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Wij stellen maandelijks, in samen-
werking met “de Eetmevrouw” 
een gerecht samen, speciaal 
gericht op een goede darmflora 
en voor mensen met een stoma.

We zullen hierbij een toelichting 
geven over de gebruikte voeding-
stoffen in de gerechten.

Pauline Kortbeek

Luchtige volkoren speltmeel pannenkoekjes  
Met banaan en een vleugje kaneel 

Bereidingstijd: 20 minuten  

Ingrediënten voor +/- 10 kleine pannenkoekjes 
• 1 rijpe banaan (ca. 100 gram)
• 200 ml plantaardige melk (kan ook met gewone melk)
• 125 gram volkoren speltmeel
• 1 theelepel bakpoeder
• ½ theelepel kaneel
• Snufje zout
• 1 theelepel olie

Extra toppings: fruit naar keuze, kaneel- of cacaopoeder.  
Stroop of poedersuiker kan natuurlijk ook wel (met mate). 

Benodigdheden: 
Staafmixer, weegschaal, spatel, maatbeker, koekenpan 

Bereiding: 
• Schil de banaan en snijd in stukjes
•  Voeg de banaan samen met de plantaardige melk, zout en kaneel toe aan de maatbeker en meng tot een gladde massa 

met de staafmixer
• Voeg tot slot de bakpoeder toe en meng het nog goed door
• Verhit een theelepel olie in een koekenpan en zorg dat de pan goed warm is
• Bak de pannenkoeken in gewenste grootte aan beide kanten goudbruin
• Voeg een topping naar keuze toe!

De pannenkoekjes zijn prima een paar dagen in de koelkast te bewaren en geschikt om in te vriezen. 

EET SMAKELIJK! 

Weetjes: 

•  Wist u dat het een banaan naarmate deze rijper is, niet alleen zoeter wordt maar ook van voedingswaarde veranderd? 
Groene bananen bevatten meer vezels dan de overrijpe versies.

• Beiden zijn goed voor de gezondheid! 
• Bananen erg kaliumrijk zijn? Per 100 gram bevat een gemiddelde banaan 364 mg kalium.
•  Naast natrium hebben mensen met een stoma ook behoefte aan meer kalium.  

Deze pannenkoekjes zijn daar een mooie aanvulling op. 

Allergie informatie: check altijd het etiket en de ingrediënten op allergenen die bij u van toepassing zijn.

Koken met Marlen


