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'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
kijkenwat 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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laat ze de koude straal haar mond in kletteren. Het verkoelt
dat waterniet helpt,
gaat niet weg. Kon ze haar vader maar even om hulp
eenbeetje,maar de pijn
zichzelf in de spiegel aan en zegt: 'Zo heb je indervragen...WoedendkijktPuck
daad niets in de keuken te zoeken,

sukkel!'

Op dat momentziet ze achter haar spiegelbeeld iets branden. Met een ruk draait
Puckzichom. Er staat een reusachtige man die een rode peper vasthoudt. Hij
wordtverlichtdoor vlammetjes die van hem af springen.
'Ha-ha-helloyoung lady, so you wil weten wat heet is?!' buldert hij lachend.
'Wie benjij eh... bent u?' vraagt Puck voorzichtig.

'Wilbur Lincoln Scoville himzelf,' antwoordt hij trots, 'but als yot.l
blieftnoem 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 honkbalknuppel staan in de hens. Gek genoeg blakert het vuur niets zwart.
NVillyraadt 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!'
TerwijlPuck aan haar tong voelt, grijpt Willy haar brandende honkbalknuppelen
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.
VCanneerde 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.

Puckpuil ja zondergeluid. I laar tnond gloeit nog na van het paarse
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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!'
Puckstong tintelt nu en die tintelingen zijn inderdaad best Ickkcr.
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is en weer
Puckbegintalle soorten pepers in haar zakken te proppen. Als ze klaar
Het
opkijktom Willyte bedanken, staat ze alleen voor de spiegel in haar kamer.
niet
is donker en stil, totdat haar vader van beneden schreeuwt: 'l-lé Puck, ik blijf
roepen. Hop, aan tafel!'

'lk komeraan Chef Chagrijn,' zegt

nadat ze een
beneden
Puck. Ze loopt pas naar

rode ster op haar raam heeft
getekend.

puck zit aan de personeelstaiòl met Maro en Chi die druk het menu aan het
doornemenzijn. Op de avonden dat het restaurant is geopend, valt er voor haar
xsrinigte 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 lcpel 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
Ileetlat
Willy was dus echt een Amerikaanse uitvinder 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 gewone groene paprika. Vanaf daar loopt de

hitte op tot de allerheetste Carolina ReaDie heeft wel twee miljoen Scovillepunten. 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:

Vilbuz'

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

Chili

SC O

helemaal geen echte smaak, omdat het de
pijnbellen in je hersenen laat rinkelen in

Ile

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 groenteboer 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
het
is. Want dan proef je door de pepers

bord niet meer!

Proef!

guacamole of over je ananas!
Begin rustig met bijvoorbeeld een snufje chipotle door de
je avocadodip frisse pit, maar
Want dit zoetige peperpoeder uit Mexico geeft niet alleen
laat ook een tropische fruitsalade lekker vlammen.
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