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Vuosia sitten sain käsiini tuntemattoman lajikkeen, 
Moruga Scorpionin siemeniä. Jo kauan ennen kuin se 
todettiin virallisesti maailman tulisimmaksi, aloitin sen 
pohjalta kunnianhimoisen jalostusprojektin.

Ajatus Moruga Scorpionin käytöstä vieläkin tulisemman 
lajikkeen kehittämiseksi syntyi niin sanotusti ensi puraisulla. 
Ymmärsin heti että lajike oli tulisempi kuin mikään aikaisem-
min maistamani chili! Henkilökohtaisesti olin ensi hetkistä 
lähtien ollut vakuuttunut siitä, että Moruga Scorpion tulee 
näyttelemään tärkeää roolia supertulisten chilien tarinassa.

Olin varma, että valmiiksi näinkin tulisesta saa kehitettyä 
vieläkin tulisemman, joten risteytin Moruga Scorpionin ja 
erään tässä nimeämättömän suosikkilajikkeeni.

Projektin aikana toimitin kasvattamieni Moruga Scorpionin 
siemeniä ulkomaiselle kollegalleni joka myöhemmin 
mittautti lajikkeen serti�oidussa laboratoriossa. Ja totta 
vieköön, Moruga Scorpion paljastui paitsi maailman kaikkien 
aikojen tulisimmaksi lajikkeeksi, myös paljon tulisemmaksi 
kuin ikinä uskalsin edes odottaa! Oma projektini sai ihan 
uutta tuulta purjeisiinsa.

Usean vuoden ajan tulisimmat ja maukkaimmat yksilöt 
valikoitiin osaksi jalostusprosessia. Lopputuloksena syntyi 
täysin uusi supertulinen lajike: Fatalii Gourmet JIGSAW.

Lukemattomien makutestien ja hurjapäisimpien chilin-
syöjien lausuntojen perusteella oli selvää, että lajike tulisi 
haastamaan jopa tulisimmaksi mitatun Moruga Scorpionin.
Fatalii Gourmet JIGSAWin sisäpinta suorastaan helmeilee 
kapsaisiinipisaroita. Vanha kuningas Moruga Scorpion 
näyttää huomattavasti kesymmältä:

Lajikkeen tulisuus on erittäin intensiivinen, mutta hyvin 
tasainen muihin supertulisiin verrattuna. Ensimmäistä kertaa 
koskaan kieleni puutui kapsaisiinin vaikutuksesta aivan kuten 
hammaslääkärin vastaanotolla! Olen kuullut kertomuksia 
suun ja kielen puutumisista chiliä syöviltä ihmisiltä, mutten 
ollut aiemmin henkilökohtaisesti kokenut mitään vastaavaa 
yli 3000 eri lajiketta käsittävän kasvattajanurani varrella. 

Kuvassa Moruga 
Scorpion ennen kuin 
kukaan vielä tiesi sen 
olevan maailman 
tulisin chili
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Kun kielestäni oli tunto kadonnut, roihusi yhä kovemmaksi 
käyvä polte muualla suussani (on vaikea arvioida objektiivi-
sesti poltteen kaikkia nyansseja, sillä tuska haittasi pahan 
kerran havainnointia). Puutumus vaihtui pian nopeasti 
yltyvään kärventymisen tunteeseen kun kipuhermot 
toipuivat alkushokista ja alkoivat huutaa tuskaansa täydellä 
voimalla. Tulin vakavasti harkinneeksi koko ennätyksen 
tavoittelun mielekkyyttä!

Tätä chiliä kannattaa ehdottomasti kokeilla ruoanlaitossa. 
Varovasti annostellen saat loihdittua ruokaan aivan uniikin 
makumaailman unohtamatta tietenkään tulisuutta, jonka 
ansiosta Fatalii Gourmet JIGSAW on myös erittäin riittoisa 
mauste.

Fatalii Gourmet JIGSAW jauheena - saatavana verkkokaupasta: 
http://fataliigourmet.net 

JIGSAW soveltuu erinomaisen hyvin jauheeksi ja kuivuu 
tasaisesti kuivattaessa. Maku ja tuoksu tulevat esiin hyvin 
voimakkaina ja tekevät tästä yhden kaikkien aikojen 
hienoimmista maistamistani supertulisista chilijauheista. 
Jää nähtäväksi, mitä kaikkia muita tuotteita tästä vielä syntyy!

Fatalii Gourmet JIGSAW jauhetta saatavana erittäin rajoitettu 
erä verkkokaupastamme: www.fataliigourmet.net 

Fatalii Gourmert JIGSAW  on kasvihuoneessa kuin kotonaan

Kapsaisiinipisaroita halkaistun Fatalii Gourmet JIGSAWin sisäpinnalla


