stappenplan
jam maken
Met vers f r u i t, s ui ke r e n ee n pa nne tj e m a a k
je in no ti me e e n h e e r li j ke ja m . A a n d e s l ag !
Om jam te maken heb je fruit, suiker en pectine

een royale pan. Liefst met een dikke bodem, want

nodig. Vruchten als pruimen, blauwe bessen en

dat versnelt de verdamping van vloeistof. Ook de

appels zitten van nature vol pectine, dat zorgt dat

grootte van de pan speelt daarin een belangrijke rol:

jam de goede, gelei-achtige structuur krijgt.

hoe ruimer, hoe meer vocht er verdampt en hoe eer-

Maar aardbeien, perziken en vlierbessen zijn een

der de jam de gewenste dikte heeft. Bovendien moet

stuk minder pectinerijk. Als je daar een gebonden

je het fruit goed kunnen omroeren en heeft

jam van wilt maken, kun je twee dingen doen. Of je

het ruimte nodig om omhoog te komen bij het koken.

mengt de vruchten met de suiker en laat ze een nacht

Pas op: door het hoge suikergehalte is kokende jam

lang staan in een afgedekte kom om het natuurlijke

gloeiend heet, veel heter dan kokend water! Zet het

bindmiddel aan het werk te zetten. Bij het koken

vuur dus op tijd lager.

Stap 1
Spoel het fruit goed af, maak
het schoon, verwijder de slechte
vruchten, kroontjes, pitten, steeltjes
en dergelijke. Eventueel grote
stukken fruit klein snijden

Stap 2
Doe het schoongemaakte fruit in een
royale pan met dikke bodem. Voeg de
suiker en eventuele andere ingrediënten
toe. Roer dit goed door elkaar

van de jam voeg je dan nog citroensap toe om de
binding te bevorderen. Of, eenvoudiger nog, je

G oe d g e b ond e n

gebruikt geleisuiker. Daar is namelijk pectine en

Handige term, ‘gewenste dikte’, maar wat houdt

citroenzuur aan toegevoegd; een nacht laten staan

dat dan in? Dit kun je checken met behulp van een

en extra citroensap zijn dus niet nodig. Geleisuiker

jam- of suikerthermometer: is de jam 105 °C, dan

speciaal is ook prima, dat bevat minder suiker en

is de jam voldoende gebonden en moet je stoppen

zorgt voor een lekkere halfzoete jam.

met koken. Heb je zo’n thermometer niet in huis,

Wil je een suikervrije jam, gebruik dan een suiker-

leg dan een theelepeltje jam op een koud schoteltje

vrije geleipoeder. Zoals Marmello, een geleermiddel
op basis van citruspectine, verkrijgbaar bij de biologische winkel. Let op: het suikergehalte van je jam

en laat het even afkoelen. Loopt de jam niet van het
schoteltje af als je het scheef houdt? Dan heeft-ie de
gewenste dikte bereikt.

is bepalend voor de houdbaarheid. Suikervrije jam
kun je niet lang bewaren.

I n d e p ot

Is je jam klaar, verdeel hem dan direct over de nog

Vers fruit

warme schone potten die ondersteboven klaarstaan op

Een lekkere jam maak je uiteraard alleen met een

een eveneens schone theedoek. Sluit de potten direct

goeie kwaliteit fruit. Zorg dat je vruchten vers en

af, keer ze om en laat ze afkoelen. Op die manier

gaaf zijn, verwijder beurse plekjes. Wil je stukjes

trekt de inhoud vacuüm, zodat er geen bacteriën bij

fruit in je jam, snijd ze dan in de gewenste grootte.

Stap 3
Zet de pan op het vuur en breng
alles al roerend aan de kook. Houd
de aangegeven kooktijd in de gaten

Stap 4

kunnen komen. Plak de etiketten met vermelding

Wil je een gladde jam, maal het fruit dan fijn met

Vul de klaargezette potten
met de hete jam,
vul ze tot ze bijna overlopen.
Sluit de potten zo heet
mogelijk af, draai
om en laat ondersteboven
afkoelen

van ingrediënten en bereidingsdatum op de potten en

een staafmixer voor je de suiker toevoegt.

zet ze op een koele, donkere plek. Zoete jam is buiten

Weet je welke jam je wilt gaan maken, zet dan alle

de koelkast 6-12 maanden houdbaar. Na opening in

benodigdheden binnen handbereik. Het fruit, de sui-

de koelkast bewaren. Halfzoete jam is 3-6 maanden

ker, eventuele kruiden, de pollepel, de jampotten en

houdbaar, na opening nog ongeveer 1 maand.

14

Stap 5
Plak de
etiketten erop

15

Tip

xxxxxxxxxxxxxxxx
Voor een verrassend
smaakeffect voeg je een
beetje venkel toe aan de
basilicumpesto.

Basilicumpesto
Zelfgeoogst
• 1 bos basilicum
(schoongemaakt ongeveer 50 gram)

Uit het keukenkastje
• 60 gram pijnboompitten
• 4 tenen knoflook
• 100 gram geraspte
Parmezaan of Padano
• 200 ml olijfolie

Z’n bijnaam is ‘koningskruid’. En terecht, want basilicum
is een heerlijk geurend en smakend plantje. De diverse
soorten – Thaise basilicum, citroenbasilicum, rode basilicum –
kun je kopen als plantjes. Maar leuker is ze zelf op te kweken
uit zaad. Buiten zaaien kan vanaf mei, op een zonnige, warme
plek. Houd 20 cm afstand tussen de zaadjes, bedek ze met
ca. 1 cm aarde (niet aandrukken!), zorg voor water en voeding
en bescherm de plantjes tegen slakken, wind en onkruid.
Van juli tot oktober kun je basilicum oogsten. Knip de grote
bovenste bladeren van de tak af en laat de twee kleintjes
daaronder ongemoeid, zodat ze kunnen doorgroeien. Zie je
witte bloempjes verschijnen, verwijder ze dan. Basilicum
doet het overigens ook uitstekend op je vensterbank.
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• peper en zout

Extra nodig
• 6 kleine potjes
• blender of staafmixer

ZO MAAK JE HET

Doe de pesto in de goed schoongemaakte

Haal de basilicumblaadjes van de steeltjes,

potjes. Schenk een klein beetje olie op de pesto

spoel ze schoon en laat ze drogen op

zodat die als het ware wordt ‘afgesloten’ door

keukenpapier. Pel de knoflook.

de olie. Zo voorkom je schimmelvorming.

Blender de basilicum, knoflook en

Herhaal dit steeds als je een beetje pesto

pijnboompitten, voeg halverwege de olie

hebt gebruikt. Denk er ook aan dat je steeds

toe.Voeg tot slot de kaas, peper en zout toe.

een schoon lepeltje gebruikt. Plak een etiket

Pas op dat het mengsel niet gaat schiften.

op de potjes en bewaar ze in de koelkast.
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Salsa
van OostIndische
kers
Zelfgeoogst

ZO MAAK JE HET

• 50 gram blad van Oost-Indische kers

Was de blaadjes en laat ze drogen op een schone
theedoek of stuk keukenpapier, dep eventueel

Hij is niet afkomstig uit Oost-Indië en een kers is het al helemaal niet, maar een supermakkelijke plant om zelf te kweken is
het wél. Je hebt er geen omkijken naar en toch levert-ie elk jaar
weer prachtige eetbare bloemen en lekkere, peperachtige bladeren. Zaai ‘m half mei op een enigszins zonnige plek tegen een
hekwerk of gaas, zodat de plant flink kan klimmen. Er is ook een
laag groeiende Oost-Indische kers, geschikt voor in een pot.

Uit het keukenkastje

droog. Snijd het blad grof. Pel de knoflook en hak

• 2 teentjes knoflook

die grof met de staafmixer. Voeg de blaadjes toe

• 100 ml olijfolie

en daarna de kappertjes, mosterd en olie. Meng

• 2 theelepels mosterd

tot een homogene massa. Schenk beetje voor beetje

• peper en zout

de rodewijnazijn erbij, proef regelmatig of het
geheel niet te zuur wordt. Breng op smaak met

Uit de winkel

zout en zo nodig een beetje peper.

• 15 kappertjes
• 30-50 ml rodewijnazijn

Verdeel over goed schoongemaakte potjes.
Schenk een beetje olie op de salsa om bacterie-

Extra nodig

vorming tegen te gaan. Koel bewaren!

• 5 kleine potjes

In de koelkast blijft de salsa een paar weken goed.

• staafmixer

Vergeet niet een paar mooie etiketten te schrijven
waarop ook de aanmaakdatum staat vermeld.
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Zacht fruit
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stappenplan
Framboos is een vrucht die groeit
op een overjarige stengel. Dit betekent dat de eerste stengel van de
framboos gaat bloeien, vruchten
geeft en daarna afsterft.

Tip

xxxxxxxxxxxxxxxx
Tip: geef de frambozen
regelmatig wat mest

Stap 1

Oogst de laatste frambozen

Frambozen zijn in de winkel vrij prijzig doordat het
plukken zo’n arbeidsintensief werkje is. Dus waarom niet
zelf een framboos geplant? Hij doet het ’t best op een zonnige
plek en in voedingsrijke bodem. En hij doet het ook prima in
een pot. Humus of blad-grond onder de struik verwerken is
dan ook een goed idee. De grond mag niet te nat zijn. Als de
planten vrucht gaan dragen, worden ze zwaar, dus moet je ze
opbinden met een draad, langs gaas tegen de muur of tegen een
paal. Herfst- en zomerframbozen – de naam zegt het al – worden
op verschillende momenten in het jaar rijp. De zomerframboos in
juni – juli, de herfstframboos vanaf augustus tot aan de eerste
nachtvorst. De zomerse Tulameen is een sterk en makkelijk ras,
met dikke vruchten en veel opbrengst. In het najaar kun je de
takken wegsnoeien die vrucht hebben gegeven. Dan heb je
in het voorjaar volop uitlopers voor nieuwe vruchten.
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Tip

Stap 3

Stap 2

xxxxxxxxxxxxxxxx
Trekstengels
een framboos
Laat de nieuwe
staan die
zachtjes
de tak.
in dit oogstjaar
zijnvan
opgekomen.
Laat hij makkelijk los,
Dun ze wel uit, laat de dikste
dan is hij rijp.
stengels staan, zo om de 15 cm

Nadat je frambozen hebt
geoogst, snijd je deze
stengel tot aan de grond af
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Frambozenjam met
vlierbloesem

Frambozenjam
met anijs
zelfgeoogst
• 1250 gram frambozen
• sap van 1 citroen

zelfgeoogst

Uit het keukenkastje

• 1250 gram frambozen

• 4 steranijs
• ½ vanillestokje

Uit de koelkast

of 1 zakje vanillesuiker

• 50 ml vlierbloesemsiroop (zie pagina 65)

UIT DE WINKEL
Uit de winkel

• 500 gram geleisuiker speciaal

• 500 gram geleisuiker speciaal

Extra nodig
EXTRA NODIG

• 5 á 6 lege jampotten

• 5 á 6 lege jampotten

Zo maak je het
Zo maak je het

Snijd de frambozen klein en doe ze in een ruime pan. Voeg

Snijd de frambozen in tweeën of kleiner. Doe ze met

het citroensap toe. Snijd het vanillestokje in de lengte

de suiker in een pan en breng al roerend langzaam

door en schraap de vanille eruit. Voeg dit met de steranijs

aan de kook. Voeg de vlierbloesemsiroop toe. Kookt

en de suiker aan de frambozen toe. Breng langzaam al

het mengsel weer, laat dan nog 1 minuut doorko-

roerend aan de kook en laat ongeveer 1 minuut doorkoken.

ken, blijf roeren. Vul de potten met de jam. Zorg dat

Verwijder de steranijs en doe de jam in de schoongemaakte

je de potten van tevoren goed hebt schoongemaakt

potten die je hebt klaarstaan op een schone theedoek.

met heet sodawater, zoals eerder beschreven in dit

Vergeet niet ze na het vullen goed af te sluiten en om te

boek. Zorg dat ze nog warm zijn als je ze vult.

draaien. Plak de zelfgemaakte etiketten erop als de potten
zijn afgekoeld.
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