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Tips & Trucs
van de professor

Pannenkoeken
Die pannenkoeken van je oma, die zijn vaak het lekkerst. 
Zo is de professor ook begonnen, met het recept van zijn 
oma. Voor het beslag gebruikte ze:  
• 400 gram bloem of volkorenmeel
• 3 eieren             
• 800 milliliter melk
• snufje zout

Voor het perfect pannenkoekbeslag mix je niet in één 
keer alle ingrediënten door elkaar, maar doe je dit in 
stappen. Doe eerst de bloem of het volkorenmeel 
en het zout in de kom en maak dan een kuiltje in 
het midden. Breek de eieren in het midden en giet 
er een deel van de melk bij. Klop met een garde 
vanuit het midden. Terwijl je klopt, kun je de rest van 
de melk erbij gieten. Je beslag moet ongeveer zo 
vloeibaar zijn als drinkyoghurt. Als het te dik is, kun je 
nog een beetje melk toevoegen. Gebruik altijd goed 
keukengereedschap: een goede garde, goede beslagkom 
en een koekenpan met niet te hoge randen en dikke 
bodem. ( die verdeelt de warmte supergoed!) 

Het is een fabel dat de 1e pannenkoek altijd mislukt. De pan is dan 
gewoon niet heet genoeg. Laat de pan daarom altijd op middelhoog 
vuur een minuut of drie opwarmen. Je kunt testen of de pan heet 
genoeg is, door wat druppels water te spetteren. Als ze door de 
pan stuiteren als een soort bolletjes, is het tijd om te bakken.

Tip

Truc

Liefde en geduld zijn de 
allerbelangrijkste ingrediënten 

in de keuken!

Bak in een mengsel van olie & (room)boter! 
Boter alleen verbrandt snel en daar krijg je 

vervelende luchtjes van. (vindt je moeder weer niet leuk). 
Giet beslag altijd rustig in de pan en laat het vanuit 

het midden uitvloeien in een draaiende beweging 
over de hele bodem. Als je niet teveel beslag 
gebruikt, kun je mooie dunne pannenkoeken 

bakken, tenzij je natuurlijk snel een hoge 
stapel wilt maken 


