RECEPTEN PROEVERIJ 16 JANUARI 2012
BIJ GOOODY FOOODS ZWOLLE
2 recepten met MORO sinaasappelen - bloedsinaasappels

Marmelade
voor 3-4 grote potten
2 kilo Moro sinaasappelen
900 gram suiker of 300 gram suiker en 1 zakje Marmello 2 à 25 gram (geleerpoeder)
sap van 1 citroen
Boen de sinaasappelen schoon. Snij 3 sinaasappelen in dunne plakken en snipper die weer in kleine stukjes.
Pers de rest van de sinaasappelen uit. Bij elkaar is dat circa 1 liter.
Breng het sap in een grote pan aan de kook. Laat het circa 15 minuten zachtjes inkoken.
Voeg nu de suiker toe. Indien je Marmello gebruikt: meng de suiker met het geleerpoeder en voeg dat toe.
Breng dit weer al roerend aan de kook. Laat de jam nu zachtjes koken en roer af en toe.
Bij gebruik van Marmello: kijk op de verpakking hoe lang de jam moet koken (dat is korter dan bij alleen
suiker). Maak in tussen 4 grote potten goed schoon: eerst in kokend water met een beetje soda, daarna in
kokend water naspoelen. Zet ze omgekeerd op een schone theedoek.
Als je ziet dat de jam wat gaat geleren (er ontstaat op het oppervlak een soort velletje) voeg je het sap van de
citroen toe. Laat het nog een tijdje doorkoken. Controleer de dikte van de jam door een theelepel jam op een
koud schoteltje te laten afkoelen. Als dit dik genoeg is, is de marmelade klaar.
Vul de potten met de marmelade en draai het deksel erop. Zet ze 5 minuten op zijn kop. Klaar!

Sinaasappelsaus
2,5 deciliter vers geperst sinaasappelsap
25 gram suiker of bloemenhoning
¼ theelepel kaneelpoeder
stukje vanillestokje (of een mespuntje vanillepoeder)
2 kruidnagels of 1 kardamompit
1 theelepel aardappelzetmeel (om de saus te binden)
Doe het sap, de suiker of honing en de kruiden in een pannetje. Breng dit aan de kook en laat het 5 minuten
zachtjes doorkoken. Los het aardappelzetmeel op in een beetje water. Voeg het toe aan het sap en laat het
even borrelen. Laat de saus afkoelen. Verwijder de kruiden en doe de saus in een afsluitbaar doosje.
Lekker bij: ijs, yoghurt, kwark, hangop.

