CHI
makujen maailmassa

Chilit tunnetaan tulisuudestaan, mutta myös
niiden värien, muotojen ja makujen kirjo on
loputon. Kokeile nyt näitä veikeitä pikkupaprikoita,
joille yhä useampi on menettänyt sydämensä.
TEKSTI Heli Einesalo / KUVAT Maija Astikainen
CHILILAJIKKEET Heinän puutarha
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V

ARHAISIMMAT LÖYDÖT

chileistä ovat jopa 8000
vuoden takaa. Niiden alkukoti on Etelä-Amerikassa,
jossa olosuhteet vaihtelevat aina vuoriston viileästä
ilmastosta kuumiin sademetsiin. Moninaiset kasvuolot ovat kenties toimineet sysäyksenä sille,
että eri lajien ja lajikkeiden kirjosta on tullut laaja.
Tie intiaanien kauppatavarasta tämän päivän
ruokapöytiin ympäri maailman on ollut pitkä.
Nykyisin lajeja tunnetaan yhteensä yli kolmekymmentä ja tuhansien lajikkeiden määrä kasvaa jatkuvasti.
Chilit ovat paprikoita, mutta niitä käsitellään
usein omana ryhmänään. Kaikista paprikoista
käytetään nimeä Capsicum ja kasvitieteellisesti
ne kuuluvat koisokasvien (Solanaceae) heimoon.
Chilien heimosukulaisia ovat siten muun muassa
tomaatti, peruna ja munakoiso. Kasvitieteellisesti
kaikki paprikat ovat marjoja.
TERVEYTTÄ JA TULISUUTTA

LIT
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Capsicum annuum

– yleiset, mutta haastavat
’Medina’

’Thai Dragon’

(tulisuusaste 4–5)

(tulisuus 8)

Aikainen ja satoisa,
usein marketeissakin
myytävä peruschili.

Erityisesti thai-ruokiin
sopiva syvänpunainen,
tulinen chili.

’Star Flame’
(tulisuus 5)

Pirteän keltainen chili,
jonka tulisuus yllättää.

�Chili voi olla pieni
ruukkukasvi tai monimetrinen
satoisa köynnös.�

[1] Chiliharrastajat käyttävät kehittyvistä marjahedelmistä usein nimitystä podi. Kuvassa 'Lemon drop' -lajikkeen podeja ja kukkanuppuja. [²] Chilit tarvitsevat runsaasti
valoa kaikissa kasvun vaiheissa. Lisävalo on tarpeen loka-maaliskuussa. [³] Chililajin voi päätellä myös kukasta. Baccatum-lajin kukkien valkoisissa terälehdissä on tyypillisesti vihertäviä kuvioita. [4] Chilien maailmanvalloitus on edennyt eri lajeilla hyvin eri tahtiin. Rokotopaprika Capsicum pubescens on edelleen hyvin heikosti tunnettu,
vaikka sitä on Andien vuorilla kasvatettu tuhansia vuosia.
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’Padron’
(tulisuus 2)

Mieto espanjalaischili, jota
käytetään yleensä hieman
raakana, vielä vihreänä.

Tulisuus on chilien tunnetuin ominaisuus. Sen
aiheuttaa kapsaisiini, väritön ja hajuton kemiallinen yhdiste. Se ei sinänsä ole polttavaa, mutta
se hämää ihmisen aistihermosoluja. Kyseessä
on siis eräänlainen kemiallinen vuoropuhelu,
jonka ihminen havaitsee tulisuutena. Kapsaisiinia on erityisesti chilien siemensäikeissä, ei siis
itse siemenissä kuten usein luullaan.
Tulisuuden määrää ilmaistaan scovillen asteikolla, jossa nollapiste kuvaa täysin tuletonta ruokapaprikaa. Maailman tulisimpien chilien tulisuusaste yltää jopa yli kahteen miljoonaan scovilleen. Jos tulisuusaste on vaikkapa 100 000
scovillea, tarkoittaa se käytännössä sitä, että chilistä tehtyä uutetta pitää laimentaa sokerivedellä
100 000 kertaa alkuperäisen ainetilavuuden verran, jotta tulisuutta ei enää havaittaisi.
Kaupallisissa tarkoituksissa käytetään usein
yksinkertaisempaa asteikkoa 0-10. Tulisimmille
lajikkeille lisätään vielä perään plusmerkki tai
useita. Tulisuutta voi syödessä loiventaa yhdistämällä ateriaan maito- ja viljatuotteita.
Chilien terveydelliset ominaisuudet eivät ole
yhtä hyvin tunnettuja kuin tulisuus. Ne kuitenkin sisältävät runsaasti muun muassa B-, C- ja
E-vitamiineja, ja niiden on todettu sekä tehos-

tavan aineenvaihduntaa että edistävän ruuansulatusta. Puolikypsissä chileissä on runsaasti
antioksidantteja, punaisissa puolestaan lykopeenia. Lisäksi chileillä sanotaan olevan antibakteerisia vaikutuksia.
JALOSTETUT LAJIT JA
VILLIT SERKUT
Kotipuutarhureita askarruttaa monesti, miksi
jokin chili kasvaa terveenä, tekee suurikokoista
satoa ja talvehtii tyytyväisenä samaan aikaan, kun
viereinen lajitoveri ei tunnu tyytyvän mihinkään.
Tämä mököttävä kaveri on saanut riesakseen
tuholaiset, eikä sitä saa pidettyä hengissä seuraavaan kevääseen, vaikka miten hoivaisi. Myös

�Chilin koosta
tai ulkonäöstä
ei voi päätellä
tulisuutta.�

’Ethiopian Brown’
(tulisuus 5)

Etiopialainen lajike, jonka
maussa on hiven savuisuutta.

kasvien ulkomuodot voivat poiketa merkittävästi
toisistaan. Eri tavoin käyttäytyvät chilit kuuluvat
todennäköisesti eri lajeihin.
Jalostustyön tuloksena osa chililajeista ei enää
kykene hyvin lisääntymään luonnossa. Näitä
ihmisen jalostamia lajeja on yhteensä neljä: Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense ja Capsicum pubescens. Loput chililajit ovat
villichilejä tai ihmisen osittain jalostamia. Puolivilleistä voisi erikseen mainita Capsicum frutescensin, jota nykytiedon valossa pidetään C. annuumin alalajina. Lajin tunnetuimmalla edustajalla,
’Tabascolla’, on vakiintunut kaupallinenkin merkitys suositun kastikkeen ainesosana.
TARKAT KASVUOLOISTAAN
Markettien hyllyillä olevat punaiset ns. peruschilit edustavat yleensä C. annuum -lajia. Se on
ylivoimaisesti yleisin, laajimmalle maailmalla
levinnyt ja kaupallisestikin tärkein chililaji. Harmillista kyllä, laji on ylivoimaisesti herkin tuholaisille, ja yksivuotiseen tuotantoon pitkälti jalostettuna myös hankala talvetettava.
Annuumit ovat tyypillisesti melko tarkkoja
kasvulosuhteista ja mököttävät helposti, mikäli
lannoitus tai kastelu ei ole aivan tasapainossa.
K O T I P U U TA R H A 1 . 2 0 2 0
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C. pubescens

C. baccatum

– taitavan harrastajan gourmetchilit

– helpot ja maukkaat

’Lemon Drop’
(tulisuus 8)

Monen suosikki miedon
sitruunaisen vivahteen vuoksi.

’Rocoto
Montufar’

’Orange
Giant’

(tulisuus 8)

Kotoisin Ecuadorin vuoristosta.
Maku on hedelmäinen
ja lempeän tulinen.

(tulisuus 8)

Suurikokoinen, kypsänä
oranssinkeltainen ja
mehukas chili.

’Sugar
Rush Peach’
(tulisuus 5)

Kauniin sävyinen, maultaan
makean hedelmäinen ja raikas.

’Aji Amarillo’
(tulisuus 6)

Perulainen perinnechili,
joka kasvaa kookkaaksi.

’Manzano Red’
(tulisuus 5–6)

Chilestä kotoisin oleva
lajike, joka muistuttaa
ulkonäöltään omenaa.

’Erotico’

’Aji Panca’

(tulisuus 3)

Aromaattinen ja hapokas
chili, jota kasvatetaan
myös erikoisen
ulkomuodon vuoksi.

Capsicum pubescens -lajin edustajat ovat meheviä, runsaslihaisia ja suurikokoisia. Laji ei
ole kovin hyvin tunnettu, vaikka sen edustajia pidetään ruokachileistä parhaina. Kasvutapa
on usein rönsyilevä, joten chilit vaativat yleensä joko leikkaamista tai suuren tilan.
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(tulisuus 2)

Tummanpuhuvasta
ulkomuodosta huolimatta
hyvin mieto lajike. Maussa
on ripaus savuisuutta.

Capsicum baccatum -lajia voi suositella aloittelijoille, sekä niille, jotka haluavat
kasvattaa chiliä monivuotisena. Laji on muita vaatimattomampi lannoituksen ja valon
suhteen, ja vastustaa melko hyvin erilaisia tuholaisia.
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C. chinense

– tulisuuden ystäville

’Naga Morich’
(tulisuus 10+++)

Hedelmäisen herkullinen,
yksi maailman tulisimmista
lajikkeista.

’Coronong’

Jättirocoto 'Rocoto de la Selva Oxapampa' tekee yli sadan gramman painoiset, omenaa muistuttavat hedelmät.

'Rocoto Rojo Ollantaytambo' on satoisa ja varsin tulinen perulaischili.

(tulisuus 10)

Tulinen malesialaislajike,
jonka viehätys piilee
kurttuisessa ulkomuodossa.

Yleisinä, kompaktin kokoisina ja usein koristeellisina tämän lajin edustajia on kuitenkin runsaasti tarjolla myös kotipuutarhureille. Ruuanlaitossa annuumit tuovat ruokaan tulisuutta, mutta
eivät niinkään aromia. Annuumin polte on usein
pistävän terävä. Tunnettuja lajikkeita ovat mm.
’Jalapeno’, ’Cayenne’ ja ’Bolivian Rainbow’. Myös
tulisuutta vailla olevat ruokapaprikat kuuluvat
annuum-lajiin.

’Tasmanian
Habanero’
(tulisuus 10)

Nimestään huolimatta
lajikkeen sanotaan olevan
kotoisin Karibialta. Hedelmät
ovat raakana mustia.

’Scotch
Bonnet MOA’

’Carolina
Reaper’

(tulisuus 10)

Jamaikan tunnetuin
chililajike. Sen maku on
hedelmäisen tulinen.

(tulisuus 10+++++)

Yksi maailman tulisimmista
lajikkeista, tulisuus yli 2
miljoonaa scovillea. Punaisia,
ruskeita ja keltaisia muotoja.

Tulisimmat lajikkeet löytyvät yleensä Capsicum chinensejen joukosta. Laji on
karibialaisen tulisen ruuan symboli. Kasvutapa on tyypillisesti kompakti ja koristeellinen.
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TULISUUDEN YSTÄVILLE
Maailman tulisimmat lajikkeet kuten ’Naga
Morich’, ’Carolina Reaper’ ja ’Moruga Scorpion’
kuuluvat havannapaprikoihin (C. chinense). Laji
on karibialaisen tulisen ruuan symboli. Tämän
lajin edustajat ovat yleensä teräväaromisia ja voimakkaita, joskin myös mietoja lajikkeita löytyy.
Maku säilyy hyvin kuumennettaessa, joten näitä
kannattaa kokeilla pataruokiin. Kasvatettavina
chinenset ovat tyypillisesti melko kompakteja
ja tukevarunkoisia, ja niitä voikin kokeilla kasvattaa kasvihuoneissa myös pikkupuina. Lehdet
ovat useimmiten suurehkoja ja ne voivat kupruilla. Hedelmät sitä vastoin ovat pienehköjä ja
ohutmaltoisia. Talvehtiminen onnistuu annuumia helpommin, mikäli kasvi saa riittävästi valoa.
Harrastajien keskuudessa himotuimpia ovat brasilialaiset chinenset, joiden sanotaan olevan vähiten jalostettuja.
HELPOT JA MAUKKAAT
Pensaspaprikat (C. baccatum) ovat helpoimpia chilejä aloitteleville kotipuutarhureille. Ne ovat muita
lajeja vaatimattomampia sekä valon että lannoituksen suhteen, eivätkä ne saa niin helposti tuho-

laisia tai juurilahoa kiusakseen. Pensaspaprikat
talvehtivat yleensä melko hyvin ja säilyttävät lehtensä olosuhteiden heikentyessäkin. Tyypilliset
baccatum-lajikkeet ovat keskitulisia, maukkaita
ja rakenteeltaan rouskuvia. Ne soveltuvat koostumuksensa vuoksi hyvin myös tuorekäyttöön vaikkapa leivän päälle. Kuumennettuna baccatumien
maku yleensä laimenee. Tunnettuja lajikkeita ovat
muun muassa ’Starfish’ sekä keltaiset ’Aji Amarillo’
ja ’Lemon Drop’.

Lisää
pistokkaista.
Ota pistokas mahdollisimman tuoreesta
ja terveestä kasvustosta. Versojen
latvaosat ovat yleensä parhaita. Viillä
pistokkaan tyvi viistoksi ja poista
alimmat lehdet siten, että pari lehteä
kuitenkin jää. Juurruta vesilasissa.

HAASTAVAT GOURMETCHILIT
Andeilta kotoisin olevat rokotopaprikat (C.
pubescens) ovat suurikokoisia ja runsaslihaisia.
Kananmunankokoiset hedelmät muistuttavat
usein pientä omenaa tai tomaattia. Erityistuntomerkkeinä pubescens-chileillä ovat kauniin violetit kukat ja nukkapintaiset lehdet. Siemenet ovat
muista lajeista poiketen tummanruskeita tai jopa
mustia ja hyvin kovia. Perulaiset pubescens-chilit
tunnetaan nimellä rocoto, joka onkin vakiintunut
lähes yleisnimeksi koko pubescens-chililajille. Pehmeän, hitaasti nousevan tulisia pubescens-chilejä
pidetään maailman parhaina ruokachileinä sekä
maun että koostumuksen vuoksi, mutta laji on
suhteellisen vaikea kasvattaa. Se vaatii suurehkot
lämpötilavaihtelut ja pitkän kasvukauden. Lisäksi
sen kasvutapa on suhteellisen villi, joten rajatussa
tilassa kasveja joutuu usein leikkaamaan. Tyypillisesti pubescenseja kasvattavat lajiin vihkiytyneet
tosiharrastajat.
LÄHTEITÄ
Chilikirja, Kilpinen, Hietavuo ja Aaltonen, Gummerus 2015
Chilin poltteessa -lehden artikkelit, Chiliyhdistys ry

Pubescens-chilit tunnistaa violeteista kukista ja nukkamaisista lehtien pinnoista. Baccatumien valkoisissa
kukissa on suuret vihreät tai joskus ruskeahkot kuviot,
kun taas annuum-lajin kukinnot ovat puhtaan valkoiset.
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[1] Kylvä chilin siemenet varhain, viimeistään helmikuussa. Pidä
kasvualusta kosteana
ja idätä lämpimässä,
noin +27–29 asteessa.
Alhaalta päin tuleva
lämpö on eduksi.
[²] Kouli taimet kun
ensimmäiset kasvulehdet ovat ilmestyneet. Hyvä kasvualusta
on ilmava ja vähäravinteinen. Lannoittamisen voi aloittaa, kun taimet ovat juurtuneet, ja
sitä kannattaa jatkaa
ainakin siihen asti kunnes sato alkaa kypsyä.

Onnistu taimikasvatuksessa
[³] Valoa chilit tarvitsevat runsaasti läpi kasvukauden. Järjestä taimivaiheessa lisävaloa, kunnes
luonnonvaloa on tarpeeksi.
[4] Juurtumisvaiheessa
kasvualusta saa pysyä kosteana, mutta sen jälkeen
vältä liikakastelua. Kevyt
kuivahtaminen kasteluiden
välillä stimuloi kukintaa.
[5] Lannoita riittävästi.
Chilit vaativat runsaasti
ravinteita kasvukauden
aikana. Typen osuus saa
kasvuvaiheessa olla suuri,
mutta sitä on syytä pienentää kukinnan alkaessa.
Jos varhain ilmestyviä nuppuja poistetaan,
kasvi kasvaa kookkaammaksi ja tekee lopulta
runsaamman sadon.
[6] Tuholaiset iskevät chileihin herkästi.
Sumuttele taimia puhtaalla vedellä silloin tällöin varsinkin kuivina jaksoina ja tarkkaile erityisesti lehtien alapintoja.

Kasvata monivuotisena
monivuotisia, mutta parhaiten talvehtivat
yleensä baccatumit ja chinenset. Saattele chilit kohti talvilepoa
vähentämällä lannoitusta ja kastelua vähitellen syksyä kohden.
Pienennä kasvustoa hiljalleen leikkaamalla ja typistä se lopulta
jopa tapiksi asti. Voit typistää myös juuristoa ja siirtää kasvin pieKAIKKI CHILIT OVAT
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nempään ruukkuun. Pidä kasvi talven ajan sisätiloissa niin runsaassa
valossa kuin mahdollista ja kastele vain niukasti. Tarkkaile mahdollisia tuholaisia läpi talven. Herättele kasvia kevättalvella lisäämällä
kastelua vähitellen. Aloita lannoitus, kun uutta kasvua on näkyvissä.

Jari Luoto, chiliharrastaja:

Rocotot ovat
gourmet-chilejä

JARI LUOTO KOKEILI chilin kasvatusta ensimmäisen

kerran kymmenen vuotta sitten. Ensimmäisen perulaisen pubescens-chilinsä eli rocoton Jari sijoitti omakotitalonsa kuumalle lasiterassille, jossa se kyllä kasvoi
mutta pudotteli kesän kuumuudessa kukkiaan. Chili
jouti lähteä, mutta unohtui matkallaan kompostiin joksikin aikaa takapihalle viileämpään paikkaan. Chili alkoi
tehdä uutta kukkaa ja lopulta satoa. Jari pohti, olisiko
niin, että kasvi tykkäsi lämpötilan laskusta?
Nyt kymmenen vuotta myöhemmin mies viljelee
chilejä ja tomaatteja kahdessa kasvihuoneessa viljelymenetelmin, jotka ovat jo lähes ammattimaiset. Erityisesti rocotot ovat vieneet miehen sydämen.
”Rocotot ovat yksinkertaisesti parhaimman makuisia. En tykkää megatulisesta, joten en näe ideaa pelkän tulisuuden tavoittelussa. Chilissä pitää olla runsaasti myös makua, ja sitä rocotot tarjoavat”, Jari sanoo.
Vaikka pubescens-lajin chilejä pidetään vaativina, Jari näkee niissä runsaasti hyviä puolia. Ne esimerkiksi sietävät muita chililajeja paremmin lannoitusta, joten niistä saa hyvissä oloissa kasvatettua runsaat kasvustot yhdenkin kasvukauden aikana. Jari ei
koskaan talveta chilejään, mutta on pystynyt järjestämään esikasvatusolosuhteet lisävaloineen siten, että
ensimmäiset kylvöt voi tehdä jo itsenäisyyspäivänä.
Kasvihuoneisiin chilit pääsevät maaliskuusta alkaen
lisälämmön turvin. Satokausi jatkuu marraskuulle, joten
taukoa kausien väliin jää joskus vain viikon verran.

Mies 'Machu Picchun' alla.
Jari on tuonut oranssin lempirocotonsa matkaltaan Perusta.
Se tuotti viime kesänä lähes 10
kiloa satoa.

Vuoristokasveina rocotot sietävät lämpötilan vaihteluita – jopa vaativat niitä. Viileys stimuloi kukintaa ja
edesauttaa hedelmöittymistä.
Jari kertoo, että kasvukauden lyhyys tulee rocotoilla yleensä vastaan Suomessa. Menestyksekäs kasvatus vaatii lisävaloja ja -lämpöä aikaisesta keväästä
alkaen. Toisaalta kesäaikaan olosuhteet ovat Suomessa samanlaiset kuin Andeilla – valoisa aika on
pitkä ja yöt viileitä. Tämän vuoksi rocotot soveltuvatkin muita chililajeja paremmin ulkokasvatukseen Suomen kesässä.
”Lisälämmön turvin saan kasvihuoneesta jonkin
verran satoa jo keväällä, mutta juhannuksen jälkeen
satoa alkaa kypsyä runsaammin. Yhteensä satoa kertyy vuosittain kymmeniä kiloja.”
Jarin keittiössä chiliä käytetään lähes kaikkiin ruokalajeihin: kastikkeista tahnoihin ja jauheisiin.
”Erityisesti chilitahna on äärettömän monikäyttöinen, se sopii vaikka grillimakkaran kylkeen sinapin sijasta.”

�Perulaiset kutsuvat
kaikkia lajikkeita
rocotoiksi.�

Pubescens-chilien siemenet
ovat kovia ja lähes mustia.
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