
Pannenkoeken
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Als ik boude uitspraken doe over eieren moet ik het tegendeel natuurlijk ook bewijzen. 
Dit recept pannenkoeken bevat dan ook geen spoortje ei, en evenmin m’n geliefde ei-
vervanger No Egg. Geen enkel verschil met het traditionele recept en bakt net zo goed. 
Wel duurt het wat langer eer ze mooi bruin zien. Reken dus op een paar minuten EXTRA 
baktijd.

Om het met L’Oréal te zeggen: ze zijn het waard ;)

De pannenkoek

Ingrediënten
• 1 liter sojamelk (gezoet of ongezoet)
• 275 gram bloem
• 1 tl bakpoeder
• een scheutje olijfolie
• snufje zout
• 1 zakje vanillesuiker (of minder naar smaak)
• zonnebloemolie (om te bakken)

Bereiding
• Meng alle ingrediënten in een grote kom en 

roer met de garde tot een glad beslag. Laat 
het nog even rusten zodat het wat kan indik-
ken. 

• Neem een koekenpan en verhit daarin 2 el 
zonnebloemolie. Wacht tot deze goed heet 
is (begint te roken) en zet het vuur dan op 
een middelhoge stand.

• Giet een juslepel van het beslag in de pan. 
Draai met de pan zodat het beslag de hele 
bodem bestrijkt.

• De ene kant is vrij snel gebakken en dat 
MERK je als je de randen kan oplichten met 
een vork of spatel en de pannenkoek heen 
en weer schuift zodra je de pan beweegt. 
Draai de pannenkoek dan om met de spatel 
en bak de andere kant.

• Herhaal dit met de rest van het beslag. Voeg 
daarbij altijd een scheutje olie en wacht 
telkens even tot die voldoende warm is. Die 
hoeft niet telkens te roken want de pan is nu 
sowieso warm genoeg.Tip: voor hartige pannenkoeken skip je vanzelfsprekend de vanillesuiker 

en gebruik je zeker ongezoete sojamelk. 

http://www.veganistischkoken.be
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Receptje om uit 
te proberen

Pannenkoeken behoeven niet altijd een laag ahornsiroop. Ook hartige 
pannenkoeken zijn erg lekker en je kan ze vullen met vanalles en nog wat.

De pannenkoeken zelf zijn ook nog eens bijzonder snel gemaakt. Ook zonder 
eieren ;)

Wat de vulling betreft, HIER heb je alvast één goede en eveneens snel  klaar te 
maken suggestie; een smakelijke mengeling van o.a. ui en groene tuinbonen 
en een sausje op basis van sojaroom (of sojayoghurt), limoensap, gistvlokken en 
een snuifje peper en zout.

Zo simpel als wat. Ideaal voor een snelle lunch en ook de kinderen zullen er 
ongetwijfeld blij mee zijn. Nou ja, niet dat ik dat proefondervindelijk kan testen ;)

Hartige pannenkoeken met 
tuinbonen en paprika

Ingrediënten
 Pannenkoeken en vulling
• Beslag voor een stuk of 10 pannenkoeken   

(uiteraard zonder de vanillesuiker)
• 200 gram verse tuinbonen
• 1 grote ui
• 1 rode paprika
• 1/2 tl gedroogde oregano
• 2 takjes verse tijm
• 2 takjes rozemarijn
• olijfolie - om te bakken
• peper en zeezout

 Saus
• 150 ml sojaroom of sojayoghurt
• sap van 1/2/ limoen
• peper en zeezout
• 1 tl gistvlokken

http://www.veganistischkoken.be
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Bereiding
  Pannenkoeken en vulling
• Bak de pannenkoeken en houd deze warm in de oven op een lage temperatuur.
• Haal de tuinbonen uit de peul, spoel ze grondig af en kook ze gaar in voldoende water    

(± 10 minuten, afhankelijk van hoe jong ze zijn). Giet af en doe het kookvocht weg.
• Pel en snipper de ui. Snij de paprika in kleine blokjes.
• Verhit wat olijfolie in een pot EN FRUIT de ui glazig. Voeg de paprikastukjes toe en bak   

deze 5 minuten mee op een middelhoog vuur.
• Voeg de gedroogde en verse kruiden toe en doe de tuinbonen erbij.                                  

Bak nog eens 5 minuten.
• Kruid af naar smaak met peper en zout.

  Saus
• Meng de sojaroom- of yoghurt met het limoensap en de gistvlokken. Kruid af naar smaak 

met peper en zeezout

Afwerking
Schep de vulling op de nog warme pannenkoek en plooi deze dubbel. 
Geef de saus er apart bij.

Pancakes met mousse 
van blauwe bessen

Een recept uit het boek “No milky way - plantaardige desserts”

http://www.veganistischkoken.be
http://www.veganistischkoken.be
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Bereiding
  Flensjes
• Zeef de bloem in een kom en meng er het bakpoeder, 

de vanillesuiker en een snufje zout onder.
• Prak de banaan in een aparte kom en voeg ze toe. 
• Giet langzaam de sojamelk bij de bloem en roer met  

de garde tot een glad beslag.
• Verhit wat olijfolie in een pan en bak 12 kleine flensjes 

van het beslag.

  Mousse van blauwe bessen:
• Klop de sojaslagroom stijf met de poedersuiker.
• Mix 70 gram blauwe bessen met de staafmixer. Je hoeft 

deze keer niet te zeven.
• Roer de blauwe bessenpulp onder slagroom en meng 

er dan de helft van de overgebleven bessen doorheen.
• Dek af met folie en laat een half uurtje opstijven in de 

koelkast.

Ingrediënten 
  Flensjes
• 200 ml sojamelk
• 50 gram banaan
• 50 gram bloem 
• 1/4 tl bakpoeder
• 1 zakje vanillesuiker
• snufje zout

  Mousse van blauwe bessen
• 100 gram blauwe bessen (70 om te pureren, 

30 voor erbij)
• 150 ml sojaslagroom
• 1 tl poedersuiker

Dit gerecht is ook erg lekker 
met chocoladesaus

Afwerking
Leg een flensje op een bord en leg er een flinke lepel blauwe bessenmousse op. 
Herhaal dit nog een keer en eindig met een flensje.
Schik de rest van de blauwe bessen op elk bord.
Overgiet de flensjes met de blauwe bessensaus.

Bestel h
i er !

Wat is er lekkerder dan pannenkoeken? 
Simpel; meerdere kleine pannenkoeken 
(of pancakes). Met een vulling bovendien :)

Pannenkoekjes met 
amandel/dadelvulling

http://www.veganistischkoken.be
http://www.veganistischkoken.be
http://www.veganistischkoken.be/plantaardige-desserts
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Bereiding
• Meng alle ingredienten voor het pannenkoekenbeslag. 

Meng goed met de klopper en laat minstens een half 
uurtje rusten.

• Doe ondertussen de dadels, amandelen en kokosolie in 
de blender. Doe er een scheutje water bij en mix tot een 
gladde massa. Blijf beetje bij beetje water toevoegen tot 
de pasta enigszins smeerbaar wordt.

• Verhit wat zonnebloemolie in een pan en bak pannen-
koeken van het beslag. Laat afkoelen.

• Bestrijk de afgekoelde pannenkoeken met de dadel-
amandelpasta en rol ze op. Snij de pannenkoeken ver-
volgens in kleine rolletjes en serveer ze meteen.

Ingrediënten 
  Pannenkoeken
• 1 liter amandelmelk
• 275 gram bloem
• 1 tl bakpoeder
• snufje zout
• een scheutje olijfolie
• 1 zakje vanillesuiker (of minder naar smaak)
• zonnebloem- of kokosolie (om te bakken) 

  Vulling
• 8-10 ontpitte dadels
• 30 gram versgemalen amandelen  

(of amandelpoeder)
• 1 el kokosolie
• Water (zoveel als nodig)
• 1 tl poedersuiker

Zin in een lekker makkelijke zoete 
snack? Probeer dan zeker deze 
gevulde pannenkoekjes eens.

Ze zijn gevuld met een mengsel 
van dadels en amandelen en 
het resultaat doet nogal denken 
aan die overheerlijke - en schan-
dalig zoete - Marokkaanse des-
sertkoekjes. Je kent ze wel; die 
dingen waar je gewoonweg NIET 
kan afblijven ;)

Ideale ‘koffiesnack’ voor 
de feestdagen ook!
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