
 

Gegratineerde pannenkoeken met wortels en prei (kidsfavoriet) 
Voor 4 personen 
 

Ingrediënten 
Voor het deeg: 
• 250 g volkoren(spelt)meel 
• 3 eieren 
• 1 tl kruidenzout 
• 180 melk/yoghurt/kefir/karnemelk 
• 200-250 ml koud mineraalwater 
• boter of olie om in te bakken 
Voor de vulling: 
• 750 g wortels, geschild in blokjes 
• 2 preien, in ringen 
• 350 ml groentebouillon 
• 6 takjes platte peterselie, gehakt 
• 150 g crème fraîche 
Voor de saus: 
• 500 g tomatenblokjes uit blik 
• 100 g crème fraîche 
• 1 teentje knoflook 
• 1 el witte wijn 
• 1 el tomatenpuree 
• 125 g mozzarella in stukjes 

 

Bereidingswijze: 
Roer het meel, de eieren, het zout, de melk of yoghurt en 200 ml mineraalwater tot 
een glad beslag. Voeg indien nodig nog wat water toe. Zet het beslag apart.   
Kook de preiringen en de wortelblokjes 10-15 min op laag vuur gaar in de 
groentebouillon. Giet de groenten af en vang de bouillon op. Een deel het je nodig 
voor de saus, Bewaar de rest in een pot in de koelkast voor een ander gerecht. 
Verhit intussen boter of olie in een pan en bak hierin ongeveer 8 dunnen 
pannenkoekjes van het beslag.  
Verwarm de oven voor op 200°C (hete lucht 180°C). 
Meng de crème fraîche en de peterselieblaadjes door de uitgelekte groenten. 
Breng op smaak met peper en zout en laat kort afkoelen. 
Pureer alle ingrediënten (behalve de mozzarella) voor de saus met 75 ml 
groentebouillon in een keukenmachine of blender. Beleg de pannenkoeken met de 
groenten en rol ze op. Snijd de rollen in plakken en zet ze rechtop in een 
ovenschaal. Giet de tomatensaus eroverheen en verdeel de stukjes mozzarella 
over het gerecht. Bak de pannenkoekrolletjes 20-25 minuten in het midden van de 
oven, totdat de kaas goudgeel is. 
 

Uit: Bieslook en Polenta, Kraut-kopf.de 


