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”Kabbarps lilla gröna”
-= Specialsortiment =-

* För vidare utplantering på friland, i kruka på balkong, i uterum eller i köksfönstret
* Levereras under perioden v.14 - ca. v.34
* Packas 8 st./brätte (CC 30x8) - Endast hela lådor/sort
* Melon och Kronärtskocka packas 12 st./brätte (CC 24x12) – Endast hela lådor/sort
* Alla krukor har sticker eller etikett med EAN-kod och sortnamn
* Levereras med 1 planta/kruka, utan frukter

Chili - Allmänt
Kan stå ute i solen på balkong och altan när sommaren kommit. Vattnas ofta, täck gärna jorden med
gräsklipp eller halm. Chili vill ha mycket sol och är ganska tålig mot kylan på hösten, när den väl har
vant sig vid att stå ute. Vid en temperatur under 10 grader slutar de att producera frukter.
Chilins styrka mäts med scovillegrader; Scoville heat units (SHU). De starkaste har över 1 miljoner
Scoville! Om du smakat på en för stark chili, finns det flera botemedel. Vatten eller öl är inte att
rekommendera då Capsaicin, ämnet i chilin som ger upphov till hettan, inte är vattenlösligt. Bättre är
att dricka mjölk, äta yoghurt, bröd eller ris, då dessa produkter kan lösa upp eller absorbera
Capsaicinet. Kroppen får med tiden en större tolerans för het chili.
Det mesta av styrkan sitter i skiljeväggen, placentan, inuti frukten. Fröna är i sig inte starka men de
sitter ju på placentan så det påverkar förstås. Det är också stora skillnader mellan de olika sorterna.









Chilin har en kärlutvidgande verkan, varför den används till salvor och liniment mot
muskelvärk.
Capsaicinet i chilin har både botande och förebyggande verkan mot öron- och nässjukdomar.
Chilin sägs öka omsättningen efter måltiden med ca 25 %.
Chilin innehåller mer A-vitamin än någon annan nyttoväxt och mer än dubbelt så mycket Cvitamin som citrusfrukter.
Säger någon att du ska ”dra dit pepparn växer”, så kan du bege dig till staden Cayenne i
Franska Guyana!
Redan 1775 beskrevs chilipepparn i de svenska farmakopéerna och Linné upptäckte att
malmöborna gjorde ”chilishots” så tidigt som 1750.
Rent Capsaicin är cirka 16 miljoner scovillegrader.
Den hetaste chilifrukten är Carolina Reaper som har uppmätts till en styrka på 2,2 miljoner
scovillegrader.
Paprika
Jalapeño
Cayenne och tabasco
Habanero
Bhut jolokia

0-100 scovillegrader
2000-8000 scovillegrader
30 000-50 000 scovillegrader
100 000-350 000 scovillegrader
1 000 000 scovillegrader
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Chili – ”Anaheim”
En av de chiliarter som ger de största frukterna (röda), upp till 20 cm.
Smaken är relativt mild och chilin passar bra i sallader, på grillspett
eller i mildare maträtter.

Chili – ”Apache”
En mycket populär och lättodlad chilisort som är relativt kryddstark.
Kan ge skördar på 20-60 frukter. Frukterna blir ca 2,5 - 5 cm långa
och har en knubbig avlång form som påminner lite om en jalapeño.

Chili – ”Fresno”
Fresno påminner om röd mogen jalapeño, men har något tunnare
fruktkött. Smaken är fylligt het med viss sötma. Fresno är god i salsa,
vinägretter och ceviche men kan även rostas för att få en mera sammansatt
smak. I recept kan den ersätta jalapeño.
Styrkan är het till mycket het.

Chili – ”Golden Cayenne”
Golden Cayenne är en gyllengul cayennepeppar som är starkare än en
vanlig Cayenne. 10-13 cm långa och kryddstarka frukter som går från grönt
till lysande gult vid mognad.

Chili – ”Guajillo”
Guajillo är egentligen namnet på den torkade frukten från chilisorten Mirasol.
Den har en platt form, tunt fruktkött och vackert djupröd och glänsande färg.
Den äts mestadels torkad och smaken är svagt örtig med syra och söt, het
smak. Guajillo ger fin färg och sammansatt smak i salsa, grytor och soppor.
Medelstark.

Chili – ” Habañero Caribbean Red”
Habanerons form är oregelbunden, rund och trubbig med 3-6 cm långa och
breda frukter. Habaneron är mycket het och har en fruktig arom. Den är
känslig för värme och bör tillsättas mot slutet av tillagningen. Caribbean Red
har en något djupare smak och arom än ”vanlig” Habanero.

Chili – ” Habañero Chocolate”
Habañero Chocolate (även känd som Kongo Black) rankas som en av de
hetaste chilisorterna med upp till 450 000 Scoville. Frukterna har en unik och
rik smak jämfört med någon annan peppar. Frukterna mognar från
smaragdgrönt till en härlig chokladbrun färg. Slutmålet är att göra den
berömda jamaicanska såsen ”Jerk”.
Sorten är ett måste för den som tycker om hetta med mycket smak.
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Chili – ” Habañero Lemon”
Habanero Lemon är en het chili med en styrka på dryga 200.000 Scoville.
Smaken är fruktigare än vanlig Habanero och har en frisk ton av citrus.
Plantan blir upp mot 90 cm hög och bär rikligt med gula kryddstarka
frukter (5 cm långa och 2.5 cm breda).

Chili – ” Habañero Orange”
Habanero Orange växer långsamt och är en mycket het sort med sina
200,000-300,000 Scoville. Används i mexikanska och karibiska köket i
fiskgrytor, köttgrytor, såser och curryrätter. Passar även för att göra
chutneys och chilisåser. Om man torkar Habanero Orange och
pulvriserar den så får den en unik doft av Aprikos.

Chili – ” Habañero White”
Två centimeter långa elfenbensvita frukter med en underbar smak och
doft. Generar frukter i stor mängd på stadiga plantor som passar bra i
krukor. En av de mildaste sorterna av Habanero! Torka och mal frukten utan
frö och du får ett vitt chilipulver.

Chili – ”Hot Carrot”
En chilisort som liknar en morot - men där slutar jämförelsen.
Ger en riklig skörd av starka orangea frukter (upp till 10 cm).

Chili – ”Hot Joker”
En välsmakande, medelstark till stark chili med röda frukter som blir
ca 1,5 x 10 cm

Chili – ”Hot Salsa”
Starka röda frukter som blir ca 1,5 x 3,5 cm.

Chili – ”Hot Tomato”
En chilisort med tomatformade medelstarka till starka röda frukter
som blir ca 4 x 4 cm.

Chili – ” Hungarian Black”
En knubbig medelstark chili som i smak påminner om Jalapeño. Frukten har
en koniskt knubbig form och blir ca 5 cm lång. Frukten har en mycket mörk
svartlila färg som omogen och vid full mognad blir färgen djupröd. Smaken
är frisk och saftig med en behaglig medelstark hetta.
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Chili – ” Hungarian Wax”
Chilifrukter (10-15 cm) med tunt skal. Frukten varierar från ljust grön till gul.
Smaken är mild. Frukten rostas, läggs in eller äts färsk. Förekommer ofta i
ungerska grytor och andra anrättningar, passar även bra till inläggning.

Chili – ” Jalapeño”
Jalapeño är ljusgrön, mörkgrön eller röd, 5-7 cm lång och 2-3 cm bred.
Smaken är frisk, kärv och fyllig. Fruktköttet är saftigt. När den mognar blir
den röd och smaken sötare. Jalapeñon är mycket populär och passar i de
flesta maträtter. I Amerika används den t.o.m i godis, glass och senap.

Chili – ” Jamaican Bell”
En unik och ovanlig chili som fått sitt namn på grund av likheten med de
små klockorna som munkarna använder i buddistklostren kring Himalaya.
Styrkan är mild till medel, undersidan och kanterna är milda medan
ovandelen och mitten med frö kan bli ordentligt kryddstarka.

Chili – ” Monkey Face”
Namnet förstår man bättre om man tittar på en mogen chilifrukt, då
anar man ett apansikte i fruktens form. Monkey Face är mycket god
och lättanvänd i all matlagning, exempelvis grillsåser, fiskgrytor, salsa,
chutney och pickles, den går också bra att torka. Frukternas smak
har tydligt inslag av exotiska frukter som citrus och mango.
Styrkan är mild till medelstark.

Chili – ” Serrano”
Frukten (5-10 cm) är grön när den växer och när den mognat varierar den i
färgerna röd, brun, orange och gul.
Behöver inte tillagas utan går att äta/användas som den är. Den används
främst till salsa. Inte lämplig för torkning. Serrano är den vanligaste
chilifrukten i Mexiko.

Chili – ” Sweet Banana”
Den smakar inte banan men den är otroligt god. Den har samma distinkta
chilismak som Hungarian Hot Wax men ingen hetta alls, bara massor med
söt god smak och jättestora frukter ca 15-20 cm. Färgen är gul men övergår
så småningom till röd. Mycket god i sallader. Mycket mild.

Chili – ”Sweet Pepper Snack”
Ingen hetta alls, äts som ”snacks”, mycket populär bland barn.
För utförlig information se Paprika ”Sweet Pepperm Snacks”.
Samtliga av typen F1
 Välj mellan röd, orange eller gul sort
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Gurka – Vanlig ”Cordoba”
Robust sort med hög mjöldaggsresistens. Frukter ca 32-35 cm. Äts naturell,
på smörgåsen, i tsatsikin till den grillade köttbiten eller i den sötsura såsen.
Ge rikligt med vatten och näring - gurka gör slut på näring snabbt. Plantan
mår bra när den är kraftig och mörkt grön. Skörda unga plantor efterhand så
får du fler frukter och du undviker att gurkorna blir beska. Lämna något
sidoskott och skörda frukter in på hösten.

Gurka – Mini ”Deltastar”
Delta Star är en robust sort som ger mängder med friska, små, ganska fasta
minigurkor. Hög mjöldaggresistens. Ser ut som slanggurkor men kortare
(15-18 cm). Äts naturell, på smörgåsen, i tsatsikin till den grillade köttbiten
eller i den sötsura såsen.
Ge rikligt med vatten och näring - gurka gör slut på näring snabbt. Plantan
mår bra när den är kraftig och mörkt grön. Skörda unga plantor efterhand så
får du fler frukter och du undviker att gurkorna blir beska. Lämna något
sidoskott och skörda frukter långt in på hösten.

Paprika – Ungersk Premium
Mycket riklig skörd även vid utomhusodling på friland. Grön–gul–röd; kan
skördas i alla färgstadier! De sötaste paprikorna tillåts mogna fullt ut på
plantan i solsken, medan frukter som skördats gröna och som fått eftermogna
i förvaring är mindre söta. Paprikan producerar inte Capsaicin som orsakar det
starka i chilifrukter
Paprika trivs inte med blåst och odlas bäst i växthus. Vattning och luckring.
Extra gödning vid fruktsättningen och framåt. Täck gärna marken/krukan med
färskt gräs. Äts rå i sallader, i grytor, färsfylld eller stekt.

Paprika – ”Sweet Pepper Snacks”
En Snackspaprika som är mycket mild, aromatisk och kan ätas hel som den
är, fröna finns mestadels på fruktansatsen. Barn älskar den!
Frukterna blir ca 12-14 cm långa. Trevlig på balkongen eller som ”blomma”
vid utemöblerna – uppskattad frukt som äts som godis.
Finns i färgerna röd, orange och gul - samtliga av typen F1
 Välj mellan röd, orange eller gul sort
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Tomat - Allmänt
Tomaten behöver en solig, varm och skyddad växtplats för att utvecklas bra. Växthus är föredra, men
det finns även sorter som kan ge en bra avkastning på friland under gynnsamma förhållanden. Andra
sorter lämpar sig bäst för kruka eller ampel.
Plantorna planteras djupare än de stått i krukorna och nya rötter bildas på stjälken. Jorden ska vara
väldränerad, mullrik och fuktighetshållande.
Luckring och regelbunden bevattning, vanligaste orsaken till sprickor i frukten är oregelbunden
vattning. Lägg gärna färskt gräs på marken/i krukan runt plantorna. Vissa sorter (oftast normalstora)
kräver uppbindning och toppning ovanför 5:e-6:e klasen. För att underlätta befruktningen kan man
skaka plantan under blomningen.
Tomaterna skördas när de är fullt utvecklade, röda (eller viken färg de ska ha) och solvarma. Finns det
risk för nattfrost innan tomaterna är helt mogna kan de även plockas omogna för att sen få eftermogna
på en mörk och sval plats. Alternativt kan man ta in hela plantan och låta frukterna mogna där.
Tomaterna äts nyskördade och solvarma eller används i sallader, soppor, grytor, till puré, ketchup och
juice. Gröna syltade och inlagda tomater används som tillbehör till kötträtter.

Tomat – ”Florida Petit” – Dvärgbusktomat
Bra förgrenad, kompakt kruktomat. Frukter ca 2,5 cm i diameter.
Höjd ca 30 cm. Sägs vara världens minsta tomat.
 Färg: Röd

Tomat – ”Hilmar” – Traditionell tomat
Högväxande, traditionell röd tomat av Dansk Exporttyp.
Ger hög skörd med fasta frukter.
 Färg: Röd

Tomat – ”Marmande” – Bifftomat
Bifftomat med röda smakrika frukter. Frukterna väger ca 150-180 gram.
Skördas i början av mognadsprocessen. Passar perfekt för olika
tomatsåser, pastasåser, ugnsrätter och i sallader.
 Färg: Röd

Tomat – ”Peardrops” – Ampeltomat
Päronformad liten ampel-/körsbärstomat med gula ovala frukter och ovanligt
god smak. Tjuvskotten skall vara kvar.
 Färg: Gul

Tomat – ”Red Pear” - Pärontomat
Tomatsort med mängder av röda päronformade frukter.
4-5 cm långa,söta och välsmakande frukter.
 Färg: Röd
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Tomat – ” Red Stripe” - Dvärgbusktomat
Dvärgbusktomat, röda frukter med gröna strimmor.
 Färg: Röd

Tomat – ”Yellow Stripe” - Dvärgbusktomat
Dvärgbusktomat, gula frukter med gröna strimmor.
 Färg: Gul

Tomat – ”Supersweet” – Körsbärstomat
Körsbärstomat med långa klasar av små och söta, röda frukter.
Frukter ca 2-2,5 cm i diameter.
 Färg: Röd

Tomat – ”Tumbling Tom” – Ampeltomat
Överhängande röd tomat, bra förgrening, för amplar, lådor och urnor. Tidig,
produktiv och mycket aromatisk. Ca 2,5 cm i diameter.
Tjuvskotten skall vara kvar.
 Färg: Röd

Övrigt
Aubergine
Aubergine är en ettårig, frostkänslig och värmekrävande växt som
härstammar från Sydostasien och södra Indien – Kallas även Äggplanta.
Aubergine blir 50–80 cm hög, med blommor i violett och gult. Frukten är 6–
20 cm, äggformig och mörkviolett, men det finns även vita och gröna
varianter. Odlas i mullrik och näringsrik jord, plantavstånd 50–70 cm.
Luckring och regelbunden bevattning. Plantan bör bindas upp eller stöttas. Plantorna blir buskigare
om de toppas vid en höjd av ca 20 cm, låt 3-4 grenar växa fram. Extra gödning vid fruktsättningen och
framåt. Nässelvatten stärker växten. Tidig skörd stimulerar fruktsättningen.
Skördas när frukterna är välutvecklade och har fått en svartviolett, glänsande färg. Aubergine äts
stekt, rostad, bakad, kokt, gratinerad eller panerad. Ofta med olivolja och tomat. Aubergine används i
den grekiska maträtten Moussaka och den sicilianska maträtten Caponata.
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Kronärtskocka
En ätbar tistelliknande växt, vars blomknoppar skördas strax innan den
blommar. Plantan kan bli upp till 2 meter hög. Det finns vita, violetta och
gröna som är den vanligaste på den svenska marknaden. Växten är flerårig.
Välj en öppen, vindstilla och solig plats. Kronärtskockan vill ha en näringsrik
och väldränerad, luftig jordig. Håll fritt från ogräs tills den själv kan göra det.
När skockorna är trinda och de understa fjällen börjar spreta utåt, är det
dags för skörd. Skörda från juli, på morgonen när det är svalt. Skär av
knappt 10 cm under blomman.

Melon - Honungsmelon
Honungsmelon är vanligen mellan 15 till 22 centimeter i diameter.
Skalet är jämnt och grönt, gult eller gulvitt med ett kött som är mycket
ljust grönt. Smaken påminner lite om honung, därav namnet.
Plantorna kräver stor plats, plantavstånd 60-100 cm på mark eller 40 cm
uppbundna i växthus. Regelbunden bevattning. Täckning av jorden med
gräs och vattning med nässelvatten uppskattas.
Frukten är färdig när små sprickor visar sig vid stjälkfästet och dom lätt
lossnar.
Meloner äts som frukost, mellanmål, dessertfrukt, i sallader och som
tillbehör till varmrätter. Meloner innehåller ca 90 % vatten.
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