
Mange av dere har nok kjennskap til og forhåpentligvis 

forkjærlighet for bananpannekaker, og dette er i samme 

gate, og disse er også enkle å lage. Dette er et fint 

alternativ til både frokost, lunsj eller kveldsmat, med 

relativt lite sukker i oppskriften.  

 

OBS! Man trenger blender eller stavmikser til oppskriften.  

 

Oppskriften (gir 8-10 pannekaker):  

Tre egg 

To epler 

2 ss sukker 

1 ts kanel 

1 ts bakepulver 

1/2 ts salt 

1 dl havregryn 

1 - 1,5 dl melk 

1 dl hvetemel 

Litt smør til steking 

 

1. Start med å skylle eplene, før du fjerner kjernehusene og deler eplene i middels store 

biter.  

2. Ha alle ingrediensene, bortsett fra melet, i en blender. Hvis dere ikke har en blender 

kan du ha dem i en middels stor bolle og bruke stavmikser i stedet, men da må man 

kanskje ha hjelp av en voksen. Kjør i et minutt eller to. 

3. Stopp blenderen, ha i melet og kjør videre på lav hastighet til røren er klumpfri. 

Røren bør være litt tykk, hvis ikke så kan det bli vanskelig å få pannekakene til å 

henge ordentlig sammen.  

4. La røren svelle i ca 20 - 30 minutter. I mellomtiden kan du vaske opp utstyret du har 

brukt, rydde på kjøkkenbenken og dekke på bordet. 

5. Tilsett litt smør i stekepannen og varm den opp. Bruk en øse til å helle litt og litt av 

røren i stekepannen. Form røren til små runde pannekaker, kanskje tre eller fire i 

pannen om gangen. La de ligge en liten stund før du snur dem over til andre siden 

med en stekespade og steker den siden også. Dersom pannekakene virker litt løse 

kan man tilsette litt mer mel i røren, men trolig ikke mer enn en spiseskje eller to. 

6. Legg pannekakene i stabler på en tallerken når de er ferdigstekt. De er veldig gode 

både med hvitost og brunost, forskjellige syltetøy, rømme, kesam med frukt og bær, 

peanøttsmør og så videre. Del gjerne tips til hva som smakte godt sammen med 

pannekakene :-)  

 

Hilsen Hilde 

 
 


