
 

Kerstman pannenkoek
Een pannenkoek versieren als Kerstman
Een pannenkoek met fruit toveren we om tot kerstman! Smullen van je eigen
kerstman dus!

Duur : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische
ontwikkeling

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

Soort activiteit : Eten en drinken

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

(Kant en klare) pannenkoeken
Frambozen of aardbeien
Banaan

Slagroom
Chocolade chips
Mes
Bord

Wat heb je nodig?

Kijk dit leuke filmpje ter inspiratie:
https://www.youtube.com/watch?v=G5Olpdg2AA8

 

https://www.youtube.com/watch?v=G5Olpdg2AA8


 

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. Benodigdheden: voor 2-3 personen

Benodigdheden:

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 koekenpan en bak de

pannenkoek om en om mooi bruin. Ga hier mee door tot het beslag op is.

Aan de slag met de kerstmanpannenkoeken!
Pak de pannenkoeken die je zojuist hebt gebakken, of gebruik kant-en-klare pannenkoeken.
Snijd nu de banaan in stukjes. Leg deze als baard onderaan de pannenkoek. Zorg dat je ook een paar
stukjes naar boven laat lopen zodat de baard door lijkt te lopen. 
Pak nu de frambozen of aardbeien en leg deze bovenop de pannenkoek als muts. Leg ook een
framboos of aardbei in het midden van de pannenkoek als neus. 
Vervolgens kun je de kerstman ogen geven van chocolade chipjes. 
Snijd vervolgens van een andere pannenkoek twee reepjes af en leg deze horizontaal op de baard van
de kerstman neer. Doe er een streepje slagroom op en je kerstman is compleet. 
Hij ziet er bijna te lekker uit om op te eten hè? 

 



 

 


