
Brandalarm!
Aan een tafeltje in het lege restaurant zit Puck te tekenen. Ze is alleen. Op het

gepruttel uit wat pannen en het tikken van de regen op de ramen na is het stil. Ze

heeft haar vader gezworen om niet in de keuken te komen.

Puck houdt van de rust overdag die 's avonds verandert in de drukte van een

bomvol restaurant. Terwijl ze een paard tekent, moet ze denken aan de verlaten

kermis waar ze ooit tijdens de vakantie stopten. Met haar papa en mama liep ze

langs de stilstaande botsauto's, gesloten kramen en roerloze draaimolen. Vlet was

er spookachtig stil, hoewel het feest elk moment los leek te kunnen barsten. Haar

moeder tilde Puck lachend op een paard van de draaimolen, terwijl haar vader met

een kermisstem schreeuwde: 'Ja. Mensen. Wij. Gaan SVeer. Draaaaaien!
Puck schrikt op van gebonk op het raam. Iemand zwaait achter het beslagen glas•

Ze drukt haar neus ertegen en herkent de groenteman met een druipende snor

een vol krat. Ilopelijk heeft hij weer een vreemde groente bij die ze mag proe-

ven! Puck rent naar de deur.



'Sorry tnaatje,' stelt (Ie groenteboer haar Ineteen teleur als ze (Ie (leur opendoet.

'Veel te druk vandaag. Volgende keer neem ik weer iets bijzonders mcc. Zet je deze

in de keuken en doe je dc groenten aan Chef Chagryjn?'

Als Puck de natte kist in de keuken heeft neergezet, kan ze het niet laten om te

kijken wat er allemaal in zit. Voorzichtig graaft ze tussen dc wortels, knollen en

kruiden. Ze herkent alles, totdat haar hand cen tros paarse vruclfljcs eruit haalt. Ze

glimmen en zien eruit als sappige bessen. Puck kijkt even om zich heen of ze nog

alleen is, plukt er snel een vruchtje af en stopt het in haar broekzak.

Later die dag ziet Puck hoe Maro jam van de vruchtjes kookt. Ze kan haar vader

nu maar beter niet om een hapje vragen, want hij is alweer veel te druk. Ze voelt dc

bes branden in haar zak en rent de trappen op naar haar kamer.

Op bed knipt ze het lampje aan en houdt het vruchtje in het licht. Het lijkt wel

een paarse edelsteen. Ze snuffelt en likt eraan, maar ze ruikt of proeft niets. Dan

stopt Puck de hele bes in haar mond en kauwt driftig.
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I let duurt even voordat ze iets proeft. Langzaam begint het te branden. Eerst nog

zachtjes, daarna slaan dc vlammen uit Pucks mond. Het vuur verspreidt zich totdat

haar hele hoofd in de fik staat. Terwijl er stoom uit haar oren komt, strompelt Puck

naar de wasbak en draait de kraan helemaal open. Hoewel ze zich vaag herinnert

dat water niet helpt, laat ze de koude straal haar mond in kletteren. Het verkoelt

een beetje, maar de pijn gaat niet weg. Kon ze haar vader maar even om hulp

vragen... Woedend kijkt Puck zichzelf in de spiegel aan en zegt: 'Zo heb je inder-

daad niets in de keuken te zoeken, sukkel!'

Op dat moment ziet ze achter haar spiegelbeeld iets branden. Met een ruk draait

Puck zich om. Er staat een reusachtige man die een rode peper vasthoudt. Hij

wordt verlicht door vlammetjes die van hem af springen.

'Ha-ha-hello young lady, so you wil weten wat heet is?!' buldert hij lachend.

'Wie ben jij eh... bent u?' vraagt Puck voorzichtig.



'Wilbur Lincoln Scoville himzelf,' antwoordt hij trots, 'but als yot.l

blieft noem me Chili NVilly.'

Ondertussen schudt hij nog meer vlammen uit zijn peper door Pucks kamer.

Het vuur verspreidt zich razendsnel. Haar bed, boekenkast en zelfs haar honkbal-

knuppel staan in de hens. Gek genoeg blakert het vuur niets zwart.

NVilly raadt haar gedachten: 'Geen worry little kleine! T his is no real vuur. Like

de paarse peper in your mond, it brandt but it is false alarm from your tongue!'

Terwijl Puck aan haar tong voelt, grijpt Willy haar brandende honkbalknuppel en

roept: 'so let's speel met vuur... Let's fiésta, olé!' Hij geeft een enorme klap tegen dc

peper die als een piràata uit elkaar spat in een vonkenregen.

VCanneer de vuurfontein is gedoofd, staan Puck en Willy op dc helling van een

berg. Een onzichtbare deken van hitte valt over hen heen en Puck ziet palmbomen,

cactussen en planten vol kleurige vruchtjes.

'T hey say soms dat pittig geen real smaak is. But het stofje in deze chilipepers

blaast elke saaie smaak weg. Toch, girl?' vraagt Chili Willy plagerig.



Puck puil ja zonder geluid. I laar tnond gloeit nog na van het paarse pepertje.
Uit (Ic top van dc een rivier. ze dc gloeiende 

lava vaneen vulkaan.

eten tnensen heet?' vraagt Puck.

glitnlacht: 'Goede question. Pcoplc love pittig, omdat het niet only



Dat klinkt logisch. Maar Puck bcclenkt zich: 'No Willy, wic clit Ickkcr vindt is

CRAZY!'

'Ok, you better not cet cen helc chili. But a little pit gccftjc ctcn... no, jc hélc lcvcn

power. Hallelujah!'

Dan fluistert hij opeens: 'And... pittig went!'

Pucks tong tintelt nu en die tintelingen zijn inderdaad best Ickkcr.



Ondertussen is Chili Willy tussen de planten aan het plukken geslagen. Als hij

klaar is, liggen zijn grote handen vol pepers in alle kleuren, vormen en maten.

'Oh boy, this is de allerhotste.' Dreigend toont Willy Puck een verschrompeld

rood vruchtje. 'You kunt er zelfs sick van worden zo hot. But deze oranje friend is

heel sweet. Daartussen zit everything. Maar how heter, how beter on SVilly's meter!

Here, take ze mee. Proefze allemaal en zet ze in de juiste volgorde... then you real-

ly weet wat is heet!'

Puck begint alle soorten pepers in haar zakken te proppen. Als ze klaar is en weer

opkijkt om Willy te bedanken, staat ze alleen voor de spiegel in haar kamer. Het

is donker en stil, totdat haar vader van beneden schreeuwt: 'l-lé Puck, ik blijf niet

roepen. Hop, aan tafel!'
'lk kom eraan Chef Chagrijn,' zegt Puck. Ze loopt pas naar beneden nadat ze een

rode ster op haar raam heeft getekend.



puck zit aan de personeelstaiòl met Maro en Chi die druk het menu aan het

doornemen zijn. Op de avonden dat het restaurant is geopend, valt er voor haar

xsrinig te kletsen. Daarbij heeft Puck geen zin om over haar gepeperde avontuur te

omdat haar vader cr toch niets van zou geloven. Dan ziet ze een schaal!je

met de paarse chili-jam staan en bedenkt zich geen moment. Ze roert cen volle lc-

pel door haar pasta en eet stoer door. Terwijl er vlammetjes over haar tong dansen,

ziet puck uit haar ooghoeken hoc Chi en Maro stilvallen en haar met open mond

aankijken. Zonder op te kijken mompelt ze: 'Just a littlc pit, olé.'



WILBUR 'CHILI
Pittig WILLY' SCOVILLE

Vilbuz'
Chili

SC O Ile

Proef!

Ileetlat
Willy was dus echt een Amerikaanse uit-
vinder die meer dan honderd jaar geleden
de schaal van Scoville bedacht. Hiermee
kun je de pittigheid van pepers indelen.
Geen meetlat maar een heetlat! Hij begint

bij nul met de minst hete peper, de gewo-

ne groene paprika. Vanaf daar loopt de

hitte op tot de allerheetste Carolina Rea-

Die heeft wel twee miljoen Scoville-

punten. Eén hap en je staat in de fik van

mond tot kont.

Alarmbel
Het nepvuur komt uit het stofje capsaïcine.

Zeg dat rare woord maar eens hardop:

kap-sa-ie-sie-ne. Eigenlijk is pittig officieel

helemaal geen echte smaak, omdat het de

pijnbellen in je hersenen laat rinkelen in

plaats van je smaakpapillen. Tja, wie durft

dat tegen heethoofd Chili Willy te zeggen?

Pit
Het is me nu wel duidelijk dat peper je

eten extra pit geeft. Het blijft een raadsel

waarom we zo van dat vuurwerk in onze

mond en neus houden. Onze groente-

boer zegt dat het komt omdat pepers zo

gezond zijn en dat we dat diep van binnen

wel weten. lk begin er steeds meer aan te

wennen, zolang het gerecht niet te scherp

is. Want dan proef je door de pepers het

bord niet meer!

Begin rustig met bijvoorbeeld een snufje chipotle door de guacamole of over je ananas!

Want dit zoetige peperpoeder uit Mexico geeft niet alleen je avocadodip frisse pit, maar

laat ook een tropische fruitsalade lekker vlammen.
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