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Av de hundratals kryddor vi har i vårt sortiment, är alla variationer av 
chilifrukter bland de svåraste att hitta. Och visst är vi petiga när vi letar. 
Det ska vara rätt temperatur, jordmån, höjd över havet och luftfuktighet  
för att chilin ska utveckla de unika smaker och egenskaper som vi vill ha.  
I Mexiko är förhållandena perfekta för att odla och vidareförädla chili.  
När chilin torkas koncen treras och utvecklas smakerna ytterligare.  
De får en ny dimension som du genom att mala, rosta eller förvälla,  
själv kan påverka och njuta av.

här växer chiLi  
med den räTTa smaken
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Chili AnCho
Det här är den överlägset sötaste torkade chilin.  
Som färsk heter den Poblano Pepper och är  
en av de populäraste chilifrukterna i Mexiko där 
den ofta äts fylld och gratinerad. Det tjocka  
frukt köttet ger en söt och fruktig smak av russin 
och torkat plommon tillsammans med toner av 
lakrits och kaffe. Förutom att den passar fint i 
chili grytor och BBQ-såser är den perfekt i söta 
desserter med choklad.

Chili GuAjillo
Som färsk chili kallas den Mirasol Chili och som 
torkad Chili Guajillo. Den har en mild och söt 
smak av torkade röda bär och grönt te. Vill 
du förvälla den låter du den ligga lite längre i 
vattnet än andra sorter, då skalet är tjockt och 
läder aktigt. I sin bästa form är den mjuk och 
skalet har fått en vackert djupröd färg. Chili 
Guajillo är efter Chili Ancho den chilifrukt som 
används mest i det mexikanska köket. Använd 
den i marinader eller i grytor med fläskkött  
och kyckling.

Chili Chipotle MoritA
All chili som kallas Chipotle, är från början en 
färsk jalapeño som beroende på när och var den 
har plockats, och hur länge den har rökts över en 
öppen eld, kan heta Meco, Tipico eller Morita. 
Vår Chili Chipotle Morita var röd och plockades 
när den var så mogen att den torkat något.  
Nästan all Morita kommer från den mexikanska 
staten Chichuahua och anledningen till att den 
kallas just Morita har med färgen att göra. Som 
rökt och torkad påminner färgen om mullbär, 
vilket är Morita på spanska. Kärna ur chilifrukten 
om du vill minska hettan. Den rökiga smaken med 
toner av choklad och tobak smakar gott i grytor, 
salsor, såser och marinader.

TOrr Och FyLLig  
på samma gång

Torkad chili är något helt annat än färsk. När vätskan vandrar ur frukten, 
väggarna drar ihop sig, ändrar färg och bildar ett sprött skal, då händer 
det något magiskt med smakerna. Beroende på vilken chilisort det är, 
framträder smaker av tobak, bär, choklad och lakrits. Och du kan själv välja 
hur du vill balansera eller förstärka smakerna genom att kärna ur, rosta, 
mala eller förvälla frukten.
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Allt handlar naturligtvis om smak och vad du uppfattar som starkt  
eller inte. Vill du ha mycket smak men mindre hetta, tar du bort  
kärn huset ur chilin. Om du väljer att förvälla chilin kan du ta bort  
kärnhuset när frukten är mjuk. Många vill gärna ta bort kärnorna  
men det kan vara värt att veta att det mesta av hettan inte finns  
i kärnorna utan i de väggar som håller ihop kärnhuset, däremot  
finns en lätt beska som kan balansera chilins sötma och fruktighet.  
En smaksak!

Tre säTT aTT maximera  
chiLins kOmpLexiTeT

FörvällA
Täck chilin med kokande vatten, låt stå i 15 minuter. 
Sila av vätskan eller spara den till gryta eller sås. 
Tänk på att det är enklast att ta bort kärn huset när 
chilin är mjuk, ifall du vill minska hettan något.  
Därefter hackar du eller gör puré av chilin.

rostA
Ta bort stjälken och rosta chilin i en torr stekpanna 
på medelvärme. Pressa den lätt och se till att båda 
sidorna rostas. När det ryker lite och färgen ändrats 
något utan att brännas, är den klar.

MAlA
De torkade frukterna kan vara lite för sega att hacka  
eller mortla, även om det går att göra så. Vill du  
ha det finmalet är det bästa sättet att först torka  
chilifrukterna i ugn i cirka 100°C tills de blir riktigt 
torra och spröda. Mal dem därefter i en elektrisk  
kaffekvarn. Kaffekvarnar är oerhört smidiga och 
snabba att mala alla slags kryddor med. Men undvik 
att hälla kaffebönor i den igen.
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3 st Santa Maria Extra Fine Selection  
Chili Chipotle Morita
¼ gul lök, finhackad
1 vitlöksklyfta, finhackad
1 msk matolja
1½ dl ketchup
½ dl tomatpuré
2 msk balsamvinäger
1 apelsin, saften av den och 1 tsk rivet 
apelsinskal  
½ dl mörkt muscavadosocker  
eller brunt farinsocker
2 dl starkt kokt kaffe
1 tsk salt

Ta bort stjälkarna från Chipotle Moritan och 
rosta på medelvärme i en torr stek panna. 
Fräs lök och vitlök i olja, tillsätt Chipotle 
Morita, ketchup, tomatpuré, balsamvinäger, 
apelsinskal, apelsinjuice, muscovadosocker 
och kaffe. Låt allt koka ihop till en glaze 
och smaka av med salt. Gott till lax, nötkött 
och fläskött.

BBQ-sås med chipotle 
och kaffe
(Ger ca 2,5 dl sås vilket är lagom till ca 1,5 kg lax.)

Hetta upp oljan i en kastrull. Ta bort stjälken. 
När oljan är varm, tillsätt Chili Guajillo men 
ta upp den efter cirka 10 sekunder. Det 
är viktigt att den inte blir bränd! Lägg den 
varma chili frukten i en skål med vatten och 
låt den vila. Därefter lägger du Guajillo, vit-
lök, lök och limejuice i en blender och mixa 
till en slät konsistens. Tillsätt sedan den 
avsvalnade chilioljan i en fin stråle medan du 
kör blendern på halvfart. Smaka av med salt. 
Servera som dressing till salladen.

AvokAdosAllAd 
2 avokado, skivade
3 kvist tomater, klyftade
2 dl majskorn
1 dl pinjenötter, rostade
1 huvud romansallad

dressinG Med Chili GuAjillo 
1 Santa Maria Extra Fine Selection  
Chili Guajillo
1 vitlöksklyfta, hackad
¼ gul lök, fint hackad
1 lime, saften av den
1 dl rapsolja
½ tsk salt

avokadosallad och dressing  
med chili guajillo
(Servera som tillbehör till 4 portioner grillad kyckling eller fläskkött.)
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3 st Santa Maria Extra Fine Selection 
Chili Chipotle Morita
1 st Santa Maria Extra Fine Selection 
Chili Ancho
3 st Santa Maria Extra Fine Selection 
Chili Guajillo
1 kg högrev
2 vitlöksklyftor
2 msk majsolja
2 tsk Santa Maria Spiskummin
2 tsk Santa Maria Oregano
2 msk vetemjöl
1 msk brunt farin
33 cl ljust öl
4 dl vatten
1 oxbuljongtärning
1 förpackning Santa Maria Original  
Mini Tortilla
1 kruka färsk koriander
Salt

Rosta alla chilifrukterna i en torr stekpanna 
på medelvärme. Ta bort stjälk. Skär köttet  
i bitar, 3x3 cm, och finhacka vitlöken. Fräs 
köttet och vitlöken i majsolja tills köttet har 
fått en fin stekyta. Tillsätt spiskummin och 
oregano. Låt fräsa under om rörning så att 
kryddorna utvecklar sin fulla arom. Strö över 
vete mjöl och brunt farin, rör om. Tillsätt öl, 
chili frukterna, vattnet och buljong tärningen. 
Låt puttra med lock minst 3–4 timmar eller 
tills köttet faller isär och är trådigt. Servera  
med tortilla, salsa, picklad rödlök och hackad 
koriander. Smaka av med salt.

top secret chili
(6–8 portioner.)

Sätt ugnen på 200°C. Bryt av stjälken på Chili Anchon  
och klipp den med en sax, eller skär med en kniv, till 1 cm långa 
tunna strimlor. Smält smöret i stekpannan, strö över socker,  
Chili Anchon och lägg ut nektarinklyftorna snyggt i cirkel över hela 
pannan. Låt småsteka i 5–8 minuter. Lägg ihop de två smördegs-
plattorna längs med långsidorna och kavla ut dem till en enda 
platta, tillräckligt stor för att täcka hela stekpannan. Lägg smör-
degsplattan som ett lock över frukten i stekpannan och vik in 
sidorna. Nagga med gaffel. Ställ in hela pannan i ugnen,  
cirka 15 minuter tills pajen fått färg. Låt pajen svalna  
i 15 minuter innan du vänder upp den på ett fat.  
Servera ljummen toppad med pistagenötter  
och vaniljglass.

Stekpanna, ugnsfast, cirka 26 cm i diameter
1 st Santa Maria Extra Fine Selection Chili Ancho
5 nektariner eller äpplen (alt. 12–14 plommon)  
urkärnade och klyftade eller delade i halvor
40 g smör
½–1 dl råsocker
2 stycken smördegsplattor, tinade (köps färdiga frysta)
½ dl pistagenötter, skalade
Vaniljglass till servering

tarte tartin med chili ancho
(8–10 portioner.)

2 rödlök, skurna i tunna skivor
2 lime, saften av dem
½ tsk salt

Blanda lök, limesaft och salt. Rör om. Låt vila  
i ca. 15 minuter innan servering.

pickled red onion
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