
Scones met huisgemaakte rode vruchtenjam      

 

Ingrediënten       Veganistisch 

Voor ongeveer 8 stuks bereidingstijd: scones: 30 minuten 

jam: 15 minuten excl. afkoelen 

Scones: 

225 gram bloem 

100 ml. amandelmelk + extra om mee te bestrijken 

55 gram plantaardige boter, in kleine klontjes 

25 gram witte basterdsuiker 

10 gram bakpoeder 

snufje zout 

Jam: 

250 gram aardbeien 

250 gram frambozen 

4-6 eetlepels kokosbloemsuiker (naar smaak) 

3 eetlepels chiazaadjes 

sap van een halve limoen 

 

keukenhulpjes: 

 

gesteriliseerd potje, inhoud 450- 500 ml.  

pannetje met dikke bodem 

mengkom  

ronde steker van 5 cm doorsnede  

bakplaat bekleed met bakpapier 

 

Tip: Kokosyoghurt is hier ook erg lekker bij (als 

vervanging van de double clotted cream ;-)   

 

 

 

Aan de slag  

   Bereiding jam (het is handig om de jam een dag van tevoren te maken): 

Begin met het steriliseren van je jampotje. Maak ondertussen het fruit schoon en halveer de aardbeien. Doe het fruit samen met het limoensap in een pannetje met een dikke bodem. 

Breng het fruit zachtjes aan de kook en laat het 5 minuten pruttelen. Doe daarna de suiker en de chiazaadjes erbij en roer goed door, laat alles nog 5 minuten inkoken. De jam is nu nog 

niet zo dik, maar omdat de chiazaadjes het vocht gaan opnemen wordt de jam vanzelf dikker. Giet het mengsel over in het gesteriliseerde jampotje en laat afkoelen. Roer de jam even 

goed door als je ‘m voor het eerst gaat gebruiken. Eenmaal aangebroken is de jam nog ongeveer een week houdbaar, bewaar de jam na gebruik in de ijskast.  

 

   Bereiding scones: 

Verwarm de oven voor op 220 graden. Mix de bloem met de suiker, het bakpoeder en het zout en kneed met je vingers de boter door het bloemmengsel (je hebt nu een “kruimelig” 

deeg als het goed is). Voeg daarna de amandelmelk toe en kneed het deeg tot een ronde deegbal. Pas op dat je niet te lang kneed, dit beïnvloed het rijsproces nml. nadelig. Rol de 

deegbal op een met bloem bestoven werkblad uit tot een lap van ongeveer 2 cm dik. Steek er met de steker ronde vormpjes van 5 cm doorsnede uit. Maak van het overgebleven deeg 

opnieuw een bal en rol het deeg weer uit. Herhaal dit totdat al het deeg gebruikt is. Zet de scones op een bakplaat met bakpapier. Bestrijk de bovenkant van de scones met een beetje 

amandelmelk en zet ze in de voorverwarmde oven. Bak de scones in ongeveer 15-20 minuten totdat ze mooi gerezen en goudbruin zijn. 

Eet de scones als ze nog warm zijn, dan zijn ze het lekkerst! Heerlijk met de zelfgemaakte jam en een schepje kokosyoghurt, smullen maar!  

- een Cooking & Sharing recept om te delen - 

Blue Bottle Gifts 

- een Cooking & Sharing recept om te delen - 

http://allrecipes.nl/recept/14558/potjes-steriliseren--voor-inmaken-.aspx

