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Piri Piri eller som den också kallas Birds eye, alternativt African Red devil. Kärt barn har många 
namn.
Piri Piri eller African red devil som den också kallas
Är en variant av birds eye med små riktigt starka frukter,

Styrkan ligger runt 100.000 Scoville och plantorna blir
små buskiga och ger en riklig skörd.

Plantera i fuktig såjord eller torvbriketter och ställ varmt.
ca 25-30 grader för bäst grobarhet
Jorden ska vara fuktig men inte blöt.
Använd gärna miniväxthus för behålla en fuktig miljö.
När plantorna växt till sig något och fått sitt andra bladpar
kan du med fördel sänka temperaturen till ca 20 grader
och flytta ut dem från miniväxthuset.
Trivs i soligt fönster, eller i växthus och även utomhus på
sommaren.

Habanero Lemon

Het och gul Habanero som dock är fruktigare än vanlig
habanero. Med friska citrustoner. Upp till 1 m hög
buskformig planta med mängder av gula frukter.
Mycket god till fisk och räkrätter.
Det är en av de sorter som mognar tidigast varje år.
Det är inte den starkaste, men god. Ger bra med frukt.
Styrka 30 – 70000 Scoville.



Peruwian Purple.

Svarta körsbärs stora frukter som mognar fram till klarröda upprättstående små solar som gör en 
glader, att den sen har blågröna blad och blå blommor på en
kompakt planta gör en än gladare. Den är stark och en
utmärkt krydda till rotfrukter. Peruvian Purple (ursprung
Peru) är en liten, konisk, 2-4 cm lång och 0,5-1 cm bred,
och mycket dekorativ chilifrukt med relativt mild hetta.
Chilifrukterna är av typen Pequin och växer upprätt i klasar
på plantan, som kan bli 50-60 cm hög och 45-60 cm bred.
Fruktfärgen går från grönt till mörkt svart-lila och som
mogen får frukten en djupröd färg som ofta har en svart
marmorering. Växtcykeln är cirka 85-95 dagar.
Avkastningen är hög. Det är en planta som fångar ögat med
sina fantastiskt vackra lilafärgade blommor, lila stammar
och varierade blad med gröna samt lila inslag. Plantan
passar väldigt bra att ha på bordet och växer bra i små
krukor.

Frukterna kan torkas för att malas till pulver eller
flakesbitar. De färska frukterna passar till salsa och sallader. Peruvian Purple kan också läggas in i 
vinägerlag. Det råder delade meningar om arttillhörighet och där det hävdas att Peruvian Purple är 
en C. annuum.

 Styrka 12 – 30000 Scoville.

Hot palette
Vem behöver fönsterträd när man kan ha chilipepparplantor där
i stället. Dom nästan helt vitgröna bladen och orange - röda
frukterna gör den väl kvalificerad till fönsterprydnad. Liten
kompakt med fruktig styrka. Hot Palette är även känd som Shu
Variegated. Det är en mycket speciell sort med vackra brokiga
blad (variegerat bladverk) med gröna och vita ytor. Hot Palette
är en ornamental sort med långa avsmalnande och erekt
växande frukter som liknar eldsflammor. De färggranna
frukterna är som omogna ganska ljusgula, därefter orange och
vid mognad slutligen röda. Frukternas smak och hetta är
medelstark och påminner om stor Thai chile. Scovillegrader är
ej bekräftade. Använd frukterna i wokstekning eller för
smaksättning i matolja, salt eller vinäger.

Plantan är lågväxande (20-40 cm), kompakt och perfekt för
krukodling i köksfönster och liknande utrymme



Svartpeppar

Svartpeppar har en behaglig, varm hetta och stänk av rå svamp. Den passar till fisk- och skaldjur, 
nötkött, dressingar, svamp, pizza, tomat, vitkål, pastarätter och ris.

Odling
Svartpeppar får man genom att skörda de halvmogna gröna bären från pepparväxten Piper Nigrum. 
De samlas ihop i högar och läggs ut i solen för att jäsa. Då får pepparn sin mörkbruna, nästan svarta 
färg. Därefter breds pepparkornen ut för att torka i lite mer än en vecka.

Piper Nigrum odlas i Indien, Sri Lanka, Indonesien, Malaysia, Vietnam och Brasilien. Svartpepparn 
från Brasilien smakar annorlunda än de asiatiska sorterna, förmodligen på grund av annat klimat, 
jordmån och sätt att skörda. Sedan urminnes tider har svartpepparn från Indien ansetts vara den 
bästa, framför allt den som odlas i staden Tellicherry. 

Förutom sorterna vi är mest vana vid finns en rad mer exotiska varianter av peppar. Till exempel 
långpeppar från Indien, kavapeppar från Polynesien, svanspeppar från Sydostasien och den 
afrikanska morpepparn. Alla med sina unika kvalitéer och smaker. 

Peppar ska du helst förvara mörkt och svalt. Det beror på att ljus och värme har en förmåga att bryta
ner piperinet som ger kryddan dess smak. Svartpeppar är särskilt känslig för detta. När du lagar mat 
med peppar kryddar du med fördel lite senare i tillagningen – då bevarar du så mycket av aromen 
och hettan som möjligt och pepparn kommer till sin rätt. 

Vitpeppar.

Vitpepparn har en fyllig och varm, lite stickande hetta med inslag av ladugård och halm. Vitpepparn
passar till fisk- och skaldjur, fläsk-, kalv- och lammkött, bechamelsås, spenat, blomkål, majonnäs 
och skarpsås.
Odling
Vitpeppar är de rödgula helt mogna bären från pepparväxten Piper Nigrum. Bären sänks ner i 
rinnande vattendrag för att fruktköttet skall lösas upp. För att odla vitpeppar krävs därför tillgång till
rent, strömmande vatten. Efter en till två veckor tas pepparkornen upp och befrias från skal och 
fruktkött. Därefter torkas de. Under torkningen bleknar kärnorna till sin ljusa färg. 
Vitpepparn odlas i Indien, Indonesien, Malaysia, Kina och Brasilien. Indonesien står för den största 
produktionen av vitpeppar och den som kommer från ön Bangka anses vara den finaste. 

Kryddpeppar.
Kryddpeppar är ett städsegrönt cirka 10 meter högt träd som har sitt ursprung på Jamaica och i 
Centralamerika och tillhör familjen myrtenväxter. Frukternas frön används som krydda i både mat 
och bröd. Frukten är rundad till något äggformad och grön som omogen och mörkt brun till 
svartbrun med en lila-aktig anstrykning som mogen. Frukterna skördas omogna och får sedan torka.
Jamaica är den största producenten av kryddpeppar. Kryddpepparn har en söt, fruktig arom med 
mild smak av nejlika. Doften påminner om skog, ceder, barr och ”Old Spice” (after shave). 
Kryddpepparn passar bra till fisk, nötkött, fläskkött, kalvkött, lammkött, vitkål, grönkål, lök och 
ljusa såser. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B6d
https://sv.wikipedia.org/wiki/Myrtenv%C3%A4xter


Rosépeppar.

Rosepeppar är den mogna frukten från ett tropiskt träd, Schinus molle, peruansk pepparträd. ... 
Vilken den än är, så kan du öppna frukterna och pilla ut fröna. Du kan låta dem ligga i vatten en natt
om du vill eller pröva att så direkt i en kruka med såjord. Vattna.
Den odlas framför allt i Sydamerika och på öar i Indiska Oceanen. 
Rosépepparn har en fyllig och blommig arom med sötaktig violsmak. Rosépeppar passar utmärkt 
till fisk och skaldjur, kalv- och lammkött, kyckling, ljusa såser, pastarätter, mejeriprodukter, 
desserter och som dekoration.

Odling
Rosépeppar tillhör inte pepparsläktet utan kommer från rosépepparträdet Schinus molle som är ett 
ca 10 meter högt tropiskt träd. Själva kryddan är de små, runda stenfrukterna som är omgivet av ett 
tunt rosafärgat skal. Rosépeppar förekommer som lufttorkad, frystorkad och färsk inlagd i vinäger.

Grönpeppar.

Grönpepparn är syrlig och frisk med örtig grässmak och inslag av chèvre. Den passar bra med fisk- 
och skaldjur, fläsk-, kalv- och lammkött, kyckling, mejeriprodukter och ljusa såser.

Odling.

Grönpeppar får man genom att skörda de omogna gröna bären från pepparväxten Piper Nigrum. 
Skörden sker sex månader efter blomning.

Grönpeppar förekommer i tre former: inlagd i saltlag eller vinäger, lufttorkad och frystorkad. 
Grönpepparn odlas i Indien, Malaysia, Madagaskar och Brasilien, men det var i Madagaskar man 
först började lägga in färsk peppar i vinäger. Produkten blev mycket populär i Frankrike och spred 
sig därifrån till övriga delar av Europa. Biff med grönpepparsås var en av 70-talets populäraste 
maträtter i Sverige och Europa. 

Långpeppar.(röd)

Långpeppar (Piperita longnum) är en pepparsort besläktad
med arten som producerar "vanlig" peppar, men har en
helt unik smak.

Röd långpeppar är mogna frukter från långpeppararten.
Genom mognadsprocessen ändras smakerna och dofterna.
Den får då en sötare och rundare smak. 

Passar jättebra till allt kött, indiska maträtter och till
efterrätter.



Kan både användas hela i matlagningen men även mortlas ned. Då pepparfrukterna är långa kan 
man även krossa ned dom lite lätt för att kunna använda i kvarn!

Chokladpeppar.

Chokladpeppar(Piper longum ) är en nepalesisk långpeppar  med en mycket unik smak. Denna 
peppar växer vilt i Himalayas höjder. Den ser ut som
Långpeppar ovan.

Jämför med den indiska långpepparn är denna lite mer
sötaktig i sin doft och smak. Denna långpeppar är generellt
något mindre och knubbigare än den indiska varianten.

Smaken är kryddig och sötaktig. Doftar lätt av kanel och
choklad. Eftersmaken är kraftigt pepprighet med citrustoner.
Liknar Szechuanpeppar i eftersmaken.

Används flitigt i de nepalesiska köket. Kan användas som
en spännande ersättning till svartpeppar!

Sichuanpeppar.
Klassisk kinesisk krydda från Szechuanprovinsen i sydvästra
Kina.

Sichuanpeppar är inte är närbesläktad med vanlig
peppar, utan kommer från flera arter inom släkte
vinruteväxter (Zanthoxylum) vida spridda i Asien.
Sichuanpeppar härstammar från Kina. I Japan heter
pepparn sansho. Det är lövfällande buskar eller små
träd 2-5 meter höga, liknande rönnbärsträdet.
Blommorna är gulgröna och fröna ligger i runda röd-
brun-svarta kapslar. Av fröet används
endast ytterskalet som krydda. Av fruktköttet pressar
man en kryddig olja som benämns Sichuan pepper oil, Bunge Prickly Ash Oil, eller Hwajiaw oil 
som med fördel används som stekolja till rätter som inte är starkt kryddade på annat sätt.

 
ANVÄNDNING

Smaken är som en blandning mellan citrongräs och svartpeppar. Kryddan är inte direkt het i 
smaken. Den rostas och mosas gärna innan den används som smaksättare på liknande sätt som 
svartpeppar. Den bör tillsättas sent i tillagning av maten. Förekommer ofta i asiatisk mat och ger det
kinesiska sichuanköket sin särpräglade smak, ofta tillsammans med stjärnanis och ingefära. 
Tillsammans med chili ingår den i en klassisk het Sichuanrätt kallad má ha. Ingår i den kinesiska 
kryddblandningen Fem kryddor. I Japan används den bl.a. till att ge doft och smak åt nudelrätter 
och soppor, även färska blad (kinome) används i sallader. Kryddan är en av fem viktiga kryddor 
som används i Nepal, Tibet och Bhutan helt enkelt för att den kan odlas i dessa högländer.

Alternativ: Svartpeppar eller grönpeppar och lite citron. 


