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PRUIMENJAM MET SINAASAPPEL 
 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 POTTEN 

 500 g pruimen 
 1 sinaasappel 
 ½ tl citroensap 
 1 tl oranjebloesemwater 
 250 g suiker 
 2 el water 

En verder 

 2 jampotten met deksel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereidingstijd: 
Voorbereiden: 20 minuten 
Bereiden: 40 minuten 
 

Zet een klein bordje in de koelkast. Steriliseer de jampotten en deksels. 
Plaats in een ruime pan en vul de potten met kokend water. Zorg ook dat 
de deksels in het water staan. Je kunt eventueel ook de dag ervoor de 
potten in de vaatwasser mee afwassen.  

Was de pruimen en droog ze. Snijd in vieren en verwijder de pit. Partjes 
kun je eventueel nog halveren.  
Schil de sinaasappel: snijd boven- en onderkant er af, zet op een plank en 
snijd dan met een scherp mes de schil weg waarbij je meteen ook het wit 
meeneemt. Dit wil je niet in de jam, wat het witte vlies smaakt bitter. Snijd 
de partjes tussen het vruchtvlees uit en vang ook het sap dat vrijkomt op. 
Snijd de partjes in stukken.  

Doe het fruit met het sap, het citroensap en oranjebloesemwater in een 
pan met dikke bodem en breng langzaam aan de kook met de suiker en 2 
eetlepels water. Laat ca. 30 minuten op middelhoog vuur zachtjes 
inkoken.  

Controleer of de jam voldoende is ingekookt: laat een druppel op het 
koelkastkoude bordje vallen. Als de jam stolt dan is hij klaar. Zo niet, laat 
dan nog even doorkoken.  

Het vullen van de potten.  
Vis de jampotten en deksels voorzichtig uit het hete water en laat ze 
omgekeerd op een schone theedoek even uitlekken.  
Verdeel de jam over de twee potten. Gebruik een lepel of een brede 
trechter. Er zijn speciale trechters in de handel voor het vullen van 
jampotten, maar als je bijvoorbeeld een sauslepel gebruikt, lukt het ook 
wel.  
Veeg de randen van de jampotten goed schoon en droog met een schone 
doek. Draai de deksels op de pot en zet de potten ongeveer een half uur 
tot een uur omgekeerd op de theedoek om af te koelen. Hierdoor sluiten 
de potten goed en kun je de jam lang buiten de koelkast bewaren.  

Bewaar de jam na openen in de koelkast.  

 
 


