Chili og Jalapeños i haven…

”Apache” Cap.annuum

5 cm lang middelstærk chili. Først grøn så dybrød.
Stort udbytte som modner fra midt august. Utrolig
rigtbærende og tidlig høstudbytte. En lav sort, som
egner sig bedst til krukke, hvor den bliver 20-30 cm
høj. God til syltning.

Styrke 5

”Tapas” Cap. annuum
7 cm lang og 4,5 cm bred frugt. Modner fra grøn til
rød. I Spanien bruges den umoden som Tapas, hvor
den grilles og overhældes med olivenolie. Styrken er 23 som umoden, men op til 6 ved modenhed! Planten er
70 cm høj. Kan vokse på en beskyttet plads på en
solvendt terrasse.

Styrke 2 -3 umoden /Styrke 6 ved
modenhed

”Long Red Slim Cayenne” Cap. annuum

15 cm lange slanke frugter. Umoden er frugten mørk
grøn, som moden dyb rød. Frugten modnes tidligt.
Kan dyrkes i potte, hvor planten bliver 50 cm høj
eller i plantesæk, hvor den bliver 70 cm. Stort
udbytte!
Perfekt til tørring og knusning til pulver.

Styrke 6

Chili og Jalapeños i haven…
”Early Jalapeño” Cap. annuum
Modner fra grøn til rød. 7-8 cm lange frugter.
Den mest populære og kendte chilisort i verden.
Pragtfuld frugtagtig smag, knasende som et æble
hvor skallen næsten ikke smages. Bruges til alt,
sovse, indbagt, gryderet, bagning. Røget og tørret
kaldes Jalapeño Chipotle. Aroma som æble og
Hokaido græskar. Early Jalapeño er en speciel
tidlig Jalapeñosort til nordiske forhold med stort
udbytte. Bliver henholdsvis 50 og 40 cm i
plantesæk og krukke.

Styrke 5

”Chocolate Scotch Bonnet” Cap. chinense

Sorten er en Habanero type med 4 cm lange
ægformede 'foldede' frugter, der først er grønne, så
blanke mørkbrune. Pragtfuld kompleks aroma af
passionsfrugt, kaffe, chokolade og ekstrem styrke.
Rigtbærende men modner sent i september-oktober,
hvorfor er det bedst at dyrke den i krukke. Til
gryderetter, sovse fx. Utrolig flot. Nærmest symbol
for Caribisk madlavning.
Bliver 50 cm høj i krukke og 70 cm i plantesæk.

Styrke 10 OBS! Brug handsker

“Trinidad Morouga Red Scorpion”
Cap. chinense
Vanvittig stærk! Sund og flot plante med
overhængende vækst. Bliver 60 cm høj i 5 l potte.
Flotte frugter med optrukken spids. Frugten måler 4
x 4 cm og modner fra grøn til rød. Nyd aromaen af
orange inden styrken sætter ind! MEGET stærk chili
med flydende capsaicin!
Brug handsker! Rigtig flot udbytte

styrke 10+++ OBS! Brug handsker

