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VOORBEREIDING

35 min.
BEREIDING

45 min.
MOEILIJKHEID

gemiddeld 12 stuks
PORTIES BUDGET

gemiddeld

1

INGREDIËNTEN

Mascarponecrème
.  225 g mascarpone
.  100 g slagroom
.  60 g poedersuiker

Pannenkoeken
.  60 g suiker
.  3 grote eiwitten, gekoeld
.  285 g witte bloem
.  340 g karnemelk
.  100 g volle melk
.  60 g ongezouten boter, 
   gesmolten en afgekoeld
.  4 grote eidooiers
.  4 el bakpoeder
.  1 tl zout
.  antikleefspray

Opbouw
.  diverse verse bessen, om te 
   garneren
.  ahornsiroop, om over de
   pannenkoeken te gieten

12

BEREIDING

Mascarponecrème
1      Plaats de vlinder in positie. Plaats de mascarpone, slagroom en 
         poedersuiker in de mengbeker en klop 30 sec / snelheid 3.5. 
         Verwijder de vlinder. Doe de room in een kom, dek af met 
         huishoudfolie en zet in de koelkast tot gebruik. Maak de mengbeker 
         en vlinder grondig schoon en droog.

Pannenkoeken
2      Plaats een kom op het mengbeker deksel en weeg er de suiker in af. 
         Zet opzij.
3      Plaats de vlinder in positie. Plaats de gekoelde eiwitten in de 
         mengbeker en, zonder maatbeker, klop 1 min 30 sec / snelheid 4 
         terwijl u langzaam de opzij gezette suiker door de opening in het 
         mengbeker deksel toevoegt. Klop tot er glanzende, zachte pieken 
         ontstaan. Verwijder de vlinder. Doe het losgeklopte eiwit over in 
         een grote kom en zet opzij.
4      Plaats de vlinder in positie. Plaats bloem, karnemelk, volle melk, 
         boter, eidooiers, bakpoeder en zout in de mengbeker, plaats de 
         maatbeker in het deksel en klop 30 sec / snelheid 4. Duw het geheel
         met behulp van de spatel naar onder in de mengbeker en klop nogmaals 
         10 sec / snelheid 4 tot het beslag glad en lichtgeel is. Verwijder  
         de vlinder. 
5      Neem met de spatel een derde van het opgeklopte eiwit en voeg dit 
         toe aan het beslag, zachtjes mengen tot het is opgenomen. Zorg ervoor 
         dat u een horizontale en cirkelvormige beweging maakt, zodat al het 
         deeg wordt gemengd. Zodra het eerste derde deel is verwerkt, voegt u 
         nog een derde van het opgeklopte eiwit toe en mengt u voorzichtig op 
         dezelfde manier. Voeg als laatste het laatste derde deel toe en meng 
         opnieuw tot het deeg heel licht en luchtig is en er geen witte strepen 
         meer te zien zijn.
6      Plaats drie geperforeerde, bodemloze taartcirkels (8 cm) in een grote 
         koekenpan, smeer de binnenkant van de vormpjes en de bodem van                   
         de pan waar de pannenkoeken worden gekookt in met antikleefspray                   
         en verwarm de pan op laag vuur. Giet een kleine hoeveelheid beslag in          
         elke vorm (± 85 ml), dek af met een deksel en laat 4-5 minuten 
         bakken. Draai met een tang elke taartring (met de crêpe erin). Dek af 
         en kook 3-4 minuten of tot het deeg gaar is. Duw de pannenkoeken 
         voorzichtig uit de vormpjes om ze te verwijderen, leg ze op een bord en 
         houd ze warm. Herhaal met de rest van het deeg.

Opbouw
7      Leg drie pannenkoeken op een bord en garneer met mascarponecrème 
         en bessen. Serveer met ahornsiroop.

Brood, Biscuit & Gebak

Energiewaarde 987 kJ / 236 kcal
Eiwit 6 g
Koolhydraten 32 g 
Vetgehalte 10 g

NUTRITIONELE WAARDEN
PER 1 STUK


