
SÅDAN  BRUGER DU 
PANDEKAGEPANDEN

 

TINNETGAARD
Bo- og Erhvervsskole

 
Læs mere og se en video  
om hvordan pandekage-  

panderne bruges på:
www.tinnetgaard.dk

Her kan du også se mere 
om vores øvrige  

udlejningsprodukter:

Vildmarksbade
Popcornmaskine
SlushIcemaskine

Paellapander

Ønsker du levering og afhentning, så er fragtprisen 
6,- kr. pr. kørt km.

Pandekagemaskinerne kan afhentes fra kl. 10.00 
og skal afleveres tilbage rengjort den efterfølgende 
dag kl. 13.00, hvis andet ikke er aftalt.

Har du spørgsmål?  
Så kontakt Steven på tlf.: 28 25 28 15



Rengøring: 

1. Den rustfrie del skal tørres over med en fugtig klud med  
opvaskemiddel.  

2. Panderne må aldrig få vand, de skal tørres over med en 
tør klud og får derefter igen olie.

Mangler du en god opskrift? 

Har du ikke selv en god opskrift, kan du bruge denne, som  
rækker til ca. 10 personer:

500 g hvedemel
200 g sukker
3 æg
Et nip salt
50 g smeltet smør
1 liter mælk

Kom sukker, smeltet smør, salt og æg i en skål. Rør dejen  
sammen og tilsæt gradvist mel og mælk til du har en glat 
dej uden klumper. Tilsæt resten af mælken og lad den stå 
ca. 1 time inden du begynder at bage.

Opstilling og ibrugtagning

1. Placer panden på en stabil og brændsikker flade. 

2. Ved tilslutning af gasflasken til gasblusset skal der være  
lukket for gassen. 

3. Bland dejen og stil den klar i f.eks. en kande. 

4. Tænd for panden ved at dreje knappen, og holde den inde 
i nogle sekunder mens du trykker på den røde knap. Når 
du bager, kan varmen justeres, men et godt sted at starte 
er mellem 5 og 6. 

5. Fordel lidt smør eller olie på panden (ved olie skal det 
være neutral olie som f.eks. solsikkeolie). Hæld en smule 
dej på panden og fordel dejen med dejsprederen. 

6. Efter ca. 20 sekunder kan pandekagen vendes med  
paletkniven, og du kan begynde at fylde fyld på. 

7. Inden næste pandekage giver du igen panden en smule 
olie og dejsprederen kan med fordel skylles i vand, så der 
ikke hænger dejrester fast. 

OBS! Panderne må gerne bruges indendørs, men du 
skal være forberedt på at der kan dufte af pandekager 
flere dage efter. Dette kan dog afhjælpes ved at stille 
en skål med lidt eddike.

SÅDAN BRUGER DU 
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