
Ingrediënten: 6 personen
Pannenkoeken (zelf gemaakt of kant 
en klaar), Paschka aardbei 200g, 
Mascarpone 250g, aardbeien, 
muntblaadjes, decoratief koekje  
bv. Kletskoppen en een spuitzak

Maak eerst een mousse van de 
Paschka Aardbei en de mascarpone 
door beide voorzichtig onder el-
kaar te mengen met een houten 
lepel of spatel.
Met die heerlijke mousse bestrijk 
je vervolgens een pannenkoek 
en je legt er ook meteen dunne 
schijfjes aardbei op in twee hori-
zontale lijnen. Rol de pannenkoek 
goed strak op en snijd hem dan in 
brede plakjes totdat je ongeveer 
een derde van de pannenkoek 
overhoudt. Neem een leuk bordje 
uit de kast en versier het met je 
pannenkoek(schijfjes)! Je kan je 
creatie nog verder afwerken met 
wat stukjes aardbeien, wat toefjes 
van die lekkere Paschka Aardbei 
mousse, een paar muntblaad-
jes en een decoratief koekje. En 
voilà… Je hebt net een prachtig 
culinair dessert op tafel getoverd…

Pannenkoeken met 
blozende aardbeien

Ingrediënten: voor 6 wafeltjes
150g Paschka chocolade, 100g boter, 
250g zelfrijzend bakmeel, 4 eidooiers, 4 
eiwitten, 90g suiker, 20g kleine melkcho-
colade druppels, wafelijzer (hartvorm)

We beginnen door de Paschka Chocolade 
samen met de boter op een heel zacht 
vuurtje te smelten. Klop ook de eidooiers 
op en voeg die samen met de suiker toe 
aan de gesmolten boter met Paschka. 
Meng alles goed onder elkaar en doe er 
dan het zelfrijzend bakmeel bij. Opnieuw 
goed mengen is de boodschap totdat 
je een gladde massa krijgt. Nu mag je 
er ook de kleine chocoladedruppels aan 
toevoegen! Het enige wat er nu nog bij 
moet zijn de eiwitten. Die klop je stevig 
op tot eiwitschuim dat je met een spatel 
bij de gladde massa voegt. Het deeg is 
klaar! Dus nu gaan we bakken… Steek 
je wafelijzer in en doe een volle pollepel 
beslag in het midden van het wafelijzer. 
Wanneer het wafelijzer zijn werk doet en 
het deksel wat naar boven komt, bete-
kent dat dat je liefdeswafeltjes bijna klaar 
zijn! Zien ze er goudbruin uit? Haal ze er 
dan uit en laat de Paschka wafeltjes even 
afkoelen. Ziezo, jij hebt je liefde omgeto-
verd in lekkere, schattige wafeltjes… Laat 
familie en vrienden nu maar snel proeven 
van jouw liefdesbereiding!

Uit je liefde met 
Paschka wafeltjes

Kokkerellen met Paschka!
Als smeerpasta is Paschka natuurlijk bijzonder lekker op je boterham,
maar je kan met deze lekkernij nog zoveel meer doen!

Met dit receptenboekje kan je alvast thuis lekker aan 
de slag. Laat je creativiteit en inspiratie de vrije loop 
en probeer vanalles uit. 
Heb je een nieuw gerecht met Paschka uitgetest en 
bevalt de smaak je wel? Breng ons dan zeker op de 
hoogte van je culinaire ontdekking!

www.paschka.be

Paschka is een merk van KaDé
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Ingrediënten: 4 personen
Toastbrood, Paschka banana 
200g, 1 banaan, 1 rond glas 

Om deze croque-monsieurs te 
maken, beginnen we met het 
brood. We steken er wat rondjes 
uit met … een rond glas! Dat is 
heel eenvoudig en werkt snel. Je 
duwt het glas gewoon diep door 
het brood en met een mes snijd je 
langs de rand van het glas. Nu heb 
je een leuke vorm en zijn de zijkanten 
mooi glad! Dit is ook wel leuk om 
met kinderen te doen, voor een 
verjaardagsfeestje ofzo … 
Op de uitgesneden boterhammen 
smeer je wat overheerlijke Paschka 
Banana en leg je daarna enkele 
dunne schijfjes banaan. 
Net zoals bij een gewone croque-
monsieur, sluit je je boterham en 
bak je hem in een croque-monsieur 
machine. Eventjes wachten en 
klaar! En nu smullen maar van die 
originele, zoete croque-monsieur…!

Party croque-monsieur met 
Paschka Banana

Ingrediënten: 4 personen
Paschka ananas 250g, 1 glas melk, 
1 potje kokosroom of kokosmelk 
140ml, ½ lt vanille ijsroom, 1/3 
verse ananas in stukjes, 1 soep-
lepel kokospoeder

Met de volgende ingrediënten 
kan je vier personen plezieren met 
een milkshake. Als basis hebben 
we een glas melk nodig en een 
halve liter ijs met vanillesmaak. 
Om de milkshake een exotische 
fruitsmaak te geven, leggen we 
ook 250g Paschka Ananas klaar 
en een derde van een verse ana-
nas (in stukjes gesneden). En wat 
gaat er goed samen met ananas? 
Kokos! Dus hebben we ook een 
soeplepel kokospoeder nodig en 
een potje kokosroom of -melk van 
140 ml. Ziezo, nu hebben we alle 
ingrediënten bij elkaar voor een 
super lekkere milkshake! Om hem 
te maken voeg je ze allemaal sim-
pelweg samen in een blender en 
mix je alles tot het een schuimige 
massa wordt. Kies een paar leuke 
glazen uit, versier ze met een stukje 
verse ananas en zo’n leuk palm-
boomprikkertje en you’re ready to 
go! 

Een exotische milkshake 
in de zomer

Ingrediënten: 4 personen 
Paschka stracciatella 150g,
Vanille roomijs 150g, 20g kleine 
chocolade druppels, krokante 
boterwafeltjes

Voor een viertal personen begin je 
met 150g roomijs met vanille-
smaak, 150g Paschka Stracciatella 
en 20g kleine chocoladedruppels. 
Dat meng je al lemaal onder 
elkaar met een houten spatel en 
plaats je ongeveer twintig minuten 
in de diepvries zodat het ijs goed 
hard kan worden. Meer heb je 
niet nodig om thuis van home 
made stracciatella ijs te genieten!
Als het Paschka stracciatella ijs 
klaar is, neem je een paar krokan-
te boterwafeltjes die je vult met 
het ijs. Smeer maar gerust een 
dikke laag zodat je echt een goed 
gevuld wafeltje hebt. Serveer 
deze heerlijkheid als dessert na 
een gezellig familie-etentje, als 
vieruurtje tijdens een kinderfeestje 
of als lekker tussendoortje voor 
jezelf…!

Home made 
stracciatella ijs


