
pannenkoeken in drie kleuren

Ingrediënten 
Roze pannenkoeken
• 300 g gekookte rode bieten 
• 180 g meel • 3 tl bakpoeder 
• 3 eieren • 1 tl kaneel • 100 ml water 
 
Oranje pannenkoeken
• 2 oranje paprika’s • 300 g bloem 
• 3 eieren • 400 ml melk • 1 el olie 
• zout • peper • 600 g spinazie 
• 100 g geitenkaas 
• handje geraspte kaas 
 
 

 
Groene pannenkoeken
• 3 handen verse spinazie • 300 g meel 
• 700 ml melk • 1 tl zout • 2 eieren 
• olijfolie • plakjes kaas of geraspte kaas

Bereiden
Roze pannenkoeken Schil de bieten en snijd in grove stukken. Doe ze in 
de blender en voeg de rest van de ingrediënten toe en mix tot een glad 
beslag. Verhit een koekenpan en bak de pannenkoeken op middelhoog 
vuur gaar.

Oranje pannenkoeken Halveer de paprika’s en verwijder de zaadlijsten. 
Leg in een ovenschaal en sprenkel er een beetje olijfolie over. Rooster 
30 minuten in een voorverwarmde oven (200°C). Laat afkoelen. Mix de 
bloem met eieren, melk en een snuf peper en zout tot een beslag. Meng 
de geroosterde paprika’s met een mixer gelijkmatig door het beslag. Verhit 
een koekenpan met wat olie en bak de pannenkoeken gaar. Leg apart. 
Wok de spinazie kort tot het slinkt. Druk er daarna zoveel mogelijk van 
het vocht uit. Vul de pannenkoeken met de geitenkaas en spinazie en rol 
op. Leg de opgerolde pannenkoeken in een ovenschaal en bestrooi met 
geraspte kaas. Zet de ovenschaal een kwartiertje in de oven op 170°C tot 
de kaas gesmolten is.

Groene pannenkoeken Mix meel, melk, zout en eieren tot beslag. Doe er 
daarna de spinazie bij en mix goed glad. Verhit een koekenpan en bak 
de pannenkoek aan beide zijden kanten bruin. Leg de kaas op één helft 
van de pannenkoek en klap hem dicht. Zet het vuur laag en doe even een 
deksel op de pan zodat de kaas smelt.

VOOR 4 PERSONEN  |  CA. 30 MINUTEN PER KLEUR


