



500 ml karnemelk
250 g bloem
3 eieren
45 g Tiense Zeer Fijne Suiker
60 ml zonnebloemolie 
   + extra om pan mee in te vetten
1 tl bakpoeder
1 tl bicarbonaat

1. Doe alle ingrediënten in een 
kom en meng met een elektrische 
mixer op hoge snelheid. Verhit een 
pannenkoekenpan en strijk er een 
beetje olie over.

2. Schep een lepel van het beslag 
in een pan en bak de pannenkoek 
anderhalve minuut tot er luchtbelletjes 
aan de oppervlakte komen.

3. Draai om en bak de andere kant 
een minuut.

Karnemelkpannenkoeken

Ingrediënten



Ingrediënten
300 g bloem
150 g Tiense Fijne Suiker
1 snuifje zout
6 eieren
¾ l melk
1 glas water
5 appelen

1. Bereidingswijze voor het deeg: Doe 
de bloem in een kom.

2. Voeg de fijne suiker en het zout erbij.

3. Meng, afzonderlijk, het water met de 
melk en klop de eieren erdoor.

4. Klop dit mengsel onder de bloem, de 
suiker en het zout.

5. Zet koel gedurende 1 uur.

6. Schil de appels en haal het 
klokhuis eruit.

7. Snij de appels in stukjes van een 
halve centimeter dik.

8. Bereidingswijze voor de 
pannenkoeken: Doe boter of olie in 
een koekenpan en warm op.

9. Schep een pollepel deeg in de 
pan, leg er enkele stukjes appel 
overheen, en bedek opnieuw met 
een beetje deeg.

10. Laat de pannenkoeken 3 minuten 
aan elke zijde bakken.

11. Dien de pannenkoeken warm op.

Appelpannenkoeken



5 eieren
180 gr bloem
12 gr bakpoeder
210 ml volle melk
1 snuifje zout
Tiense Bloemsuiker Molen

1. Splits de eieren in 2 mengkommen 
waardoor je een kom met eierdooiers 
en een kom met eiwitten overhoudt.

2. Meng de bloem, het bakpoeder en 
de melk met de eidooiers.

3. Klop in een andere kom de eiwitten 
stijf en spatel deze daarna luchtig door 
het beslag.

4. Bak de pancakes op een middelhoog 
vuur in een koekenpan.

5. Voeg een paar stukken banaan en 
aardbei toe en strooi er bloemsuiker 
over heen.

American
pancake

Ingrediënten



Ingrediënten
30 g Tiense Zeer Fijne Suiker
30 g pure cacaopoeder
30 g boter + voor het bakken 
   van de pannenkoeken
3 eieren
60 cl volle melk
250 g zelfrijzende bloem
een snuifje zout

1. Doe de bloem, het zout en de 
cacao in een kom; meng goed met 
een klopper om het poeder lucht te 
geven. Voeg ongeveer 35 cl melk en 
de gesmolten boter toe; meng met 
een klopper tot u een deeg zonder 
klonters krijgt.

2. Voeg de rest van de melk, de 
zeer fijne suiker en de eieren toe, 
meng goed. Laat 20 min rusten op 
kamertemperatuur.

3. Bak uw pannenkoeken op normale 
wijze, met een beetje boter.

4. Dien warm op, met Zeer Fijne Suiker, 
Bloemsuiker of Cassonade Graeffe.

5. Deze chocolade pannenkoeken 
zijn ook overheerlijk met een beetje 
vanillecrème of vanille-ijs.

Chocolade
pannenkoeken



8 pannenkoekjes:
1 rijpe banaan
150 ml haverdrink
150 g bloem
1 tl bakpoeder
2 el Tiense Cassonade Graeffe

Om te serveren: 
kokosyoghurt
banaanschijfjes
pecannoten 
ahornsiroop

1. Mix alle ingrediënten in de blender.

2. Doe wat olie of plantaardige 
margarine in de pan en verhit de pan 
op een matig vuur.

3. Gebruik een kleine pollepel om het 
beslag van de pannenkoekjes in de 
pan te gieten.

4. Bak de pannenkoeken goudbruin 
aan de onderkant en keer elk 
pannenkoekje vervolgens om.

5. Serveer met kokosyoghurt, 
banaanschijfjes, pecannoten en 
ahornsiroop.

Vegan
pancakes

Ingrediënten



Voor 12 pannenkoeken:
3 eieren
250 g bloem
500 ml melk
20 g Tiense Fijne Suiker
Boter of olie om te bakken
Tiense Cassonade Graeffe om 
   te serveren

1. Zeef de bloem boven de kom. Maak 
in het midden van de bloem een kuiltje 
en breek daarin de eieren. Voeg de 
fijne suiker toe. Roer alles door elkaar 
met een garde.

2. Schenk er 250 ml (de helft) van de 
melk bij. Roer tot een glad mengsel 
zonder klontertjes. Voeg de rest van 
de melk door het beslag en roer alles 
goed samen.

3. Bak vervolgens de pannenkoeken in 
een pannenkoekenpan, in hete boter 
of olie.

4. Serveer de pannenkoeken met 
Cassonade Graeffe.

De lekkerste pannenkoeken
voor Lichtmis

Ingrediënten



Vleermuizenpannenkoek

2. Steek met een vormpje een 
vleermuizen uit de pannenkoek en 
bestrooi met suiker en kaneel. Bak ze 
10 minuten in de oven op 180 graden.

3. Laat afkoelen en serveer!

1. Maak lekkere pannenkoeken volgens 
het gemakkelijke basisrecept.



 Pannenkoekenlolly’s

2. Druk een stokje ertegen.

3. Versier met Tiense Bloemsuiker.

1. Bereid het basisrecept voor 
pannenkoeken beslag. Voeg 
Tiense Parelsuiker toe op sommige 
pannenkoeken.



Snorrenpannenkoek

2. Snijd een snor en bestrijk het met 
confituur. Gebruik fruit voor de ogen.

3. Alle mogelijk variaties zijn 
hier welkom!

1. Maak lekkere pannenkoeken volgens 
het basisrecept.


