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recept recept

Frambozenjam 
met anijs

Zelfgeoogst

• 1250 gram frambozen
• sap van 1 citroen 

Uit het keUkenkastje

• 4 steranijs
• ½ vanillestokje 
 of 1 zakje vanillesuiker

Uit de winkel

• 500 gram geleisuiker speciaal

extra nodig 

• 5 á 6 lege jampotten 

zo maak je het
Snijd de frambozen klein en doe ze in een ruime pan. Voeg 
het citroensap toe. Snijd het vanillestokje in de lengte 
door en schraap de vanille eruit. Voeg dit met de steranijs 
en de suiker aan de frambozen toe. Breng langzaam al 
roerend aan de kook en laat ongeveer 1 minuut doorkoken. 
Verwijder de steranijs en doe de jam in de schoongemaakte 
potten die je hebt klaarstaan op een schone theedoek. 
Vergeet niet ze na het vullen goed af te sluiten en om te 
draaien. Plak de zelfgemaakte etiketten erop als de potten 

Frambozen-
jam met vlier-
bloesem

Zelfgeoogst

• 1250 gram frambozen

Uit de koelkast

• 50 ml vlierbloesemsiroop  (zie pagina xx)

Uit de winkel

• 500 gram geleisuiker speciaal 
 
extra nodig

• 5 á 6 lege jampotten 

zo maak je het
Snijd de frambozen in tweeën of kleiner. Doe ze met 
de suiker in een pan en breng al roerend langzaam 
aan de kook. Voeg de vlierbloesemsiroop toe. Kookt 
het mengsel weer, laat dan nog 1 minuut doorko-
ken, blijf roeren. Vul de potten met de jam. Zorg dat 
je de potten van tevoren goed hebt schoongemaakt 
met heet sodawater, zoals eerder beschreven in dit 
boek. Zorg dat ze nog warm zijn als je ze vult. 



recept recept
stappenplan

groene of rode basilicum,  peterselie, 
amandel,  munt… waar kun je eigenlijk 
geen pesto Van maken?

Van oorsprong is pesto een groen sausje van gema-
len basilicumblaadjes, pijnboompitten, knoflook, 
Parmezaanse kaas en olijfolie, dat je koud serveert. 
Je koopt het in vele varianten in de winkel, maar 
zelfgemaakt blijft het toch het lekkerst.
Tegenwoordig noemen we alles pesto, als het maar 
koud is, fijngemalen en voorzien van veel olijfolie. 
Je kunt allerlei kruiden gebruiken en combinaties 
verzinnen. Doe het naar eigen inzicht en gevoel, 
begin met weinig, proef en voeg zo nodig iets toe. 
Met een beetje fantasie kom je tot de verrassendste 
smaken.
De gemakkelijkste manier om pesto te maken is al-
les in de blender te doen en daarna op smaak te 
brengen met citroensap, peper en zout. Heb je de 
tijd en een zwak voor authentiek, dan gebruik je 
een vijzel met stamper. Doe daar alle ingrediënten 
behalve de olie en kaas in, en stampen maar. Als 
alle kruiden en pitten goed fijn zijn, kun je de olie 
toevoegen. Meng daarna de geraspte kaas erdoor.
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stap 1
Was de kruiden en dep ze 
droog met keukenpapier

stap 2
Maak de kruiden, pitten en overige ingrediënten (nog 

geen olie en kaas!) fijn in  een vijzel of blender

stap 3
Voeg de olie scheutje voor 
scheutje toe en roer door

stap 4
Meng de geraspte kaas er 

voorzichtig doorheen 

stap 5
Vul schoongemaakte potjes tot 

aan de rand met de pesto

stap 6
Dek af met een 

beetje olie 

pesto makenPRIMA PESTO 
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stappenplan

een soort jam,  maar dan pittig. 
chutneY is een smaakmaker uit de 
indiase en pakistaanse keuken. 

Chutney maak je op dezelfde manier houdbaar 
als jam: met azijn of citroensap en suiker. Door 
de hoge zuurgraad krijgen bacteriën geen kans. 
Behalve kruiden en specerijen bevat een chutney 
zowel fruit als groenten. Die worden fijngemalen en 
gekookt tot een pureeachtige substantie. Aan het 
einde van de kooktijd wordt chutney dikker (blijven 
roeren, zodat hij niet aanbrandt!). Om te testen of 
de chutney gaar is, haal je een houten lepel door 
het midden van de pan, de lepel moet een ‘spoor’ in 
de chutney trekken. Als je de chutney voor gebruik 
tenminste twee maanden laat staan, zijn alle sma-
ken extra mooi vermengd. Wil je hem meteen eten, 
ook geen probleem.
Gebruik donkerbruine basterdsuiker als je graag 
een intense smaak en kleur aan je chutney geeft. 
Met rietsuiker krijgt chutney een lichte karamels-
maak. Eet hem als koud bijgerecht, bij de barbecue, 
fondue, gourmet of rijsttafel. In combinatie met 
kaas op een boterham is chutney ook heerlijk. Of 
op een crostini of bruschetta met een stukje Parme-

zaanse kaas. 
Een chutney kun je naar eigen smaak maken, in dit 
boekje vind je zowel een heel pittige als een milde 
of zoete variant. Ze zijn 6 tot 9 maanden houdbaar, 
bewaar ze na openen in de koelkast. Ook voor chut-
neys is een goed etiket met datumvermelding be-
langrijk.
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stap 1
Spoel fruit en kruiden af, 

maak schoon en snijd klein 

stap 2
Doe alle ingrediënten in een royale pan, 
zet op het vuur en breng al roerend aan 

de kook 

stap 3
Laat op een lage temperatuur inkoken 
zoals aangegeven in het recept, roer 

regelmatig om

stap 4
Maak ondertussen de potten schoon en 
zet ze omgekeerd klaar op een schone 

theedoek 

stap 5
Wanneer de gewenste dikte 

bereikt is, vul je de potten. Draai 
ze dicht en zet ze ondersteboven. 

Etiketteer ze nadat ze zijn 
afgekoeld

chutneY makenMY FIRST CHUTNEY  
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Voorwoord

 
Inmaken was vroeger heel gewoon. Iedereen deed van 
alles met fruit om het maar te kunnen bewaren voor de 
lange winter. Om die reden hoeven we het nu niet meer te 
doen, maar toch is inmaken nog steeds superleuk. Hoeveel 
voldoening geeft het niet om oogst uit je eigen tuin of van je 
eigen balkon te conserveren? Maar dan wel op een moderne 
manier, natuurlijk.
Neem de kruiden die je in de tuin hebt, en die meestal veel 
harder groeien dan nodig. Van het overschot maak je zo een 
prima pesto. Of die druiven die niet echt lekker zijn, maar 
die zomaar tot een fijn likeurtje kunnen leiden. Of jam, 
waarom geen jam gemaakt van je rijpe fruit? Roer er wat 
kruiden door, en je krijgt onverwachte smaken. Maar ook 
chutney, salsa, sap en sambal – wie eenmaal begint met zelf 
inmaken, raakt al snel verslaafd. En je hoeft nooit meer iets 
weg te gooien!

Veel inmaakplezier!

Rian Nix
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recept recept

Pruimenjam 
met appel 
en munt 
  
Zelfgeoogst

• 1 kilo pruimen 
• 250 gram zure appels
• 6-8 takjes munt

Uit de winkel

• 500 gram geleisuiker speciaal

extra nodig 

• 5 á 6 lege jampotten 

Zo maak je het

Maak de pruimen schoon, ontpit en halveer ze. Schil de 
appels en snijd ze in kleine stukjes. Hak de munt fijn, 
maar voeg niet alles in een keer toe. De muntsmaak 
moet niet overheersen. Doe het fruit, de munt en de 
suiker in een pan. Roer alles goed door elkaar en breng 
het geheel langzaam aan de kook. Laat de jam 2 minuten 
doorkoken. Proef of er eventueel nog wat extra munt bij 
kan. Verdeel de jam in schoongemaakte potten en zet ze 
ondersteboven weg tot ze afgekoeld zijn. Schrijf of teken 
mooie etiketten en plak ze op de potten.

  
Zelfgeoogst

• 1 kg stevige rijpe pruimen 
• 1 kg  zachte zure appels

Uit het keUkenkastje

• 500 gram uien 
• 2 knoflooktenen 
• ca. 5 cm verse gember 
• 1 eetlepel mosterdzaad 
• 1 eetlepel zout 

Uit de winkel

• 500 ml rode wijnazijn 
• 500 gram lichtbruine basterdsuiker 

extra nodig 

• 5 á 6 lege potten 
• rasp

Zo maak je het

Schil de appels, maak de pruimen schoon en haal de 
pitten eruit. Snijd pruimen en appels in stukken en de 
uien in dunne ringen. Schil en rasp de gember, knijp de 
knoflook in een pers. Meng in een grote pan: pruimen, 
appels, uien, knoflook, gember, mosterdzaad en zout. 
Verwarm het mengsel op een laag vuur, laat het 30 
minuten sudderen totdat alles zacht is. Voeg de azijn en 
bruine suiker toe en laat dit 30 tot 45 minuten staan op 

een laag vuur om in te dikken. Controleer of het al 
voldoende is ingedikt door een beetje te laten afkoelen 
op een theelepeltje. 
Schep de chutney in warme, goed schoongemaakte pot-
ten en sluit ze af  met een schroefdeksel. Bewaar ze op 
een koele donkere plaats. Na openen in de koelkast!

Zie ook het hoofdstuk ‘My first chutney’.

Pruimenchutney
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recept recept

Rabarbercello 

Zelfgeoogst

• 500 gram rabarber

Uit het keUkenkastje

• 200 gram suiker

Uit de winkel

• 700 ml wodka (minimaal 40% alcohol)

extra nodig 

• schone goed afsluitbare fles of pot
• zeef
• kaaslinnen doek
• doorzichtige glazen schaal
• kom
• staafmixer
• lege flessen 

Zo maak je het

Was de rabarber en snijd ‘m in heel dunne plakjes. Meng 
de suiker goed met de rabarber in een schone fles of pot. 
Schenk de wodka erover en meng het goed. 
Laat het mengsel afgesloten 3 tot 4 weken trekken op 
een donkere plaats.
Schud iedere dag even. 
Filtreer het mengsel door een schone kaaslinnendoek 
in de glazen schaal. Pureer de overgebleven stukjes 
rabarber met een staafmixer in een aparte kom. Leg de 
kaaslinnen doek in de zeef en schep daarop de puree. 
Laat net zoveel vocht van de rabarberpuree in het wod-
kamengsel druppelen tot het ondoorzichtig en knalroze 
is. Gooi de rest van de pulp weg. 
Giet de roze rabarbercello in schone flessen en zet nog 
3 tot 6 maanden weg, zodat het zich tot een heerlijke 
likeur ontwikkelt.
Serveer ijskoud.
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recept recept

Walnotenlikeur 
Zelfgeoogst

• 20 walnoten (vers geplukt eind juni in de groene schil)

Uit het keUkenkastje

• 500 gram suiker
• 6 kruidnagels
• 4 kaneelstokjes

Uit de winkel

• 1 liter jenever
• 1 liter witte wijn (half zoet) 

extra nodig 

• handschoenen 
• schone goed afsluitbare fles of pot
• kaaslinnen doek
• vergiet of zeef
• koffiefilter
• lege flesjes 

Zo maak je het

Het is belangrijk dat je de walnoten van de boom plukt 
als ze nog groen zijn. Doorgaans is dat eind juni, liefst 
voor de langste dag. Want anders werkt het niet?
Was de walnoten goed en snijd ze in vieren. Dat gaat 
heel makkelijk met deze groene noten. Wel geven ze heel 
erg af, dus trek handschoenen aan. Anders heb je straks 
bruin-zwarte plekken op je handen die eraf moeten 
slijten.
Doe de noten met alle andere ingrediënten in een grote 
weckpot of andere afsluitbare glazen pot. Zet die 40 
dagen op een donkere plek op kamertemperatuur.  Elke 
dag 1 keer goed schudden. 
Filter na 40 dagen de grove delen eruit. Dit gaat het best 
door een kaaslinnen doek die in een vergiet is gelegd. 
Giet de drank vervolgens door een koffiefilter. Doe de de 
drank in goed schoongemaakte flessen en laat minstens 
3 maanden rijpen in de fles. 

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx
Vergeet de datum niet 
op het etiket te vermel-
den in verband met de 

houdbaarheid.
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