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PERENJAM MET AMANDELEN  
EN KARAMEL 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 3-4 POTTEN  

Ingrediënten 

 1 kg goed rijpe peren 
 kristalsuiker 
 100 g amandelen 
 6 el karamel likeur  
 1 citroen 

 

OOK NODIG 

 1 grote pan, liefst van rvs 
(geen aluminium of 
koper) 

 schuimspaan 
 3 of 4 potten met 

schroefdeksel 
 Schone theedoek 
 Evt. een trechter met 

brede opening 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: ca. 20 
minuten 
Bereiden: ca. 45 minuten 
Afkoelen: 30 minuten 

Voorbereiden 
Zet 1 klein bordje in de koelkast.  Steriliseer de jampotten door er 
kokend water in te gieten tot over de rand. Giet ook kokend water 
in de deksels. Laat zo staan tot de jam klaar is. Je kunt de 
potten/deksels ook de avond van te voren mee wassen in de 
vaatwasser. 

Schil de peren, snijd ze in vieren en verwijder het klokhuis. Doe de 
geschilde peren in een kom, zodat je ze kunt wegen.  
Je hebt ¾ deel van het gewicht aan suiker nodig. Ik hield 750 gram 
over en heb 550 gram suiker afgewogen. Zet dit apart.  

Bereiden 
Doe de peren in de pan, samen met het sap van de citroen en de 
karamel likeur. Giet koud water in de pan tot de peren nét onder 
staan.  
Breng alles aan de kook en kook de peren ongeveer 10-15 minuten 
tot ze zacht zijn. Schep met een schuimspaan de peren uit het 
kookvocht in een kom.  

Rooster intussen de amandelen in een droge koekenpan tot ze 
beginnen te geuren. Laat even afkoelen en hak ze grof.  

Voeg de suiker toe aan het sap en breng aan de kook. Laat 10 
minuten koken op hoog vuur.  

Voeg na de 10 minuten de peren en de grof gehakte amandelen toe 
aan de suikersiroop. Breng alles weer aan de kook en laat ongeveer 
10 minuten koken. Controleer na 10 minuten of de jam stolt: laat 
een druppel op het koude bordje vallen. Zet in de koelkast. Stolt de 
siroop dan is de jam klaar. Zo niet laat dan nog wat langer koken. Bij 
mij duurde het nog een minuut of 4.  

Zet de jampotten op de theedoek. Giet de jam (eventueel door de 
trechter) in de potten. Begin met een beetje in elke pot, dan is het 
temperatuurverschil niet te groot (daardoor zouden de potten 
kunnen klappen). Maak de randen schoon met een doek en sluit af 
met het deksel. Zet de potten dan ½ uur ondersteboven weg, zodat 
ze vacuüm trekken. Laat volledig afkoelen. Bewaar op een donkere 
en koele plaats (dit hoeft niet in de koelkast).  

Na openen beperkt houdbaar en in de koelkast bewaren.  

 
 


