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PEREN INMAKEN IN DE OVEN 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 4 POTTEN 

 Ca. 1,5 kg peren (bijv. 
conference) 

 750 g (riet)suiker 
 750 g water 
 1 kaneelstokje 
 1 steranijs 
 1/8 partje citroen 
 4 weckpotten van ½ liter 

(niet met schroefdop) 

 

 

OOK NODIG 

 1 schone theedoek 
 evt. een trechter voor 

het vullen van de potten 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: ca. 30 
minuten 
Bereiden: 1 uur oventijd 

Zet de weckpotten (zonder deksel en rubber ringen) op een vel 
bakpapier op de bakplaat in de oven. De potten mogen elkaar niet 
raken. Stel de temperatuur in op 150 graden (130 hetelucht). Als de 
oven op temperatuur is, laat je de potten 15 minuten steriliseren.  

Deksels en rubbers leg je in een kom en overgiet je met kokend 
water.  

Zet het water met de suiker, kaneel, steranijs en citroen op en 
breng langzaam aan de kook tot de suiker is gesmolten.  

Schil de peren, snijd in kwarten en verwijder het klokhuis.  

Vul de weckpotten terwijl ze nog heet zijn. Zet de hete pot niet op 
een koud oppervlak, dan bestaat de kans dat ze kapot springen. 
Gebruik een plank of theedoek om ze op te zetten.  

Vul elke weckpot met zoveel mogelijk peren en druk ze goed aan. 
Giet dan de suikersiroop er bij tot vlak onder de rand. Er moet een 
beetje ruimte overblijven tussen de peren en het deksel.  

Veeg de randen goed schoon met een vochtige theedoek. Dit is 
belangrijk om schimmelvorming of lekkages te voorkomen. Sluit 
met het deksel.  

Zet de weckpotten op een rooster in de oven. Schuif een bakplaat 
er onder en vul deze met ½ liter water.  

Stel de temperatuur in op 170 graden (150 hetelucht). Als de 
temperatuur bereikt is zet je de klok op 45 minuten of korter/langer 
afhankelijk van de grootte van de weckpot. Als de suikersiroop in 
alle weckpotten goed begint te bubbelen zet je de temperatuur 
terug naar 100 graden. Laat nu nog 15 minuten staan.  

Na 15 minuten zet je de oven uit en kun je de potten er uit halen. Ik 
heb ze nog iets langer laten staan -met geopende ovendeur- omdat 
ze dan zo heet zijn.  

Zet de potten op een theedoek of een houten plank als je ze uit de 
oven haalt.  

Bewaar de ingemaakte peren op een donkere koele plaats (hoeft 
niet in de koelkast). 

 


