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Když se Jürgen Rahm po 15 letech života na Belize 
vrátil do Německa, byli jeho přátelé absolutně 
nadšeni z omáček Marie Sharp, které přivezl. To, 
co přivezl, bylo pryč rychleji, než bys řekl „habanero“, 
a proto se brzy zrodil plán, jak začít rozmazlovat celé 
Německo výrobky od Marie Sharp. 
Poslání: Více ostrosti a koření do života. 
Výsledek: Držíte jej v rukách.

Přejeme vám hodně zábavy 
při ochutnávání!

Karibské pláže snů, tajemný mayský chrám, 
působivé přírodní krásy. Belize je „zemí šťastných 
lidí pod karibským sluncem“. Současně je 
středem pěstitelské oblasti legendárních chilli 
papriček odrůdy habanero. Není divu, že zde 
mají svůj původ snad nejlepší chilli omáčky světa 
habanero od Marie Sharp. 100% přírodní, 100% 
ostré a 100% chutné! Přesvědčte se sami!

Jaké je tajemství legendárních omáček Marie 
Sharp? Jsou ostré, některé dokonce velmi ostré,
ale přitom mají jedinečnou chuť. Neobsa-
hují totiž žádné umělé přísady, jsou vyrobeny 
výhradně z přírodních ingrediencí. Najdete 
v nich místní tropické ovoce, čerstvou zeleninu a 
nejlepší papričky habanero, pěstované na úpatí 
pohoří Maya Mountains, které Marie a její 
přátelé vykupují v regionu v souladu s principem 
fair trade. V našich omáčkách mají přitom do-
minantní postavení papričky habanero, zatímco 
Mariiny rozsáhlé zkušenosti se zpracováním 
dávají výrobkům zcela mimořádný nádech. 
A to nám chutná. Nyní můžete objednávat i online: 

www.marie-sharp.de
MARIE SHARP‘s Germany GmbH
General Importer 
Summerstr. 18 
D-82211 Herrsching am Ammersee 
Tel.:  +49 (0)8152 304 75 98
info@marie-sharp.de
www.marie-sharp.de
www.facebook.com/MarieSharps

Jak chutná Jak chutná 
může být může být 
pikantní chuť.pikantní chuť.

Jak na to přišelJak na to přišelJak na to přišelJak na to přišel

Z Karibiku Z Karibiku 
  na váš stůl  na váš stůl

Tam, kde se Tam, kde se 
potkává pálivost potkává pálivost 
a chuť.a chuť.
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Kdo ji jednou zkusil, už jí neodolá. V současné 
době existuje devět různých chilli omáček 
Habanero od Marie Sharp. Každý najde tu 
správnou pálivost podle své chuti, od jemné až po 
extrémně pikantní. Pravidla výroby jsou u všech 
omáček stejná. Do hrnce smí jen ty nejlepší suro-
viny! Nejčerstvější koření, zelenina a samozřejmě 
chilli papričky habanero z Belize, které patří 
k nejostřejším na světě. Místní produkce, 
všechno čistě přírodní – tak vzniká směs 
pikantní a nezaměnitelné chuti, které se 
nic nevyrovná.

Od doby, kdy začala ikona 
papriček habanero Marie Sharp 

začátkem 80. let na verandě své rodinné farmy 
s prvními experimenty s omáčkami, rozrostl se
nejen samotný podnik Marie Sharp, ale 
především počet jejích zákazníků. Příznivci ostré 
chuti z celého světa se mezitím doslova zbláznili 
do ohnivých omáček z malé, ale milé továrny na 
chilli omáčky na úpatí pohoří Maya Mountains. 
Za celou tu dobu se nezměnila jen jediná věc. 
I když je Marii Sharp více než 70 let, vede své malé 
„království Habanero“ stejně jako dříve sama 
se skutečným temperamentem 
ženy z Belize.

Marie Sharp’s 
Hot
Matka všech omáček. Mariina první 
omáčka habanero, kterou zná celý svět. 
Chutná zelenina a spousta papriček haba-
nero, které dozrály pod tropickým sluncem 
Belize a bez octa, který je součástí většiny 
pikantních omáček. 

Marie Sharp’s 
No wimps allowed
Anglický výraz pro slabší povahy mluví 
za vše. Chuť a aroma legendárních 
omáček habanero nepřijdou zkrátka. 
Zbytek pálí, pálí, pálí…

Marie Sharp’s 
Grapefruit Pulp
Pálivá a ovocná. Tato omáčka obsahuje 
kromě zlatožlutých papriček habanero 
spoustu dužiny z grapefruitů a propůjčuje 
pokrmům jedinečnou exoticky pikantní 
příchuť. Trochu jiná omáčka habanero.

Marie Sharp’s 
Orange Pulp
Název to říká jasně. Tato omáčka 
obsahuje kromě zlatožlutých papriček 
habanero spoustu dužiny ze šťavnatých 
zralých pomerančů, a je proto mimořádně 
vhodná k rybám a mořským plodům.

Marie Sharp’s 
Green Habanero
Tajný tip pro každého. Tato omáčka je 
mimořádně oblíbená především 
v Karibiku. Je založena na dužině opun-
cie a obsahuje zelené papričky habanero.

Marie Sharp’s 
Mild
Pro začátečníky. Tato omáčka je chuťově 
stejná a má stejné aroma jako původní 
receptura, ale obsahuje méně papriček 
habanero a je tedy jemnější než 
originální omáčka. Marie Sharp’s 

Fiery Hot
Ostřejší než ostrá. Tato omáčka byla 
původně vytvořena pro mexický 
trh. Doporučujeme ji proto spíše 
pokročilejším  milovníkům pikantních 
omáček.

Marie Sharp’s 
Belizean Heat
Je s podivem, že při takové míře ostrosti je 
možné ještě vůbec vnímat exotickou chuť 
omáčky. Ale ta je fantastická a Belizean 
Heat je tak tajným tipem všech znalců.

Marie Sharp’s 
Beware
Omáčka Beware získala v roce 1999 v Mexiku 
ocenění Highest Scoville Award za nejostřejší 
omáčku. Kdo jí ochutná,  dozví se proč. 
A snad i ví, co dělá. I zapřísáhlí fanatici 
ostrých jídel by v tomhle případě měli 
dávkovat jen po kapkách.

Nyní můžete objednávat i online: 
www.marie-sharp.de

Proud MarieProud Marie
– mistrině – mistrině 
chilli omáček.chilli omáček.
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