
 

Oud Hollandse poffertjes
Hét basisrecept voor de allerlekkerste poffertjes

Poffertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar zoeter en dikker omdat ze rijzen. Om 

ze te maken heb je een speciale poffertjespan nodig. Heb je daar ooit al eens mee gewerkt? 

Het is echt leuk en lekker om te maken!

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Motorische ontwikkeling

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

Soort activiteit : Eten en drinken

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, Groep 

meer dan 10 kinderen

• 250 gram bloem

• 1,5 tl bakpoeder

• snuf zout

• 300 ml melk

• 2 eieren

• gesmolten boter (voor het 

invetten van de pan)

• poedersuiker

• bakkwast

• beslagkom

• garde

• mixer

• poffertjespan 

• fornuis

• vork

• spuitzak, spuitfles of maatbeker

• klein pannetje (om boter in te 

smelten)

Wat heb je nodig?
Voor ongeveer 4 porties heb je het volgende nodig:

Kijktip!
Het recept wijkt iets af van ons recept, maar het principe is hetzelfde!

• https://www.youtube.com/watch?v=McUof6W1zb0

Aan de slag!
Doe de bloem, het bakpoeder en het zout samen in een kom, klop dit met een garde door elkaar. Voeg dan de melk en de 

eieren toe en mix dit tot een glad beslag.

Zet de poffertjespan vast op een middelhoogvuur zodat het goed warm wordt. Verwarm in een ander pannetje vervolgens 

een klont boter. Wanneer de boter gesmolten is kun je hiermee de poffertjespan invetten. Gebruik hier een bakkwast voor. 

Vul de kuiltjes voor maximaal 2/3 met beslag. Poffertjesbeslag is wat dikker, gebruik daarom een spuitzak spuitfles of een 

maatbeker om het beslag mee in de poffertjespan te doen.

Wanneer je aan de bovenkant belletjes ziet komen kun je ze met een vork eenvoudig omdraaien. Laten ze nog niet helemaal 

goed los? Wacht dan een paar tellen, als ze goed zijn kun je ze namelijk heel makkelijk keren. 

Doe de poffertjes op een bord en doe er eventueel poedersuiker en boter bij. Eet smakelijk!

 



 

Bronnen:

• https://www.laurasbakery.nl/poffertjes-recept/

• https://ohmydish.nl/recept/poffertjes/

 


