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BUČAAAH#1
P A K E T

01 KOMPLET BUČAAAH#1 VSEBUJE:  

100% bučno olje s čilijem 100ml, 
pražena bučna semena s čilijem in soljo 125 g

Bučno olje s čilijem 100 ml
Nova bučno pekoča revolucija!

Uživaj v okusu pristnega 100% štajerskega 
bučnega olja, z nežno noto aromatičnega čilija 
Habanero Chocolate.

Pražena bučna semena s 
čilijem in soljo 125 g
Edinstvena pražena bučna semena z dotikom čilija 
in ščepcem soli.

Uživajte v grizljanju čili bučnih semen.

Še posebej jih priporočamo ob pivu v družbi 
prijateljev. 

11 EUR
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02 KOMPLET BUČAAAH#2 VSEBUJE:  
100% bučno olje s čilijem 100ml, 
Čili na čili 1 (čili posip - manj pekoče) 8g

Bučno olje s čilijem 100 ml
Nova bučno pekoča revolucija!
Uživaj v okusu pristnega 100% štajerskega bučnega olja, z nežno 
noto aromatičnega čilija Habanero Chocolate.

Čili na čili 1 (čili posip - manj 
pekoče) 8g
Predstavljamo unikatno linijo čili posipov.

Nova pekoča revolucija. Zmešaj plasti in uživaj v magičnosti  
posipa. Vsak Magični posip je  
drugačen, ročno polnjen iz 100% suhega mletega čilija, zato je 
vsak izdelek unikaten. 

Izbirate lahko med tremi različnimi pekočimi stopnjami Magičnega 
čili posipa.

10 EUR

BUČAAAH#2



TRIIIS#3
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03 KOMPLET TRIIIS#3 VSEBUJE:  
3 čili omake – Rdeča lička 100ml, Rumena mrzlica 100ml, Solzne oči 100ml

Rdeča lička 100ml
Omaka Rdeča Lička predstavlja našo prvo ustvarjeno omako. Sestavljena 
je iz čilijev Jalapeno, Bishop’s Crown, za večji odtenek občutka 
pekočnosti pa smo dodali še Habanero Red. Ob preizkušanju omake lahko 
takoj zaznamo čili in okus paprike. Omaka vsebuje vec kot 80% čilija.
Omaka ima jakost 1/3.
Odlicno se poda k sendvicem, raznim solatam, testeninam.

Rumena Mrzlica 100ml
Ideja o omaki Rumena Mrzlica je nastala ob vsakodnevnem uživanju či-
lija Aji Lemon drop. Ta napoj ima izrazito citrus-sadno noto, zato smo 
ga morali vkuhati v to Napojno omako. Dodali smo še zanimiv in okusen 
Monkey Face, vse skupaj pa zaokroži pekočina čilijev Naga Yellow, Fa-
talii Yellow in Habanero. Celotno fuzijo okusov smo dodatno začinili s 
ščepcem svežega ingverja, ki ga pridelujemo sami in sokom limone.
Omaka ima jakost 2/3.
Kombiniramo jo lahko z razlicnimi azijskimi jedmi, picami, poda se 
tudi k ribam.

Solzne Oči 100ml
Solzne Oči dobimo ob uživanju najbolj pekočih čilijev. V ta Napoj smo 
vtaknili Trinidad Moruga Scorpion (Red, Chocolate), Naga Brown, Caro-
lina Reaper, Jay’s red Ghost, Habanero Chocolate. Izbor čilijev pozna-
valci imenujejo kar “nuklearni čiliji”, saj večina presega 1 milijon 
skovilov. Brez skrbi, omaka je popolnoma jedljiva, saj smo jo naredili 
po načinu BBQ style. Dodali smo čili papriko – Numex Big Jim ter 
Jalapeno, ki smo ju 8 ur dimili na počasi tlečem sadnem lesu slive in 
ringloja. Temperatura dimljenja ni presegla 60 stopinj celzija. S počasnim 
dimljenjem smo obdržali sokove čili in dodali sadno dimljeno aromo.
Omaka ima jakost 3/3
Odlicno se prileže k mesu iz žara, testeninam, rižu.

25 EUR
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04 KOMPLET 2VS1#4 VSEBUJE:  
Čili omako Rdeča lička 100ml, Čili omako Rumena mrzlica 100ml,  
Čili na čili 1 (čili posip manj pekoče) 8g

Rdeča lička 100ml
Omaka Rdeča Lička predstavlja našo prvo ustvarjeno omako. Sestavljena 
je iz čilijev Jalapeno, Bishop’s Crown, za večji odtenek občutka 
pekočnosti pa smo dodali še Habanero Red. Ob preizkušanju omake lahko 
takoj zaznamo čili in okus paprike. Omaka vsebuje vec kot 80% čilija.
Omaka ima jakost 1/3.
Odlicno se poda k sendvicem, raznim solatam, testeninam.

Rumena Mrzlica 100ml
Ideja o omaki Rumena Mrzlica je nastala ob vsakodnevnem uživanju 
čilija Aji Lemon drop. Ta napoj ima izrazito citrus-sadno noto, 
zato smo ga morali vkuhati v to Napojno omako. Dodali smo še 
zanimiv in okusen Monkey Face, vse skupaj pa zaokroži pekočina 
čilijev Naga Yellow, Fatalii Yellow in Habanero. Celotno fuzijo 
okusov smo dodatno začinili s ščepcem svežega ingverja, ki ga 
pridelujemo sami in sokom limone.
Omaka ima jakost 2/3.
Kombiniramo jo lahko z razlicnimi azijskimi jedmi, picami, poda 
se tudi k ribam.

Čili na čili 1 (čili posip manj pekoče) 8g  
Predstavljamo unikatno linijo čili posipov.

Nova pekoča revolucija. Zmešaj plasti in uživaj v magičnosti po-
sipa. Vsak Magični posip je drugačen, ročno polnjen iz 100% suhe-
ga mletega čilija, zato je vsak izdelek unikaten. Izbirate lahko 
med tremi različnimi pekočimi stopnjami Magičnega čili posipa.
Omaka ima jakost 1/3.

20 EUR
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05 KOMPLET 1VS1#5 VSEBUJE:  
Čili omako Rdeča lička 100ml, 
Čili na sol v epruveti (sol s čilijem) 25g

Rdeča lička 100ml
Omaka Rdeča Lička predstavlja našo prvo ustvarjeno 
omako. Sestavljena je iz čilijev Jalapeno, Bishop’s 
Crown, za večji odtenek občutka pekočnosti pa smo 
dodali še Habanero Red. Ob preizkušanju omake lahko 
takoj zaznamo čili in okus paprike. Omaka vsebuje 
vec kot 80% čilija.
Omaka ima jakost 1/3.
Odlicno se poda k sendvicem, raznim solatam, testeninam.

Čili na sol (epruveta) 25g
Epruveta - nova slano pekoča revolucija!

Infuzirana jedilna morska Piranska sol. Z izbrano 
mešanico čilija infuziramo morsko grobo Piransko sol. 
Po dehidraciji dobimo čudovite barvno – pekoče kri-
stale. Namesto vas jih fino zmeljemo in napolnimo v 
lične epruvete, ki jih zavarimo s čebeljim voskom.

Mešanica soli in čilija primerna za vse jedi. Preizkusite 
in zamenjajte poper za Čili SOL.

12 EUR
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06 KOMPLET RDEČI#6 VSEBUJE:  
Čili omako Rdeča lička 100ml,  
Čili na čili 1 (čili posip manj pekoče) 8g

Rdeča lička 100ml
Omaka Rdeča Lička predstavlja našo prvo ustvarjeno 
omako. Sestavljena je iz čilijev Jalapeno, Bishop’s 
Crown, za večji odtenek občutka pekočnosti pa smo 
dodali še Habanero Red. Ob preizkušanju omake lahko 
takoj zaznamo čili in okus paprike. Omaka vsebuje 
vec kot 80% čilija.

Omaka ima jakost 1/3.

Odlicno se poda k sendvicem, raznim solatam, testeninam.

Čili na čili 1 (čili posip manj pekoče) 8g
Predstavjamo unikatno linijo čili posipov.

Nova pekoča revolucija. Zmešaj plasti in uživaj v ma-
gičnosti posipa. Vsak Magični posip je drugačen, roč-
no polnjen iz 100% suhega mletega čilija, zato je vsak 
izdelek unikaten. Izbirate lahko med tremi različnimi 
pekočimi stopnjami Magičnega čili posipa.

12 EUR

RDEČI#6
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07 KOMPLET RUMENI#7 VSEBUJE:  
Čili omako Rumena mrzlica 100ml,  
Čili na čili 2 (čili posip srednje pekoče)8g

13 EUR

RUMENI#7

Rumena Mrzlica 100ml
Ideja o omaki Rumena Mrzlica je nastala ob vsakodnev-
nem uživanju čilija Aji Lemon drop. Ta napoj ima iz-
razito citrus-sadno noto, zato smo ga morali vkuhati 
v to Napojno omako. Dodali smo še zanimiv in okusen 
Monkey Face, vse skupaj pa zaokroži pekočina čilijev 
Naga Yellow, Fatalii Yellow in Habanero. Celotno 
fuzijo okusov smo dodatno začinili s ščepcem svežega 
ingverja, ki ga pridelujemo sami in sokom limone.

Omaka ima jakost 2/3.

Kombiniramo jo lahko z razlicnimi azijskimi jedmi, 
picami, poda se tudi k ribam.

Čili na čili 2 (čili posip srednje pekoče) 8g
Predstavljamo unikatno linijo čili posipov.

Nova pekoča revolucija. Zmešaj plasti in uživaj v 
magičnosti posipa. Vsak Magični posip je drugačen, 
ročno polnjen iz 100% suhega mletega čilija, zato je 
vsak izdelek unikaten. Izbirate lahko med tremi raz-
ličnimi pekočimi stopnjami Magičnega čili posipa.

Omaka ima jakost 1/3.
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08 KOMPLET RJAVI#8 VSEBUJE:  
Čili omako Solzne oči 100ml, 
Čili na čili 3 (čili posip zelo pekoče) 8g

14 EUR

RJAVI#8

Solzne oči 100ml
Solzne Oči dobimo ob uživanju najbolj pekočih čilijev. 
V ta Napoj smo vtaknili Trinidad Moruga Scorpion (Red, 
Chocolate), Naga Brown, Carolina Reaper, Jay’s red 
Ghost, Habanero Chocolate. Izbor čilijev poznavalci 
imenujejo kar “nuklearni čiliji”, saj večina presega 1 
milijon skovilov. Brez skrbi, omaka je popolnoma jed-
ljiva, saj smo jo naredili po načinu BBQ style. Dodali 
smo čili papriko – Numex Big Jim ter Jalapeno, ki smo 
ju 8 ur dimili na počasi tlečem sadnem lesu slive in 
ringloja. Temperatura dimljenja ni presegla 60 stopinj 
celzija. S počasnim dimljenjem smo obdržali sokove čili 
in dodali sadno dimljeno aromo.

Omaka ima jakost 3/3
Odlicno se prileže k mesu iz žara, testeninam, rižu.

Čili na čili 3 (čili posip zelo pekoče) 8g
Predstavjamo unikatno linijo čili posipov.

Nova pekoča revolucija. Zmešaj plasti in uživaj v ma-
gičnosti posipa. Vsak Magični posip je drugačen, ročno 
polnjen iz 100% suhega mletega čilija, zato je vsak 
izdelek unikaten. Izbirate lahko med tremi različnimi 
pekočimi stopnjami Magičnega čili posipa.
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09 KOMPLET STOJALO3VS2#9 VSEBUJE:  
Leseno stojalo 3x1+ vsebuje:  

3 čili omake – Rdeča lička 100ml, Rumena mrzlica 100ml, Solzne oči 100ml,  
2 čili posipa – Čili na čili 1 (čili posip manj pekoče) 8g,  
    Čili na čili 3 (čili posip zelo pekoče) 8g

35 EUR

STOJALO3vs2#9

Rdeča lička 100ml  
Omaka Rdeča Lička predstavlja našo prvo ustvarjeno omako. Sestavljena je iz čilijev Jalapeno, Bishop’s 
Crown, za večji odtenek občutka pekočnosti pa smo dodali še Habanero Red. Ob preizkušanju omake lahko 
takoj zaznamo čili in okus paprike. Omaka vsebuje vec kot 80% čilija.
Omaka ima jakost 1/3.
Odlicno se poda k sendvicem, raznim solatam, testeninam.

Rumena Mrzlica 100ml
Ideja o omaki Rumena Mrzlica je nastala ob vsakodnevnem uživanju čilija Aji Lemon drop. Ta napoj ima 
izrazito citrus-sadno noto, zato smo ga morali vkuhati v to Napojno omako. Dodali smo še zanimiv in 
okusen Monkey Face, vse skupaj pa zaokroži pekočina čilijev Naga Yellow, Fatalii Yellow in Habanero. 
Celotno fuzijo okusov smo dodatno začinili s ščepcem svežega ingverja, ki ga pridelujemo sami in 
sokom limone.
Omaka ima jakost 2/3.
Kombiniramo jo lahko z razlicnimi azijskimi jedmi, picami, poda se tudi k ribam.

Čili na čili 1 (čili posip manj pekoče), Čili na čili 3 (čili posip zelo pekoče) 8g
Predstavjamo unikatno linijo čili posipov. Nova pekoča revolucija. Zmešaj plasti in uživaj v magič-
nosti posipa. Vsak Magični posip je drugačen, ročno polnjen iz 100% suhega mletega čilija, zato je 
vsak izdelek unikaten. Izbirate lahko med tremi različnimi pekočimi stopnjami Magičnega čili posipa.

Solzne oči 100ml
Solzne Oči dobimo ob uživanju najbolj pekočih čilijev. V ta Napoj smo vtaknili Trinidad Moruga Scorpion 
(Red, Chocolate), Naga Brown, Carolina Reaper, Jay’s red Ghost, Habanero Chocolate. Izbor čilijev poznaval-
ci imenujejo kar “nuklearni čiliji”, saj večina presega 1 milijon skovilov. Brez skrbi, omaka je popolnoma 
jedljiva, saj smo jo naredili po načinu BBQ style. Dodali smo čili papriko – Numex Big Jim ter Jalapeno, 
ki smo ju 8 ur dimili na počasi tlečem sadnem lesu slive in ringloja. Temperatura dimljenja ni presegla 60 
stopinj celzija. S počasnim dimljenjem smo obdržali sokove čili in dodali sadno dimljeno aromo.
Omaka ima jakost 3/3
Odlicno se prileže k mesu iz žara, testeninam, rižu.
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10 32 EUR

STOJALO3vsB#10

Rdeča lička 100ml
Omaka Rdeča Lička predstavlja našo prvo ustvarjeno omako. Sestavljena je iz čilijev Jalapeno, Bishop’s Crown, za 
večji odtenek občutka pekočnosti pa smo dodali še Habanero Red. Ob preizkušanju omake lahko takoj zaznamo čili in 
okus paprike. Omaka vsebuje vec kot 80% čilija.
Omaka ima jakost 1/3.
Odlicno se poda k sendvicem, raznim solatam, testeninam.

Rumena Mrzlica 100ml
Ideja o omaki Rumena Mrzlica je nastala ob vsakodnevnem uživanju čilija Aji Lemon drop. Ta napoj ima iz-
razito citrus-sadno noto, zato smo ga morali vkuhati v to Napojno omako. Dodali smo še zanimiv in okusen 
Monkey Face, vse skupaj pa zaokroži pekočina čilijev Naga Yellow, Fatalii Yellow in Habanero. Celotno 
fuzijo okusov smo dodatno začinili s ščepcem svežega ingverja, ki ga pridelujemo sami in sokom limone.
Omaka ima jakost 2/3.
Kombiniramo jo lahko z razlicnimi azijskimi jedmi, picami, poda se tudi k ribam.

Bučno olje s čilijem 100 ml
Nova bučno pekoča revolucija! Uživaj v okusu pristnega 100% štajerskega bučnega olja, z nežno noto 
aromatičnega čilija Habanero Chocolate. 
Olje ima jakost 1/3

Solzne oči 100ml
Solzne Oči dobimo ob uživanju najbolj pekočih čilijev. V ta Napoj smo vtaknili Trinidad Moruga Scorpion 
(Red, Chocolate), Naga Brown, Carolina Reaper, Jay’s red Ghost, Habanero Chocolate. Izbor čilijev poznaval-
ci imenujejo kar “nuklearni čiliji”, saj večina presega 1 milijon skovilov. Brez skrbi, omaka je popolnoma 
jedljiva, saj smo jo naredili po načinu BBQ style. Dodali smo čili papriko – Numex Big Jim ter Jalapeno, 
ki smo ju 8 ur dimili na počasi tlečem sadnem lesu slive in ringloja. Temperatura dimljenja ni presegla 60 
stopinj celzija. S počasnim dimljenjem smo obdržali sokove čili in dodali sadno dimljeno aromo.
Omaka ima jakost 3/3
Odlicno se prileže k mesu iz žara, testeninam, rižu.

KOMPLET STOJALO3VSB+#10 VSEBUJE:  
Leseno stojalo 3x1+ vsebuje:  

3 čili omake – Rdeča lička 100ml, Rumena mrzlica 100ml, Solzne oči 100ml,  
1 Bučno olje s čilijem 100 ml
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11 PAKET VLOŽENI3VSO#11 VSEBUJE:  
DARILNI paket pekočih obročev (hrustljavo vloženi čiliji).  

1 Vloženi čili obroči HABANERO 125ml
1 Vloženi čili obroči CHUPETINHO 125ml
1 Vloženi čili obroči JALAPENO 125ml

13 EUR

VLOŽENI3vsO#11

HABANERO 125 ml
Predstavljamo vam pekoče obroče čilija HABANERO.

Čili Habanero smo vložili po starem receptu naše ome. Naša oma je vedno naredilo hrustljavo vloženo 
ozimnico. Skrivnost je zaupala tudi nam, in tako smo skupaj vložili prvo rundo domačih čilijev. 
Preprosto, hrustljavo, domače!

Sestavine:
Čili Habanero (Habanero Red, Habanero White, Habanero Choco, Habanero Green, Habanero Yellow), kis, 
voda, olje, česen, sol, sladkor, lovorjev list, poper.

CHUPETINHO 125 ml
Predstavljamo vam vsem poznani čili z mnogimi imeni – Škofovska kapa, Bishop’s Crown

Sestavine:
Čili Škofovska kapa, kis, voda, olje, česen, sol, sladkor, lovorjev list, poper.

JALAPENO 125 ml
Predstavljamo vam najbolj poznan, ki je ikona med čiliji –  Jalapeno!

Sestavine:
Čili Jalapeno, kis, voda, olje, česen, sol, sladkor, lovorjev list, poper.
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12 PAKET MLETI3VSE#12 VSEBUJE:  

3 čili posipe v epruveti (pakirano v darilno škatlico)  
– Čili na čili 1, Čili na čili 2, Čili na čili 3

13 EUR

MLETI3vsE#12

Čili na čili 1 (čili posip manj pekoče) 8g
Čili na čili je edinstvena mešanica 100% suhega čilija. Posip je fino mlet, kar zagotavlja enakovredno poraz-
delitev okusa, kot dodatka k jedem. V vsaki epruvetki se skriva vsaj 5 različnih sort čilija, ki so polnjeni 
po slojih, ročno. Tako je vsaka epruvetka svoj unikat!
Čili na čili – stopnja 1 je tako sestavljen iz naslednjih sort: Bishop’s Crown (škofovska kapa), Cayenne Red, 
Fireflame, Chupetino, Jalapeno in drugi (odvisno od sezone).
V ročni polnjeni epruveti se nahaja 8g suhega čili posipa.
Sestavine: 100% suhi čili, brez aditivov, soli ali sredstev proti sprijemanju.

Čili na čili 2 (čili posip srednje pekoče) 8g
Čili na čili je edinstvena mešanica 100% suhega čilija. Posip je fino mlet, kar zagotavlja enakovredno poraz-
delitev okusa, kot dodatka k jedem. V vsaki epruvetki se skriva vsaj 5 različnih sort čilija, ki so polnjeni po 
slojih, ročno. Tako je vsaka epruvetka svoj unikat!
Čili na čili – stopnja 2 je tako sestavljen iz naslednjih sort: Aji Lemon Drop, Fatalii Yellow, Habanero Yel-
low, Habanero Red, Monkey Face in drugi (odvisno od sezone).
V ročni polnjeni epruveti se nahaja 8g suhega čili posipa.
Sestavine: 100% suhi čili, brez aditivov, soli ali sredstev proti sprijemanju.
Pekoče: 2/3 

Čili na čili 3 (čili posip zelo pekoče) 8g
Čili na čili je edinstvena mešanica 100% suhega čilija. Posip je fino mlet, kar zagotavlja enakovredno 
porazdelitev okusa, kot dodatka k jedem. V vsaki epruvetki se skriva vsaj 5 različnih sort čilija, ki so 
polnjeni po slojih, ročno. Tako je vsaka epruvetka svoj unikat!
Čili na čili – stopnja 3 je tako sestavljen iz naslednjih sort: Trinidad Moruga Scorpion RED, CHOCO, 
Bhut Jolokia WHITE, RED, CHOCO, Carolina Reaper RED in druge sorte (odvisno od sezone).
V ročni polnjeni epruveti se nahaja 8g suhega čili posipa.
Sestavine: 100% suhi čili, brez aditivov, soli ali sredstev proti sprijemanju.
Pekoče: 3/3 ZELO PEKOČE
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ZAČETNIK#13
13

Omaka rdeča lička 100ml  
Mednarodna nagrajena omaka – »Great Taste Award 2019«
Omaka Rdeča Lička predstavlja našo prvo ustvarjeno omako. Sestavljena je iz čilijev Jalapeno, 
Bishop’s Crown, za večji odtenek občutka pekočnosti pa smo dodali še Habanero Red. Ob 
preizkušanju omake lahko takoj zaznamo čili in okus paprike. Omaka vsebuje več kot 80% čilija.
Omaka ima jakost 1/3.
Odlično se poda k sendvičem, raznim solatam, testninam, picam.

Čili na čili 1 (čili posip manj pekoče) 8g
Magični čili posip je edinstvena mešanica 100% suhega čilija. Posip je fino mlet, kar 
zagotavlja enakovredno porazdelitev okusa, kot dodatka k jedem. V vsaki epruvetki se 
skriva vsaj 5 različnih sort čilija, ki so polnjeni po slojih, ročno. Tako je vsaka 
epruvetka svoj unikat! Magični čili posip 1 je tako sestavljen iz naslednjih sort: 
Bishop’s Crown (škofovska kapa), Cayenne Red, Fireflame, Chupetino, Jalapeno in drugi 
(odvisno od sezone). V ročni polnjeni epruveti se nahaja 8g suhega čili posipa.
Sestavine: 100% suhi čili, brez aditivov, soli ali sredstev proti sprijemanju.
Pekoče: 1/3

Pražena bučna semena s čilijem in soljo 125g
Nova bučno pekoča revolucija! Edinstvena pražena bučna semena z dotikom čilija in 
ščepcem soli. Uživajte v grizljanju čili bučnih semen. Še posebej jih priporočamo ob 
pivu v družbi prijateljev. 

Bučno olje s čilijem 100ml
Nova bučno pekoča revolucija!Uživaj v okusu pristnega 100% štajerskega 
bučnega olja, z nežno noto aromatičnega čilija Habanero Chocolate.

Čili na sol - mlinček 63g
Infuzirana jedilna morska Piranska sol. Z izbrano mešanico Celestrinskih 
čilijev, infuziramo morsko grobo Piransko sol. Po dehidraciji dobimo 
čudovite barvno – pekoče kristale.
Zavrti in uživaj v slano pekoči revoluciji.
Hitro boste zamenjali solnico in poper za Čili Sol v mlinčku – 2v1!

BLACK BOX ZAČETNIK#13 VSEBUJE:  
Black BOX: Začetnik je namenjam osebam, ki se spoznavajo s svetovi čilija. Prečudovitimi okusi in aromami, ter zmerno pekočino.
Darilni paket je lično zapakiran z lesno volno, dodani so različni suhi čiliji.

Paket vsebuje:

1 Omaka Rdeča lička
1 Čili na čili – stopnja 1
1 Bučna semena s čilijem in soljo
1 Čili na sol - mlinček
1 Bučno olje s čilijem

B L A C K  B O X
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GR8TASTE#14
14

BUČNO OLJE S ČILIJEM 100ml (2019)
Nova bučno pekoča revolucija!
Uživaj v okusu pristnega 100% štajerskega bučnega olja, z nežno noto aromatičnega 
čilija Habanero Chocolate.

OMAKA RDEČA LIČKA 100ml (2019)
Omaka Rdeča Lička predstavlja našo prvo ustvarjeno omako. Sestavljena je iz čilijev 
Jalapeno, Bishop’s Crown, za večji odtenek občutka pekočnosti pa smo dodali še Habanero 
Red. Ob preizkušanju omake lahko takoj zaznamo čili in okus paprike. Omaka vsebuje več 
kot 80% čilija.

OMAKA SOLZNE OČI BBQ 100ml (2019)
Solzne Oči dobimo ob uživanju najbolj pekočih čilijev. V ta Napoj smo vtaknili Morugo 
Chocolate, Jolokio Brown, Carolino Reaper. Izbor čilijev poznavalci imenujejo kar 
“nuklearni čiliji”, saj večina presega 1 milijona skovilov. Brez skrbi, omaka je 
popolnoma jedljiva, saj smo jo naredili po načinu BBQ style. Dodali smo čili – Numex 
Big Jim ter Jalapeno, ki smo ju 8 ur dimili na počasi tlečem sadnem lesu slive in 
ringloja. Temperatura dimljenja ni presegla 60 stopinj celzija. S počasnim dimljenjem 
smo obdržali sokove čili in dodali sadno dimljeno aromo.

OMAKA RUMENA MRZLICA 100ml (2020)
Ideja o omaki Rumena Mrzlica je nastala ob vsakodnevnem uživanju čilija Aji Lemon 
drop. Ta napoj ima izrazito citrus-sadno noto, zato smo ga morali vkuhati v to 
Napojno omako. Dodali smo še zanimiv in okusen Monkey Face, vse skupaj pa zaokroži 
pekočina čilijev Naga Yellow, Fatalii Yellow in Habanero. Celotno fuzijo okusov smo 
dodatno začinili s šcepcem svežega ingverja in sokom limone.

BLACK BOX GR8TASTE#14 VSEBUJE:  
Nova linija darilnih paketov. Krasna črna škatla – Black box z izbranimi vrhunskimi izdelki Napoj. Presenetite vrhunsko!
Paket Black BOX: Great taste award paket vsebuje:

3x Čili omaka in 
1x Bučno olje s čilijem  
 
Vse omake so dobili nagrado – Great Taste Award

B L A C K  B O X



B L A C K  B O X

15

12 22 EUR

HEDONIST#15
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HAJCER – vinsko žganje s čilijem 200ml, alk:40%
Predstavljamo vrhunsko žganje s čilijem, ki ga pridobivamo iz vina. Za žganje uporabljamo aromatične 
vinske sorte, ki rastejo pod žgočim celestrinskim soncem. Največji delež predstavlja aromatično, malenkost 
zemljasti okus renskega rizlinga, dodatno prijetno sadno cvetico pa doda rumeni muškat. Svežino, brez 
katere HAIZER ne bi bil tako piten, pa doda chardonnay. Žganje staramo 3 leta in v vmesnih fazah doda-
jamo čili Habanero Chocolate. S staranjem pridobimo eksluzivno, umirjeno noto žganja, katerega dodatno 
povzdigne značilna aroma in nežna pekočnost čilijev. Postrežemo ga ohlajenega, kot aperitiv ali digestiv.
Ta vrhunski izdelek je namenjen hedonistom in je na voljo v omejenih količinah.

Karamelizirana orehova jedrca s čilijem 
Orehi, so nam dali polno zdravih in krasnih orehovih jedrc. Celestrina orehi rastejo na čudo-
vitem hribu s pogledom na čili nasad. Spogledovanje orehov in čilijev je privedlo do novega 
produkta. Čvrsta, zdrava jedrca so se spojila s čilijem, dodali smo malenkost rjavega sladkorja 
in ščepec cimeta za čaroben praznični pridih. Sestavine: orehova jedrca, sladkor, cimet, čili
Pekoče: 0,5/3

Pražena bučna semena s čilijem in soljo 125g
Nova bučno pekoča revolucija! Edinstvena pražena bučna semena z dotikom čilija in ščepcem soli. 
Uživajte v grizljanju čili bučnih semen. Še posebej jih priporočamo ob pivu v družbi prijateljev.
Pekoče: 1/3

Čokoladni kozarčki 
Čokaladni kozarčki so prava popestritev uživanja Haizerja. Narejeni so iz temne Belgijske čokolade, z 
vsebnostjo več kot 49,5% kakavovih delov.
Sestavine: sladkor, kakavova masa, kakavovo maslo, emulgator: SOJIN lecitin, aroma vanilije. Kakavovi 
deli najmanj 49,5 % (+/-1,5), nemastni kakavovi deli 19,2 % (+/- 1).
Količina: 6 kom.

BLACK BOX HEDONIST#13 VSEBUJE:  
Black box paket “Hedonist” je eleganten paket namenjen pravim hedonistom. Ohlajeno starano vinsko žganje s čilijem, ki je mehko, gladko in aromatično. 
Povezuje ga nežna nota pekočine. Nalij ga v čokoladne kozarčke, narejene iz temne Belgijske čokolade z več kot 49% kakavovih delov.
Požirek, dva, krasen priokus čilija, mehka aroma in nato pomirjajoča aroma žlahtne temne čokolade. Kot prigrizek pa naši – domači orehi, karamelizirani 
s ščepcem cimeta in prijetno pekočino ali pa pražena bučna semena s čilijem in soljo. Kombinacija za prave hedoniste! Tudi tiste, ki ne uživajo v 
pekočih izdelkih, želijo pa fuzije okusov in elegance.

Paket vsebuje:

1 Haizer – starano vinsko žganje s čilijem
1 Karamelizirana orehova jedrca ali bučna semena s čilijem in soljo (izbira je vaša)
6 Čokoladni kozarčki  

SLADKOČE
S L A D K O  +  P E K O Č E
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EKSPERT#16
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ČILI ESENCA 20ml
Čili Esenca je naravno pridobljen ekstrakt čilija Trinidad Moruge Scropion.
Moruga ali škorpijon, kot jim pravijo poznavalci, je 2. najmočnejši čili na svetu glede po Guinessovi knjigi 
rekordov. SHU – moč čilija je izmerjena povprečna okoli 1,2 milijona skovilov, lahko pa dosega tudi do 2,03 
milijona skovilov… z eno besedo = ekstremno! Čili ima sicer izrazito sadno – tropsko aromo in okus in seveda 
izjemno pekočino. Na jeziku takoj občutimo čudovite arome, okuse…potem pa BUM pekočino, ki narašča…narašča… 
Krasno aromo in pekočino smo s pomočjo hladne maceracije ujeli v nevarno črno stekleničko. Dodali smo ji kapalko, 
saj smo mnenja, da se mora dozirati po kapljicah!

Omaka Solzne oči 100ml
Mednarodna nagrajena omaka – »Great Taste Award 2019« Solzne Oči dobimo ob uživanju najbolj pekočih čilijev. V ta 
Napoj smo vtaknili Morugo Chocolate, Jolokio Brown, Carolino Reaper. Izbor čilijev poznavalci imenujejo kar “nu-
klearni čiliji”, saj večina presega 1 milijona skovilov. Brez skrbi, omaka je popolnoma jedljiva, saj smo jo na-
redili po načinu BBQ style. Dodali smo čili papriko – Numex Big Jim ter Jalapeno, ki smo ju 8 ur dimili na pocasi 
tlečem sadnem lesu slive in ringloja. Temperatura dimljenja ni presegla 60 stopinj celzija. S počasnim dimljenjem 
smo obdržali sokove čili in dodali sadno dimljeno aromo.
Omaka ima jakost 3/3.

Čili na čili 3 8g
Magični čili posip je edinstvena mešanica 100% suhega čilija. Posip je fino mlet, kar zagotavlja enakovredno 
porazdelitev okusa, kot dodatka k jedem. V vsaki epruvetki se skriva vsaj 5 različnih sort čilija, ki so 
polnjeni po slojih, ročno. Tako je vsaka epruvetka svoj unikat! Magični čili posip 3 je tako sestavljen iz 
naslednjih sort: Trinidad Moruga Scorpion RED, CHOCO, Bhut Jolokia WHITE, RED, CHOCO, Carolina Reaper RED in 
druge sorte (odvisno od sezone). V ročni polnjeni epruveti se nahaja 8g suhega čili posipa. Sestavine: 100% 
suhi čili, brez aditivov, soli ali sredstev proti sprijemanju.
Pekoče: 3/3 (stopnja 3) – ZELO PEKOČE

BLACK BOX EKSPERT#16 VSEBUJE:  
Paket vsebuje:

1 Urok - Čili esenca (naravni izvleček čilija)
1 Omako Solzne oči
1 Čili na čili 3 (čili posip zelo pekoče) 

 
 
 
1 Liofilizirani čili CAROLINA Reaper
1 Liofilizirani čili Trinidid MORUGA Scorpion  

B L A C K  B O X

Liofilizirani čili – Trinidad MORUGA Scorpion  
NOVA Liofilizirana revolucija v svetu čilijev! Verjetno še niste 
slišali za liofilizacijo, ali pač? Ko smo mi prvič slišali in okuša-
li sadje, ki je bilo sušeno po postopku liofilizacije nas je popol-
noma očaralo in prevzelo. Okusi in struktura je bila namreč boljša 
kot tista svežega sadeža. Ko smo poskusili jagodo, je bila ta polna 
okusa, noro aromatična in kar stopila se je v ustih. Skupni jezik 
smo našli z Majinimi hrustljavčki, kjer smo skupaj povzročili liofi-
lizirano pekočo revolucijo. Tako so nastali prvi testni liofilizirani 
čiliji. Trinidad Moruga Scorpion je 2. najmočnejši čili na svetu.

Liofilizirani čili – CAROLINA REAPER
NOVA Liofilizirana revolucija v svetu čilijev! Verjetno še niste slišali za liofilizacijo, ali pač? Ko smo mi 
prvič slišali in okušali sadje, ki je bilo sušeno po postopku liofilizacije nas je popolnoma očaralo in prev-
zelo. Okusi in struktura je bila namreč boljša kot tista svežega sadeža. Ko smo poskusili jagodo, je bila ta 
polna okusa, noro aromatična in kar stopila se je v ustih. Skupni jezik smo našli z Majinimi hrustljavčki, kjer 
smo skupaj povzročili liofilizirano pekočo revolucijo. Tako so nastali prvi testni liofilizirani čiliji. Tako 
so nastali prvi testni liofilizirani čiliji. Carolina Reaper. Semena smo dobili od gospoda Ed Currie – njegovi 
plodovi Caroline Reaper so uradno spoznani za najmočnejše z več kot 2,1 mil. SHU (skovilov), glede na uradno 
Guinnessovo knjigo rekordov.
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ZLATI#17
17

Omaka Rdeča lička 100ml
Omaka Rdeča Lička predstavlja našo prvo ustvarjeno omako. Sestavljena je iz čilijev Jalapeno, Bishop’s Crown, za večji odtenek občutka pekočnosti pa smo dodali še 
Habanero Red. Ob preizkušanju omake lahko takoj zaznamo čili in okus paprike. Omaka vsebuje več kot 80% čilija.

Omaka Rumena mrzlica 100ml
Ideja o omaki Rumena Mrzlica je nastala ob vsakodnevnem uživanju čilija Aji Lemon drop. Ta napoj ima izrazito 
citrus-sadno noto, zato smo ga morali vkuhati v to Napojno omako. Dodali smo še zanimiv in okusen Monkey Face, 
vse skupaj pa zaokroži pekočina čilijev Naga Yellow, Fatalii Yellow in Habanero. Celotno fuzijo okusov smo dodatno 
začinili s šcepcem svežega ingverja in sokom limone.

Omaka Solzne oči 100ml
Solzne Oči dobimo ob uživanju najbolj pekočih čilijev. V ta Napoj smo vtaknili Morugo Chocolate, Jolokio Brown, 
Carolino Reaper. Izbor čilijev poznavalci imenujejo kar “nuklearni čiliji”, saj večina presega 1 milijona skovilov. 
Brez skrbi, omaka je popolnoma jedljiva, saj smo jo naredili po načinu BBQ style. Dodali smo čili – Numex Big Jim 
ter Jalapeno, ki smo ju 8 ur dimili na počasi tlečem sadnem lesu slive in ringloja. Temperatura dimljenja ni prese-
gla 60 stopinj celzija. S počasnim dimljenjem smo obdržali sokove čili in dodali sadno dimljeno aromo.

PAKET ZLATI#17 VSEBUJE:  
Paket vsebuje:

1 Omaka Rdeča lička  
1 Omaka Rumena mrzlica 
1 Omaka Solzne oči

1 Pekoči obroči Jalapeno
1 Pekoči obroči Chupetinho

P A K E T

Pekoči obroči Jalapeno 212ml
Čili Jalapeno smo vložili po starem receptu naše ome. Naša oma je vedno naredilo hrustljavo vloženo ozimnico. 
Skrivnost je zaupala tudi nam, in tako smo skupaj vložili prvo rundo domačih čilijev. Preprosto, hrustljavo, doma-
če! Vsi naši čiliji so skozi naše roke potovali vsaj 5 krat. Delo na naši kmetiji še vedno poteka predvsem ročno. S 
takšnim načinom lahko zagotovimo vrhunsko kakovost vseh naših izdelkov. Tudi pekoči obročki so bili narezani ročno.
Sestavine:
Čili Jalapeno miks (Jalapeno Early, Jalapeno TAM, …), kis, voda, olje, česen, sol, sladkor, lovorjev list, poper. 
PEKOČE: 1/3 ali manj do srednje pekoče.

Pekoči obroči Chupetinho 212ml
Čili Chupetinho je v Braziliji poznan tudi kot Biquinho. Ima čudovito aromo, sadni okus. Je sorodnik Habanera, zato se pripravite na izraziti “habanero okus” s prijetno pekočino. Čili 
smo vložili po starem receptu naše ome. Naša oma je vedno naredilo hrustljavo vloženo ozimnico. Skrivnost je zaupala tudi nam, in tako smo skupaj vložili prvo rundo domačih čilijev. 
Preprosto, hrustljavo, domače! Vsi naši čiliji so skozi naše roke potovali vsaj 5 krat. Delo na naši kmetiji še vedno poteka predvsem ročno. S takšnim načinom lahko zagotovimo vrhunsko 
kakovost vseh naših izdelkov. Tudi pekoči obročki so bili narezani ročno.
Sestavine:
Čili Chupetinho, kis, voda, olje, česen, sol, sladkor, lovorjev list, poper.
PEKOČE: 2/3 – srednje pekoče.
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