Rauno kerää satoa
brasilialaisesta
’Pimenta Diomar’
-lajikkeesta. Tämä
yksilö tuotti viime
kesänä toista tuhatta hedelmää.

’Hainan Yellow
Lantern’ on Kaukoidästä kotoisin
oleva harvinainen
lajike. Se tuottaa
vesiviljelyssä isoja
hedelmiä.

kuuminta hottia
Rauno Selamaa innostui chilipaprikoiden kasvattamisesta sattuman kaupalla.
Nyt hänen kasvihuone- ja ulkoviljelmänsä tuottavat kymmeniä kiloja satoa.

R

auno Selamaan 36-neliöinen
kasvihuone muistuttaa elokuun alkupuolella vehreää
chilipaprikaviidakkoa, johon
vesiviljelyjärjestelmän lorina luo eksoottisen äänimaiseman. Monien tammikuussa kylvettyjen
chilien varret ovat jo muuttuneet puumaisiksi. Tilavan huoneen täyttävien chilipensaiden oksat notkahtelevat erikokoisista
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teksti heidi haapalahti kuvat teija tuisku

tulipunaisista, kelmeän valkoisista, keltaisista, vihreistä, mustista, ruskeista ja violeteista paloista. Chilejä löytyy lisää kasvihuoneen edustan ruukkukokoelmasta
ja pergolasta, jossa Rauno kasvattaa chilejä amppeleissa. Voiko chilejä siis viljellä ulkonakin?
– Kyllä! Vuoristolajit nimenomaan tykkäävät olla ulkona mieluummin kuin kasvihuoneessa. Niille sopivat olosuhteet,

joissa päivät ovat kuumat ja yöt kylmät.
Esimerkiksi tämä herkullinen ’Sugar Rush’
-lajike menestyy ulkoviljelyssä oikein hyvin. Sen keltaiset hedelmät ovat makeahkot, mutta on niissä poltettakin, Rauno
esittelee.
Hän on juuri alkamassa tyhjentää Nurmijärven kesämökillä sijaitsevaa kasvihuonettaan ja kerätä talteen vuoden pääsatoa.
Ensimmäiset chilit kypsyivät jo vapuksi.
viherpiha
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Kohtalaisen
tulinen ’Lemon
Drop’ -lajike
sopii Raunosta
moniin ruokiin
sekä esimerkiksi
kananmunan tai
leivän päälle.

’Mulato Isleño’
on vain miedosti
tulinen meksiko
laislajike.

Sadonkorjuu on iso urakka, sillä chilin hedelmien käsittely säilöntää varten on hidasta ja työlästä. Esimerkiksi rokotopaprikoiden siemenet ovat Raunosta niin pahan
makuiset, että hän poistaa ne aina ennen
käyttöä. Yhden rokotoämpärillisen perkaamiseen kuluu koko ilta.
– Täytyy myöntää, että minulla tulee
chileistä vähän ylituotantoa – parhaina
vuosina saan satoa yli 100 kiloa. Siivosin
juuri yhden pakastimen marjoja varten ja
löysin sieltä 30 kiloa chiliä. Osan heitin tylysti mäkeen, mutta osan hapatin, sillä olen
nyt innostunut maitohappokäymisestä. Sekä hapattamalla että savustamalla chilistä
tulee poskettoman hyvää!
Rauno on harrastanut erilaisten hyö-

tykasvien viljelyä jo 40 vuoden ajan, mutta chilipaprikoista hän innostui aivan sattumalta.
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Matalahko
’Pimenta Diomar’
kasvaa helposti
leveäksi pensaaksi.

– Meillä oli tyhjä akvaario, joka ei käynyt kaupaksi. Vaimoni ehdotti, että alkaisin
kasvattaa siinä orkideoita, mutta en innostunut niistä. Sitten poikani keksi, että mitä
jos kokeilisin akvaariota chilien kasvatukseen. Lämpenin chileille heti.
Rauno alkoi tutkia internetistä chilien
viljelyohjeita ja liittyi Suomen Chiliyhdistykseen. Ensimmäisenä viljelyvuotenaan
hän kasvatti jo kolmeakymmentä lajiketta,
seuraavana vuonna lajikemäärä paisui jo yli
sataan. Raunolla on kokoelmissaan noin
600 erilaisen chilipaprikan siemeniä. Ne
ovat peräisin eri puolilta maailmaa.
– Tämä on kansainvälinen harrastus.
Käyn kirjeenvaihtoa muiden harrastajien
kanssa, juttelen nettifoorumeilla ja lähettelen siemeniä. Joillakin harvinaisten luonnonlajien siemenillä on niin hyvä vaihtoarvo, että saan valita niitä vastaan ihan mitä tahansa toisten harrastajien siemenlistoilta.

’Sugar Rush’ on
nimensä mukaisesti makeahko. Aromikas lajike käy
Raunon mielestä
melkein kaikkeen
ruoanlaittoon. Hän
suosittelee käyttämään hedelmiä
tuoreina, sillä kuivattuina ne menettävät lähes tyystin
arominsa.
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Raunon vinkit
Taimikasvatus vaatii malttia
Rauno kylvää ensimmäiset chilin
siemenet jo joulukuussa, sillä varsinkin
luonnonlajit itävät usein tuskastuttavan
hitaasti. Raunon hitausennätys on neljä
kuukautta. Nopeimmat itäjät nousevat
mullasta jo viikon kuluttua kylvöstä.
– Monet yrittävät jouduttaa chilien
itämistä vaikkapa raaputtamalla tai
viilaamalla siemeniä. Olen huomannut, että chilit itävät ajan kanssa
muutenkin, kun pidän kylvöksiä noin
25 asteen ihannelämpötilassa.
Siementen ikäkin voi vaikuttaa
itävyyteen. Joidenkin lajikkeiden
siementen itävyys alkaa yllättävän
nopeasti laskea.

Harvinaisuuksien siemenet ovat
arvokasta valuuttaa chiliharrastajien
vaihtokaupoissa.
Villichili Capsicum
flexuosum on kenties kylmänkestävin chililaji. Sen
tiedetään selvinneen jopa 18 pakkasasteesta.

luonnonmukaista
tuholaistorjuntaa
Vuosikymmenen alussa Raunon
chilejä vaivasi sinnikäs begoniapunkkiinfektio. Pienet punkit imevät
kasvinesteitä ja vioittavat etenkin
nuoria ja kehittyviä kasvinosia. Rauno
kokeili tuholaisten torjuntaan lopulta
petopunkkeja, mutta niistäkään ei
ollut apua.
– Lopulta heitin joka ikisen kasvin
mäkeen syksyllä enkä talvettanut
yhtäkään. Se auttoi! Nykyään torjun
ennalta tuholaisia luontaisesti
antiseptisellä ja voimakastuoksuisella
neem-öljyllä. Suihkuttelen sitä chileille
joka toinen viikko. Öljyn ainut huono
puoli on melko huono saatavuus.
Tilaan sitä Saippuapaja-nimisestä
nettikaupasta.

HAVANNAPAPRIKAT
’Hainan Yellow
Lantern’ on satoisa ja hyvänmakuinen lajike. Sen
siemeniä voi olla
vaikea löytää.

CAPSICUM BACCATUM
Kypsänä lähes
valkoinen
’Lima Blanca’
on erittäin tulinen, mutta
muuten melko
vaisun makuinen havannapaprika.

’Trepadeira do Werner’ on maukas ja sopivasti tulinen. Rauno
halkaisee hedelmät,
poistaa siemenet,
täyttää puolikkaat
juustolla ja paistaa
kypsiksi etanapannussa.

’Aji Cristal’ on todellinen
monikäyttölajike, joka sopii kaikkeen kokkailuun.
Raunon mielestä se on parasta kylmäsavustettuna.

’Naga Morich’ on
Raunosta yksi parhaimman makuisista
chileistä, jonka järkyttävän tulisuuden
alta löytyy hienoja
aromeja.

Rauno käyttää miedohkoa
’Aji Omnicolor’
-lajiketta esimerkiksi hapankurkkujen
maustamiseen.

Todella tulinen
’Jay’s Peach
Ghost Scorpion’
sopii Raunon
mielestä mainiosti salsaan
ja maustesekoituksiin.
’Mulato Isleño’ on
hyvin mieto lajike,
jonka hedelmät
syödään tuoreina
esimerkiksi salaatin höysteenä.

ROKOTOPAPRIKAT

CHILIPAPRIKAT

Kokeile chilien savustamista
Rauno kylmäsavustaa chilejä
sähkökäyttöisessä savustuskaapissa, sillä se nostaa niiden
mausta esiin aivan uusia
aromeja. Chilit ovat ohutkuorisia, joten niille sopii Raunon
kokemusten mukaan vain
kylmäsavustus. Lämminsavustuksessa chilit kärähtävät
helposti karrelle.
– Kylmäsavustettavien
chilien pitää olla täysin
kypsyneitä tai jopa hieman
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ylikypsiä. Silloin mausta
kehittyy mahdollisimman
intensiivinen. Pilkon chilit ensin
muutamaan osaan ja poistan
palkojen keskustasta vaalean
siemenlihan ja siemenet.
Laitan chilipalat savustusritilälle kuori alaspäin, koska silloin
chileistä savustuksen aikana
tihkuva neste ei valu hukkaan.
Chilien savustusaika on
makuasia. Rauno suosii pitkää
savustusta, koska silloin

chileihin tarttuu voimakas
savun aromi. Erilaisista
puulajeista valmistetut briketit
tuovat chileihin lisäaromia
savustuksen aikana, esimerkiksi omenapuubriketit antavat
hedelmäistä, hieman makeaa
makua.
Savustuksen jälkeen Rauno
kuivaa chilit hyötykasvikuivurissa ja murskaa ne karkeaksi
rouheeksi. Se säilyy pitkään
lasipurkeissa.

’Rocoto CAP357’
sopii hyvin ulkokasvatukseen esimerkiksi amppelissa. Sen
sato on maukas ja
runsas.

’Rocoto Montufar’ on Raunosta chilien aatelia. Sen hedelmien malto on miellyttävän
paksu ja maku tyrmäävän tulinen mutta maukas, kunhan
ne ovat kypsyneet kunnolla.

’Aci Kirmizi Arnavut’ -erikoisuuden hedelmät
ovat runsaasti
korkkiintuneet
ja jopa yli 15 cm
pitkät. Paksulihaiset, maukkaat
ja keskituliset
hedelmät sopivat grillattaviksi
vaikkapa juustolla täytettyinä.
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