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CHILI KITCHEN
FISK · BIFF · KYCKLING · VEGGIE

CHILISKOLA · RECEPT · TIPS · IDÉER

Redan för 7 000 år se dan använde man CHILI i 

centrala MEXIKO. När Christoffer Columbus tog

med si g kryddan ti ll Europa värderades den lika

högt som SILVER. Chilin har sedan dess fått fäste

över hela världen och satt sin prägel på de indiska,

afrikanska och asiatiska KÖKEN. De fl esta män n-

  iskor associerar c hili me d vä ldigt star k MAT. 

Inte så konstigt kanske. Vissa sorters c hili, som 

HABANERO och piri piri, är bland det starkaste

man kan äta. Men det fi nns faktiskt chili som inte

är stark alls. PAPRIKA till exempel. En sak alla

CHILISORTER har gemensamt, oavsett styrka, är 

att de sätter fart på ENDORFINERNA i kropp-

en oc h inne håller m ycket ANTIOXIDANTER, 
A- och C-VITAMIN. Tack vare dessa egenskaper

har chili sedan länge använts som medicin av natur-

folken i SYDAMERIKA. Så testa något av våra

heta eller milda chilirecept. Utöver en fi n SMAK-
UPPLEVELSE så kanske du rent av får lite

hjälp att känna dig pigg – hela vintern!

FÖR MER INSPIRATION GÅ IN PÅ WWW.SANTAMARIA.SE

Hundratals recept. Alltid i din ficka.
Med vår app Santa Maria Scan & Cook har du 
alltid hundratals recept tillgängliga. Ladda ner 

den till Android eller iPhone!

dlllididifik

Kolla in vår nya hemsida, 
här hittar du massor av 

inspiration och roliga recept!
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SÅSER & TILLBEHÖR 

Chipotlemajonnäs 
2 äggulor
1 msk citronjuice
1 msk dijonsenap
½ tsk salt
½-1 tsk Santa Maria 
Chipotle Chili Pepper
2 dl rapsolja

Vispa äggulorna med samtliga ingr edien-
ser, utom oljan, med en elvisp. Tillsätt oljan 
i en tunn stråle under konstant vispning till 
önskad k onsistens, mer olja ger tjock are 
sås. Gott som dip till skaldjur.

Tips! Chipotlemajonnäsen är också god 
som tillbehör på en buffé eller till hamburg-
are. 

Persikochutney
4–5 persikor eller 
nektariner, mogna 
och mjuka
2 schalottenlökar
½ dl ljus sirap
½ dl vitvinsvinäger
½ tsk salt
1–2 tsk Santa Maria 
Jalapeño Chili Pepper

Skala och skär persik orna i bitar . Sk ala 
och skiva löken tunt. Blanda frukt, lök, si-
rap, vitvinsvinäger, salt och chili i en k a-
strull och k oka i ca 5– 7 minuter. Förvara 
kallt innan servering. 

Tips! Chutneyn är god till kött grytor och 
grillat och s tekt kött eller fi  sk eller som 
tillbehör till ostbrickan. Servera gärna till 
Knaprig fl äsksida marinerad i anchochili, 
se sid 7. 

Ananas- & jalapeñosås 
2 msk rapsolja
1 gul lök, tärnad
1 vitlöksklyfta, pressad
½ ananas, 
skalad tärnad
1 bit ingefära (ca 3 cm), 
skalad och fi nt tärnad
1 tsk Santa Maria 
Jalapeño Chili Pepper
3 msk äppelcider-
vinäger
½ dl råsocker/rörsocker

Värm oljan i en kastrull. Lägg i lök, ananas, 
vitlök och ingefära. Låt blandningen fräsa 
i ett par minuter tills samtliga ingredienser 
är mjuka. Tillsätt socker, vinäger och jala-
peño. Låt allt sjuda tills sockret är löst och 
såsen kokat ihop. Mixa med stavmixer till 
en slät konsistens. Såsen är god till grillat 
och stekt kött eller fi sk och passar att ätas 
varm eller kall. 

Rökig ostdip 
3 dl fi nriven lagrad 
hårdost, 
t ex Västerbotten
2 dl crème fraiche
1 tsk Santa Maria 
Paprika Smoked
2 krm Santa Maria 
Jalapeño Chili Pepper
ev salt 

Blanda samtliga ingr edienser med s tav-
mixer eller matberedare till en jämn smet. 
Smaka av med salt. Ställ kallt ca 20 minuter 
innan servering. God som dip till grön-
saker. CHILI FÖR ALLA SMAKER

PAPRIKA SMOKED. Detta är precis vad det låter som – paprika-
krydda som får sin karaktäristiska smak genom röktorkning över 
öppen eld. Kryddan är en viktig ingrediens i spansk chorizokorv 
och passar utmärkt direkt på kött och f et fi sk eller i marinader 
eller såser. STYRKA: 0.

ANCHO STYLE CHILI PEPPER. Anchochilipepparn är en mör k 
och mild chilityp som odlas i USA. Dess fruktiga smak bär spår 
av lakrits, k affe och rus sin och gör sig som bäs t i salsor, såser 
och köttgrytor. STYRKA: 2.

ORIGINAL CHILI P OWDER. Original Chili Po wder är en klas sisk 
amerikansk kryddblandning som togs fram redan 1898 av Texas-
bon William Gebhardt. Passar perfekt i chili con carne och andra 
gryt- och kötträtter. STYRKA: 2.

ORIGINAL CHILI PEPPE R. En me delstark c hilikryddmix som 
passar bra som smaksättare i såser, grytor och marinader. Ett 
utmärkt substitut till P aprika Smoked för den som är ut e efter 
något hetare och mindre rökigt. STYRKA: 3.

RED H OT CHILI FLAKES . En medels tark och dek orativ chili-
blandning av grovkrossad chilipeppar. En vä ldigt användbar 
allroundbords krydda som passar fi nt till det mesta såsom pizza, 
pasta, såser och grytor. STYRKA: 4.

JALAPEÑO CHILI PEPPER . Jalapeñochilin är en het och frisk 
chili som fått sitt namn från ursprun gsorten Jalapa i Mexiko. Jala-
peño Chili Pepper är ett självklart val i mexikanska rätter. Den passar 
även bra i heta dr essingar, dipsåser, salsor, marinader och gryt or.
STYRKA: 7.

CHIPOTLE CHILI PEPPER . En r elativt het krydda av rö kt oc h 
torkad jalapeño. Bakom den tydliga heta och rökiga karaktären 
döljer sig en vag smak av tobak och kakao. Chipotle Chili Pepper
passar utmärk t till grillade rätt er, salsor, såser och marinader . 
Blandad med salt blir den ett utmärk t röksalt för grillning. 
STYRKA: 7.

Chili ti llhör samma växts läkte som potatis, t omat

och tobak. Plantorna odlas på sydliga breddgrader,

främst i Sydamerika där chilin har sina rötter. Frukt-

erna plockas vanligtvis för hand. Därefter torkas och

mals de till olika kryddpulver.

Tre fjärdedelar av jordens befolkning äter chili varje

dag. Det gör den ti ll en a v världens mest använda

och spridda kryddor.

 Totalt fi nns cirka 150 olika chiliarter, från den sva-

gaste paprikan till den s tarkaste habaneron. Något

för alla smaker, helt enkelt.

CHILIBAROMETERN

SANTA MARIAS CHILISORTIMENT
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Styrkan på chili mäts enligt den s.k. Sc oville-
skalan. Medan Paprika har styrkegraden 0, har 
Habanero som är den starkaste chilin upp ti ll 
300 000. Vanligtvis pratar man istället om Heat.

SCALE 1–10:
1–3 = MIL D
4–7 = MEDI UM
8–10 = H OT

Fler heta och milda chili-recept påwww.santamaria.se
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