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Kjer postanejo ciliji priljubljeni,
Ijudje zacnejo tekmovati
Jason Nickels iz Kingsbridgea
v angleskern Devonu je pred
leti vzgojo cilijev z Ijubitelj-
stvom prignal tako dalec, da
je na koncu ustanovil pose-
stvo in podjetje. Scasoma se
je vodenja podjetja navelical
in svoj delez prodal ter zacet
o cilijih predavati, gostovati v
poljudnih oddajah na radiu in
televiziji, nato pa je napisal se
knjigi Vzgoja cilijev in Kuhanje
s ciliji. Obe sta izsli tudi v slo-
venskem prevodu. Z Nickelsom
smo se pogovarjali tik pred
njegovim prihodom na Prvi cili
festival v Ljubljani.
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Gospod Nickels, kot avtor knjig
In poznavalec cilijev postajate kar
slavna osebnost. Pravkar ste se vrnili
s festlvala cilijev v ceskem Bmu, zdaJ
prlhaJate na prvl festlvalllllJev v
LJublJano...
Nikakor ne rnislim, da sem slaven. Pisal
sem za revije in se nekajkrat pojavil na
televiziji, a le zato, da sern govoril ° cili-
jih, ne zato, da bi koga zabaval. Svoje dele
dojernam kot poucevanje in razsirjanje
dobre besede ° gojenju cilijev. Uzivam v
tern, da ljudern pornagam pri gojenju, da
jim olajsam delo in da se stern z make
znanja lahko ukvarja vsak.

Vasa knjlga Gojenje clliJevIz leta 2012
je letos spomladl Izila v Siovenljl, kar
je bit tudi prvi evropski prevod. Zdaj
dobimo prevod lani v Vellkl Brltaniji
Izdane knjige Kuhajmo s cllljem.



S prvo knjigo sem ljudem ponudil prak-
ticne napotke za zacetnike in zahtev-
nejse gojitelje. V drugi sem napisal, kaj
lahko s ciliji pocnerno. Ne gre same za
zbirko priljubljenih receptov, ampak je v
njej se vee poucnega ctiva in predvsem
napotkov za shranjevanje, susenje, kon-
zerviranje ...

Siovenija nl pray velik trg, pa vendar
bomo med prvlmllmell oba vasa
prevoda.
Marsikje po Evropi imajo ljudje radi ci-
lije. V nekaterih drzavah je ze dolga tra-
dicija pridelovanja v smislu kmetijskih
pridelkov. Najbolj fantasticno je, da se
ljudje po vsem svetu vse bolj zanimajo
za do mace pridelovanje cilijev, ki niso
znacilni za njihovo okolje. Zelim si, da
bi tudi Slovenci uzivali veksperimenti-
ranju z novirni vrstami in da jim bosta
moji knjigi v pomoc,

Domace gojenje cUljevje res vse bolj
razSirjeno. Mlsllte, da gre za modno
muho za nekaj let ali bo to ostalo
priljubljen domac hobi?
V ZDA in Zdruzenem kraljestvu so ljud-
je nad njimi ze dolgo navduseni in to se
vsako leto poveeuje, zato sem prepriean,
da bo tako tudi v prihodnje. Ljudje po-
stanejo kar nekako odvisill od tega. Ne
sarno zato, ker ciliji pecejo, temvec tudi
zaradi neskonenega stevila njihovih
okusov in barv. Pravi izziv je, da je se

vedno mogoce mea njimi najti nove vr-
ste za vzgojo in za hrano.

Je SloveniJa 5 pretezno celinskim pod-
nebjem prlmema za njlhovo gojenje?
Imate primernejse podnebje kot mi na
Otoku, predvsem bolj stabilno in vroce
poletje, kar stvari malce olajia.

Kaj bi svetovall zacetnlkom?
Kljub primemejsemu vremenu pripo-
rocam, da najprej poskusijo z vrstami,
ki rastejo in dozorijo hitreje, saj bode
tako imeli pridelek, tudi ce vas doleti
bolj kislo poletje, ki za cilije ill najboljse.
Naslednje leto, ko bode ze irneli nekaj
izkusenj, naj nadaljujejo z bolj pekocimi
sortami, ki potrebujejo vee casa do pol-
ne zrelosti. Lahko so tudi bolj pogumni
in jib eez poletje zasadijo na prostem, saj
bode v vasem podnebju dobro uspevali.

Veliko zagnanih zacetnikov se rado
hvall stem, kollko naJbolj pekoeih (I-

IIJevzmorejo pojestl. Podobno vldimo
na tujih televizljah, zlastl ameriskih.
Kako vi gledate na taldno obnasanje?
Tudi sam spremljam ta cudastva. A to
ni zame. Rad imam zaeinjeno in pekoeo
hrano. Seveda zauiijem veliko eilijev,
toda moj prag tolerance ni tako visok,
zato takSno tekmovalnost prepuseam
drugirn. Pray osupljivo je, kako se pov-
sad, kjer postanejo eiliji priljubljeni, po-
javijo posamezniki, kibi radi tekmovali.

PRVI FESTIVAL CILUA PRJ NAS:
... bo prihodnjo soboto, 19. septembra, v lokalu lepa ioga v ljubljani z zacetkom
ob 9. uri, trajal pa naj bi priblizno do 15. ure. Kaj so pripravili ti fantje, ki jih mika
pekoce? Razstavo eilijev, pokusino omak, eili burgerjev, cili piva, eili kruha in peclva.
Vedno aktualna je Izmenjava semen oziroma plodov, selmer si bodo obiskovalci
krajsali cas do 10.30, ko 1;10 zaeetek tekmovanja v kuhanju cilija z mesom (chilli con
carne) v kotlu, Seveda bo tudi ocenjevanje najboljse in najbolj pekoee omake in,
pomislite: zenska strokovna komisija je predvidena za te za »moske« zadeve. Ob
11.uri bo pogovor z Jasonom Nickelsom, avtorjem knjig Kuhanje s cilijem (novost,
pravzaprav) in Gojenje cilijev, opoldne pa naj bi bila razgla5itev rezultatov ocenjeva-
nja omak in nato se rezultatov v kuhanju cilija z mesom. Tam bo tudi Pippova ekipa,
pa Pajo (Fotrovi (lIiji), ki sta prispevala eilije za nas mini katalog, pa tudi drugi, ki se
pri nas ukvarjajo stem poslom: Cilicen, Robin Hot, Gorkieili in drugi.

NOVI PAKET TopTrio Kino
Ker imam rada dobre filme, sem izbrala novi
paketTopTrio Kino z bogatlm naborom filmov
in serij. Paket v ugodni mesecni narocntni
vkljucuje programsko opcijo HBOin en
brezplacen film na mesee, ki si ga lahko
izberem iz videoteke OKino. Izkoristlla
sem akcijsko ponudbo in prvih 5meseeev
plaeujem 50 % niijo meseenc naroenlno.
Vsec mlje tudl, da imam storitev Ogled liazaj
za 3 dni, saj lahko tako izbrane TV-vsebine
pogledam takrat, ko imam cas.

FILME IZBEREM V VIOEOTEKAH OK no
Prakticno se mi zdi, da si lahko aktualne filme
ogledam v videotekah DKino in DKino HITI
na SiOl TV,na programskih mestih 5 in 200.
Videoteki mi ornoqocata lO-minuten

. brezplaeen ogled filmov, kat' mi pomaga
prllzbiri najboljsega filma zame.

SPLETNA TELEVIZIJA TViN
Odkar uporabljam spletno televizijo TViN,ne
zamudim vee nobene TV-vsebine, klsi jo zelim
ogledati. TV-vsebine sedaj lahko spremljam tudl
prek domai:ega rai:unalnika, prenosnika,
tabliee ali prek mobltela. To mi pride se
posebeJ prav, koJe domaea televizija zasedena
all me ni doma. Vsec mi Je, da so tudi tu
nekateri TV-programi na voljo do 72 ur nazaj.

KUPUJEM V E-TRGOVINI
Vspletni trgovini Telekoma Siovenlje na
www.telekom.sijetrgovina sem kupila nov
mobitel. Ob nakupu sem bila nagrajena s
kuponom za 20-odstotni popust, ki sem ga
nato izkoristlla se za nakup dodatne opreme
za svoj novi mobitel. VE-trgovinl vedno
prlhranlm cas in denar.

TelekomSlovenije

Za vee InformacU 0 sterltvah Telakoma Slevenlj_ Obl$tlte
Telakomov center, pooblaSOBno prodajno mesto,
www,telekom,slall pokllelt. brezplaeni ~tevllkl 0~1 700700
[za uporabnlke Slontev Mobltel] all OeDeooo,

http://www.telekom.sijetrgovina
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All res v etrostvu nlste marall eilljev,
ker so vas z njimi sililil
Ne, ne. Ni 510za to, ne spomnim se, da
jih ne bi maral. Doma so me opogumlja-
li, da naj poskusim novo in nenavadno
hrano. Zato sem danes hvalezen mami
za svoj raznoliki okus.

Pogosto povem, da je najbolj nevarno
nasekljati cilije, se odpeljati z avtornobi-
lorn in nezavedno podrgniti po oceh. To
je nevarno, vse drugo je samo neprijet-
no. Seveda pa se vedno splaca uporabiti
rokavice, ce se morarno ukvarjati z vecjo
kolicino cilljev.

Kaj bl svetovali domaCim Ijublteljem
In kuharjem, da seJim druzlna In prj-
JatelJIne bodo uprli zaradl kuharsklh
eksperlmentov 5 eilljl?
Pornembno je, da zacnemo z blagimi vr-
starni eilijev, sicer jih lahko bliznjim za
vselej priskutimo. Pekoce stvari niso za
vsakogar, a za vsakogar se najde prime-
ren cili.

BI nam zaupali kakSno skrivnost za
domaco Izdelavo eokoJade5 cllljeml
Za zacinjanje cokolade vedno uporabi-
te posusen cill. SveZ jo bo razmocil in
zmehcal, na povrsini se bo naredila bela
obloga. Uporabite vrsto, kot je na primer
habanero, saj blagega Cilijane boste oku-
sili, ce ga boste dali vee, pa bo cokolada
prevec zrnata,

Veclna jlh je pekocjh, nekaterl zelo.
NJihova prlprava je Jahkotudl nevar-
na, kaJne?

Kaj pa chilli con carne? VanJsodl tudi
cokoJada, kajne?
Uporabite zelo temno cokolado in sarno

majhen koscek, ki bo obogatil okus in
zgostil tekocino,

Ali obstajajo neuzltnl clUjl?So okrasni
uzitnil
Nenavadno, toda resnicno - vsi Ciliji so
uzitni. Nekateri prodajalci jih le opre-
rnijo s svarilom, ce so zelo pekoe. Ne-
katere zelo svetle okrasne vrste nimajo
posebnega okusa. Toda strupenega ciliji
preprosto ni.

Kuhar Jamie Oliver je v Siovenjji zelo
znan in priljubljen. Bi nam razkrlll,
kateri je tist! dolgj rdec! clll, kl ga upo-
rablja prl televlzijskem kuhanju In ga
vedno Imenuje Ie - elli?
Iamieja lahko vidite uporabljati eiIije,
.Id so naprodaj v Zdrufenern kraljestvu.
Irnenujejo se nizozemski prst (»Dutch
Finger«, op. p.) in so vrsta kajenske pap-
rike. Videti so zelo pekoCi, v resnici pa
so precej blagi. Vern, da Jamie tudi sam
goji cilije. Ne vern sicer, kdo mu jih zali-
va, kadar je zdoma, verjetno ima svojega
vrtnarja. Ker ima svoj vrt, uporablja tudi
Cilije jalapeno in serrano, ki jih je tezko
najti v trgovini. Najpogosteje pa res upo-
rablja tisti rdeei cili in mu zato tako tudi
rece - rdeci cili.

V Siovenljo prlhaJate za vee dnl, en
dan boste na nasem prvem festlvalu
Cilijev. Kaj 51obetate od oblska?
Res se veselirn obiska. Gotovo se born
cesa nauru, uparn tudi, da bom nasel vr-
ste cilijev, ki jih Sc nisem videl.


