
Vegan bananenpannekoekjes
Ingrediënten (voor 5 stuk)
31 grote banaan, hoe rijper/bruiner, hoe beter!
100 gram spelt-/amandel- of kokosmeel 
200 mililiter amandelmelk
Halve theelepel bakpoeder
Snufje zout
Kaneelpoeder of goldenmilk kruiden (heerlijk) 
Andere poeders zoals spirulina, maca of cacao mag ook!
Kokosolie

Hoe maak je het? 
We beginnen uiteraard met het maken van het beslag. Pel de banaan, breek in
stukken en doe het in de mengkom. Prak fijn met een vork  zodat er geen grote
klonten meer inzitten. Hoe langer je het prakt, hoe meer het de structuur van een
dikke appelmoes krijgt. Dat is de bedoeling. Je kunt hier ook de mixer voor
gebruiken. Voeg nu de amandelmelk toe en roer dit met de mixer of garde goed door
elkaar.Voeg nu geleidelijk het meel toe en roer dit ook goed door elkaar.
Tot slot mag nu het bakpoeder, zout en de poeders erbij. Roer dit ook weer goed
door elkaar. Laat een klein beetje olie in een koekenpan op middelhoog vuur warm
worden. Doe een klein beetje van het beslag in de koekenpan tot je een klein
pannenkoekje hebt. Bak dit aan beide kanten goudbruin.Serveer met je favoriete
toppings! Kies bijvoorbeeld voor fruit, kokossnippers of ahornsiroop.

Serveer de pannekoekjes met je favoriete topping. 
Bijvoorbeeld vers fruit, kokossnippers of ahornsiroop.

T I P !

Benodigdheden
Koekenpan
Mengkom
Handmixer
Garde
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