Paashaas pannenkoek
Een simpele pannenkoek omtoveren tot paashaas
Pannenkoeken zijn eigenlijk altijd al lekker maar rond de tijd van Pasen smaken ze
extra lekker als we er een Paashaas van maken. Smullen maar!
Duratie

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: n.v.t

Ontwikkelingsgebied

: Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Creatief, Eten en drinken

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig voor 1 "paashaas pannenkoek"?
•
•
•
•
•
•
•

1 pannenkoek
2 plakjes banaan
2 bosbessen
1 plakje aardbei
jam of siroop
2 mini-marshmallows
2 dunne plakjes cantaloupe of honingmeloen

Kijk eerst dit leuke filmpje ter inspiratie:
• https://www.youtube.com/watch?v=PINVHnDeJno&feature=youtu.be

Optioneel: eerst zelf pannenkoeken bakken
Je kunt van te voren zelf pannenkoeken gaan bakken voor deze activiteit. Houd er dan wel rekening mee dat je
meer tijd kwijt bent! Uiteraard kun je ook kant-en-klare pannenkoeken gebruiken. Dan kun je deze stap overslaan.

Duur: ongeveer 30 minuten.

Wat heb je nodig om zelf pannenkoeken te kunnen bakken?
Voor 2-3 personen heb je het volgende nodig:
• 250 gram bloem
• snufje zout
• 500 ml melk
• 2 grote eieren

•
•
•
•
•

scheutje olijfolie
boter om te in te bakken
beslagkom
soeplepel en spatel
(pannen)koeke(n)pan

Bereiding:
1. Zeef de bloem en mix dit met het zout en de kaneel. Voeg hier ook de helft van de melk aan toe.
2. Doe hier een voor een de eieren bij en mix het ondertussen goed door elkaar heen. Voeg tot slot beetje bij
beetje de rest van de melk toe, en doe hier een scheutje olijfolie bij.
3. Verwarm een beetje boter in een koekenpan. Let er op dat de pan heet genoeg is voordat je begint met het
bakken.
4. Doe telkens een beetje beslag (bijvoorbeeld met een soeplepel) in de koekepan en bak de pannenkoek om
en om mooi bruin. Ga hier mee door tot het beslag op is.

Aan de slag met de paashaas pannenkoeken!
1. Gebruik een kant een klare pannenkoek of gebruik één van de pannenkoeken die je zojuist gebakken hebt.
2. Plaats de pannenkoek op een bord. Gebruik de plakjes banaan voor de ogen en de bosbessen als pupil.
Leg een plakje aardbei erop voor de neus.
3. Met behulp van een kleine lepel maak je met jam of stroop een mondje. Gebruik twee mini marshmallows
als de tanden.
4. Tenslotte plaatst je twee sneetjes meloen op de top van het hoofd als de oren. Eet je Paashaas!

