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Maailman parhaat mausteet 
vastuullisesti tuotettuna



Vuonna 2013 pippuritila La Plantation 
päätti ryhtyä tuottamaan maailman 
parhaat ekologiset pippurit ja mausteet. 
Farmi sijaitsee Kampot’in alueella Etelä-
Kambodzhassa ja viljelymenetelmät 
pohjautuvat yli sata vuotta vanhaan 
perimätietoon ja viljelytapoihin 
ainutlaatuisten makujen säilyttämiseksi 
jokaisessa mausteessa.

Plantaasilla yhdistetään perinnetietoja ja 
luodaan uusia maustesekoituksia 
sekä uusimme reseptiikkaamme  vuosittain 
tuodaksemme maailman parhaat maut 
ruokapöytääsi tämän ajan hengessä.

Tuotantomallimme perustuu Reilun 
Kaupan periaatteisiin ja tuotantotilamme 
täyttävät kaikki kansainväliset standardit 
varmistaen tuotteiden turvallisuuden.

Liikeideamme on farmilta pöytään ilman 
pitkiä toimitusketjuja. Teitä palvelee 
suomessa Cabofin Oy, joka varmistaa 
kohtuulliset hinnat ja hyvän 
saatavuuden tuoreutta ja laatua 
unohtamatta.
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KAMPOTIN MAAKUNTA JA 
PGI-sertifiointi

Maailman parhaaksi pippuriksi valittu 
ja ruoka-arvostelijoiden arvostama 
pippuri saa ainutlaatuisen makunsa 
Kampotin maaperästä, ilmastosta ja 

artesaaniviljelystä. 
Yksi pippuriköynnös tuottaa yhtä 
pippuria, josta kypsyysasteen ja 

käsityön ansiosta saadaan valko- puna- 
musta- ja viherpippuri erilaisine 

rikkaine aromeineen.
Kampot’in pippuri on saanut 

kansainvälisen maantieteellisen 
tunnustuksen ja rekisteröinnin PGI 
(Protected Geographical Indication) 

vuonna 2010 Kambodzalta, ja vuonna 
2016 Euroopan Unionilta.
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KAMPOTIN MUSTAPIPPURI KAMPOTIN PUNAPIPPURI

Joka vuoden helmikuussa kypsät pippuritertut 
poimitaan ja puhdistetaan käsin ja aurinko 
kuivataan 2-3 päivää.

AROMI Yhtä aikaa voimakas ja hienostunut – 
täynnä vivahteikkaita aromeja kuten suklaa, minttu 
ja eukalyptus.

RUOKA PARI      Liharuokiin, riistaan ja 
leikkeleiden päälle. Sopii loistavasti pastoihin, esim. 
cacio e pepe

KAMPOTIN VALKOPIPPURI

Täysin kypsyneet punapippurit liotetaan raikkaassa 
vedessä yön yli. Tämän jälkeen pehmennyt kuori 
irrotetaan ja kovempi sisäosa kuivataan auringossa 
2-3 päivää.

AROMI Miedon mausteinen, maussa 
citrushedelmää ja rosmariinia sekä hitunen tuoretta 
vihreää ruohoa.

MIHIN RUOKAAN Kala ja äyriäiset, vaalea liha ja 
kastikkeet.

Yksi pippuri - monta erilaista maukumaailmaa, vastuullisesti toteutettuna.  Pippuritertut poimitaan käsin ja 
jokainen pippuri irroitetaan tertusta yksitellen käsityönä. Kaikki työt plantaasilla toteutetaan vähintään Reilun 
Kaupan standardien edellyttämällä tasolla.  

Maaliskuussa pippuritertut kypsyvät köynnöksissä 
pidemmälle ja marjojen väri muuttuu punaiseksi. 
Silloin ne poimitaan ja puhdistetaan käsin. Pippurin 
vahvuus on tällöin miedompi ja punapippurin on 
Kampotin pippureiden lippulaiva.

AROMI Miedon voimakas, ja hedelmäinen. 
Vivahteista löytyy kukantuoksua, taateli, luumu ja 
hunaja.

Kuivattu pippuri kylmäsavustetaan kookos-
pähkinästä ja riisin kuoresta tehdyillä lastuilla. Savu 
viilennetään +30 asteiseksi ja pippuri saa imeä 
aromia parin tunnin ajan. Mieto savustus korostaa 
tuotteen upeaa makumaailmaa.

AROMI Mieto savuisuus ja kaikki pippurin 
vivahteet.
MIHIN RUOKAAN Sopii erinomaisesti grillattuun 
kalaan, vuohenjuuston seuraksi, hanhenmaksa ja 
tonnikala tykkäävät myös savustetusta Kampotin 
pippurista.

KYLMÄSAVUSTETUT 
KAMPOTIN PIPPURIT

Yksitellen käsin poimitut saavat tumman värinsä 
aurinkokuivaamisesta.
AROMI Kukkainen, vivahteita leivästä ja hieman 
sitrushedelmää.

MIHIN RUOKAAN Vaalea liha, Välimeren 
vihannekset, hedelmäsalaatit, suklaa ja keksit.

Vihreät pippuritertut poimitaan, pippurit 
irrotetaan ja kuivataan välittömästi värin ja maun 
säilymiseksi. 

Murskaa kuivat pippurit huhmareessa tai liota 
pippureita noin 30 minuuttia lämpimässä vedessä. 
Tällöin pippuri saa takaisin kuivauksessa 
menettämänsä kosteuden ja muuttuu pehmeäksi ja 
mehukkaaksi. 

MAUSTEITA 
LAHJAKSI

Käsin poimitut ja tarkasti valikoidut pippurit 
fermentoidaan tekstuurin ja maun säilyttämiseksi. 
Tuote suolataan säilyvyyden takaamiseksi ja se tuo 
herkullisen maun pehmeän pippurin pirskahtaessa 
auki suussa. Todellinen gourmet-erikoisuus, jota ei 
voi maistettuaan unohtaa.

Tuote on voittanut useita palkintoja maailmalla ja on 
La Plantationin kruununjalokivi. Tuotetta ei 
valmista koko maailmassa kukaan muu.

AROMI

Paras lahjaidea on uniikki, käytettäväksi tarkoitettu, 
laadukas, yllättävä ja ilahduttava. Tätä kaikkea on 
Kampotin Pippurit. 

Vastuullisesti tuotetut tuotteet yhdistettynä 
käsityönä valmistettuihin lahjapakkauksiin 
ilahduttavat jokaista lahjan saajaa. Lahjapakkaukset 
löytyvät verkkokaupastamme ja voit tilata lahjat 
perille toimitettuna. 

www.kampotpepper.fi

TUORESUOLATTU 
KAMPOTIN PIPPURI

VIHREÄ KUIVATTU 
KAMPOTIN PIPPURI

TUMMA PUNAINEN 
KAMPOTIN PIPPURI
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PITKÄ KAMPOTIN PIPPURI

Pitkä pippuri – Piper Retrofactum – on 
kukkava pippuriköynnöslajike. 

Lajike on alun perin Javan saarelta 
Indonesiasta. Ensimmäiset maininnat 

pippurilajikkesta on Veda-kirjoissa ja se 
oli suosittu antiikin Kreikassa ja 

Roomassa. 
Eurooppaan se saapuu noin 500 vuotta 

eaa. ja oli lääketieteen Isän – 
Hippokrateen – mielestä enemmänkin 

lääke kuin mauste.
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SUOLATTU PITKÄ 
PIPPURI

PITKÄN PIPPURIN HELMETPITKÄ PUNAINEN 
PIPPURI

Pippurin siemenet irrotetaan kypsästä pippurin 
hedelmästä käsin.

AROMI Aluksi makea ja myöhemmin sitten 
vahvistuva maku. Anista ja mentolia.

MIHIN RUOKAAN Liha- ja kalacarpacciot, 
vuohenjuusto, kypsennetyt hedelmät.

Pippuri poimitaan kypsymisen aikaisessa vaiheessa, 
kun se on vielä vihreä. Sitten se fermentoidaan 
merisuolalla. Pippurin voi syödä sellaisenaan tai 
leikata ruokaan viipaleiksi.
AROMI Miedon mausteinen, rapea, vihannesmaista 
makua lähellä artisokkaa.

MIHIN RUOKAAN Salaatit, feta-juuston kanssa, 
tartarpihviin ja lihaan yleisesti.

Pippuri poimitaan täysin kypsänä ja aurinko 
kuivataan 2-3 vuorokautta. Kuivuttua sitä voi 
raastaa, jauhaa paloina myllyssä tai käyttää 
kokonaisena esim. pataruuissa.

AROMI Voimakas, piparinen, neilikkainen, lakritsia

MIHIN RUOKAAN Salaatit (erityisesti tomaattia ja 
avokadoa sisältävät), paistettu kana ja marinadit

Pippuri poimitaan täysin kypsänä ja aurinko 
kuivataan. Prosessissa pippuri muuttuu 
luonnostaan rapeiksi lastuiksi.
AROMI Alkuun makea ja voimakkuus hiipivä, 
piparinen vahva maku.

MIHIN RUOKAAN Viihtyy hyvin ankan seurana, 
katkarapusalaatissa, suklaajälkiruuissa ja hillotun 
sipulin kera.

PIPPURIN TERVEYSVAIKUTUKSET
Piper Longum sisältää piperiiniä, jonka uskotaan olevan voimakas vaikutus tulehduksiin, hengitys- ja 
maksasairauksiin sekä edistävän ruuansulatusta.

PITKÄN PIPPURIN KUORI
SUOLATTU PITKÄ 
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KAMPOTIN SUOLAN KUKKA

Suolan kukka syntyy Kampotin 
maakunnan ainutlaatuisessa 

ilmastossa. Se on 100 % luonnontuote 
eikä sisällä lisäaineita. Kukka 
poimitaan käsin sen hauraan 

kristallirakenteen takia 
aurinkokuivauksen aikana. Kukan väri 
on puhtaan valkoinen ja läpikuultava. SITRUS MAUSTESEKOITUS

SUOLAN KUKKA

Suolan kukka tulee perheyrityksen operoimilta 
suolakentiltä meren rannalta. Kristallit poimitaan 
käsin ja ainoastaan kirkkaat valkoiset hyväksytään. 
Parhaiten kukka sopii kristallimaisen rakenteensa 
vuoksi ruuan päälle – juuri ennen tarjoilua 
siroteltuna.

Valmis maustesekoitus, joka sisältää Kampotin 
parhaat maut helposti yhdessä pakkauksessa. 
Lisätään valmiin ruuan päälle, jolloin annokseen 
saadaan näyttävyyttä ja makua.

SISÄLTÖ Kampotin suolan kukka, Kampotin 
pippureita (punainen, musta ja valkoinen), pitkä 
pippuri, tähtianis, vaaleanpunainen pippuri, 
korianteri, neilikka ja chili
Sopii erityisesti lihalle, kalalle, ananaksen kanssa 
salaatteihin ja hanhenmaksan päälle.

Yksi maailman aromaattisimmista yrteistä – Kaffir 
limen lehti – tuo ainutlaatuisen maun tähän 
sekoitukseen. Voidaan käyttää ruuan 
kypsennysvaiheessakin, mutta tuo kimalletta ja 
näyttävyyttä valmiin ruuan päälle siroteltuna.

SISÄLTÖ Kampotin suolan kukka, musta pippuri ja 
Kaffir limen lehti jauhettuna.
MIHIN RUOKAAN Paistettu kana, erityisesti kalan 
kanssa, fenkoli, kurkku ja avokado.

Ainutlaatuinen sekoitus tuomaan ruokaan savun 
aromia ja miedon, mutta jykevän maun. Sopii 
hyvin marinadeihin ja suoraan ruuan päälle 
siroteltuna. Erinomaista pihvin päällä.

SISÄLTÖ Kampotin suolan kukka, musta pippuri, 
savustettu makea pitkä chili ja kuivattu valkosipuli.
MIHIN RUOKAAN Paistettuihin ja grillattuihin 
lihoihin, paistetut perunat, kananmunat, leikkeleet 
ja risotto.

VAIN PARHAITA MAUSTEITA maustesekoituksemme sisältävät vain parhaita mausteita, ilman mitään 
lisäaineita tai aromivahventeita. 

SAVUSTETTU 
MAUSTESEKOITUS 

KAMPOTIN 
MAUSTESEKOITUS
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savustettu makea pitkä chili ja kuivattu valkosipuli.
MIHIN RUOKAAN Paistettuihin ja grillattuihin 
lihoihin, paistetut perunat, kananmunat, leikkeleet 
ja risotto.

VAIN PARHAITA MAUSTEITA maustesekoituksemme sisältävät vain parhaita mausteita, ilman mitään 
lisäaineita tai aromivahventeita. 

SAVUSTETTU 
MAUSTESEKOITUS 

KAMPOTIN 
MAUSTESEKOITUS



KURKUMA JA MUUT 
MAUSTEET

Kampotin kurkuma sisältää 
poikkeuksellisen paljon kurkumiiniä 

(curcumin) – lähes 10 % ja on 
aromiltaan ja maultaan 

poikkeuksellinen verrattuna muihin 
kurkumoihin. Pienijuurinen lajike 

kasvaa Kambodzassa. Se kasvatetaan 
orgaanisesti ilman teollisia lannoitteita 

tai torjunta-aineita. Kurkuma 
poimitaan ja valmistetaan täysin 

käsityönä. Ensin juuret pestään, sitten 
kuoritaan ja lopuksi ryöpätään. 
Käsitellyt juuret paloitellaan ja 

kuivataan auringosta käyttövoimansa 
saavassa kasvihuoneessa neljän päivän 

ajan. Tämän jälkeen kuivuneet 
juurisiivut jauhetaan ja pakataan.
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PITKÄ MAKEA CHILI 
JAUHETTUNA

TÄHTIANISKURKUMA

Pitkä makea chili on Kambodzassa suosittu lajike, 
jota käytetään erityisesti punaisen curryn 
valmistuksessa. 
AROMI Terävä ja makea.
MIHIN RUOKAAN Marinaadiin lihalle, 
munakkaat, avocado, kypsennetyt vihannekset, 
riisi ja pastat.
Saatavana myös savustettuna jolloin 
kylmäsavustaminen tuo tuotteeseen uniikin maun, 
jota on helppo arvostaa.

Makumatka Etelä-Kambodzaan, jossa maistellaan 
pippureita ja muita Kampotin alueen mausteita. 
Makumatkoja järjestetään tilauksesta 
pääkaupunkiseudulla joko asiakkaiden omissa 
tiloissa tai yhteistyökumppaniemme tiloissa. 

Makumatkaan voi liittää kokonaisen ruokailun joko 
keittiömestarimme valmistamana tai siten, että 
kaikki voivat osallistua. Räätälöimme makumatkat 
aina toiveidenne mukaisesti.

Tähtianis on Kambodzalaisen anispuun 
kahdeksansakarainen hedelmä. 
Väitettyjä terveysvaikutuksia herkullisen maun 
lisäksi ovat hedelmän antioksidanttisuus, 
apu ruuansulatusvaivoihin ja yskään.
AROMI
Voimakas aniksen maku, hento pippurin tuoksu ja 
lakritsin maku.
MIHIN RUOKAAN
Kookosmaitopohjaisiin ruokiin, keittoihin, 
hedelmäsäilykkeisiin ja cocktaileihin.

Mauste tunnetaan niin väitetyistä 
terveysvaikutuksistaan kuin mahtavasta 
maustaankin. Itämainen lääketiede on käyttänyt 
kurkumaa lääkkeenä tulehduksiin ja 
antioksidanttisen vaikutuksensa vuoksi. Musta 
pippuri yhdessä kurkuman kanssa käytettynä edistää 
kurkumiinin imeytymistä.
AROMI
Kukkainen, pippurinen, vivahteita sitrushedelmistä.
MIHIN RUOKAAN
Curryt, paellat, keitot, liharuuat ja kookosmaitoa 
sisältävät ruuat.

PIPPURI TASTING
Makumatka Etelä-Kambodzaan



Ota yhteyttä kysyäksesi mausteistamme lisää tai tilataksesi 
maailman parhaat mausteet käyttöösi.

Kerromme myös mielellämme pippuri plantaasin kestävän 
kehityksen projektista sekä vastuullisesta viljelystä

kampotpepper.fi

VASTUULLISIA 
MAUSTEITA


