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Hartige, gevulde, pannenkoektaart

Ingrediënten (4 personen): 

Voor de pannenkoeken (8 stuks)
• 250 gram volkoren meel of bloem
• 3 handjes verse blad spinazie = ca. 150 gram 
• 2 scharreleieren
• Mespuntje zout
• 600 ml (magere) melk
• bakboter

Voor de vulling:
• 1/3 komkommer 
• Gesneden rauwkost, 100 gram 
• Gesneden IJsbergsla, 100 gram 
• Feta/ geraspte kaas. 150 gram feta voor 8 pannenkoeken of 
150 gram 30+ geraspte kaas voor 8 pannenkoeken  

Bereiding: 

Bak de pannenkoeken: Meng alle ingrediënten tot een glad beslag met een staafmixer. Gooi een 
klontje boter in een koekenpan en bak 6- 8 pannenkoeken.
Maak de hummus door alle ingrediënten in een maatbeker te doen en met een staafmixer glad te 
mixen. 
Bouw de pannenkoektaart op: 
• Leg de pannenkoeken voor je neer
• Besmeer er 2 met 2 eetlepels humus (tip: besmeer met humus voordat ze gestapeld zijn, dit 
voorkomt scheuren)
• Nu ga je stappelen. Leg een pannenkoek met hummus voor je neer, verdeel de rauwkost erover. 
dan weer een pannenkoek en de ijsbergsla. Dan weer een pannenkoek met humus. Dan een 
pannenkoek en komkommer. Dan een pannenkoek en geraspte kaas of feta. Sluit af met een 
pannenkoek. Heb je nog vulling en pannenkoeken over, kijk zelf waarmee je ze nog kunt vullen. 
Sluit af met een pannenkoek zonder vulling. Tip: zorg dat de vulling regelmatig wordt verdeeld 
zodat de taart niet aflopend is aan de rand!)
• Snijd de taart in 8 punten. 

Tip(s) van de kok: 

- Gebruik eens ipv spinazie rucola!
- De humus kan ook pittig gemaakt worden met pepertjes!

Eet Smakelijk!

Hummus (voor 8 pannenkoeken):

• 1 blik kikkererwten (totaal 225 gram), uitgelekt 
• 80 milliliter olijfolie 
• ½ citroen 
• 1 a 2 theelepels komijnzaad
• snufje tafelzout 
• 2 tenen knoflook 
• 2 eetlepels tahin (sesampasta) 
• 2 theelepels paprikapoeder
• Als alternatief voor komijn zaad en paprikapoeder 
kan er ook ras el hanout worden gebruikt 


