Durio zibethinus

Durian właściwy
Znany jako „król owoców” żółty i kolczasty durian słynie z nieprzyjemnego zapachu, który ma świadczyć o jego dojrzałości i przyciągać
zwierzęta takie jak słonie, które je zjadają, a następnie wydalają nasiona. Słonie rzeczywiście wabi ten zapach, bo potrafią pokonać duże
odległości, żeby zjeść owoce. To wiecznie zielone tropikalne drzewo
osiąga wysokość 50 metrów i rośnie dziko w niektórych regionach
Azji Południowo-Wschodniej i Indonezji. Obecnie jest powszechnie
uprawiane w Tajlandii, a także w Australii, zaspokajając coraz większy
popyt na ten luksusowy owoc.
Istnieje kilka gatunków drzew z rodzaju Durio rodzących jadalne
owoce, ale uprawiany jest tylko D. zibethinus. Owoc jest wyjątkowym
przysmakiem koneserów i znane są jego liczne odmiany różniące się
znacznie ceną. Najsmaczniejsze potrafią być bardzo drogie. Podobnie
jak w przypadku innych drzew owocowych, dobre odmiany uzyskuje
się najczęściej za pomocą szczepienia. Programy aktywnej uprawy
wdrażane w Tajlandii i Malezji mają na celu uzyskanie odmian pozbawionych nieprzyjemnego zapachu i dobrze znoszących transport na
duże odległości. Krajami, w których produkcja rośnie najszybciej są
Australia i Chiny.

Subtelny, kremowy smak i konsystencja owocu są
trudne do opisania. Zapach porównywalny z odorem
kanalizacji lub gnijącego czosnku jest w trakcie
jedzenia niewyczuwalny, choć może zniechęcać
do pierwszego kęsa. W krajach Azji Południowo-Wschodniej podawanie owoców duriana w hotelach
jest zakazane.

• Nasiona mają bardzo

krótką żywotność i trzeba
je wysiać natychmiast po
wyjęciu ich z dojrzałego
owocu. Nasiona powinny
zostać ułożone w ciemnym
miejscu na wilgotnym
kompoście.
• Durian jest rośliną
ultratropikalną.
Wymaga stałej wysokiej
temperatury, wilgotności
i obfitych opadów deszczu.
• Spadek temperatury
poniżej 7°C jest dla
duriana zabójczy.
• Dla zwiększenia plonów
konieczne jest przycinanie
uprawianych drzew.

Drewno duriana nie jest wyjątkowej
jakości, ale w Azji Południowo-Wschodniej wykorzystuje się je w stolarce, budownictwie oraz do wyrobu skrzyń.
Ze względu na rudawe zabarwienie
może służyć także do produkcji mebli
i wykładzin ściennych.

Owoc jest ciężki
i pokryty grubymi
kolcami. Kiedy spada
z drzewa stanowi
realne zagrożenie
i dlatego drzewa nie
są sadzone w miejscach publicznych.
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Owoce można przechowywać na różne
sposoby. Szczególnie popularne są
chipsy z suszonych owoców. Można go
spożywać także w postaci soku, ciastek, cukierków i przeróżnych deserów.
Dostępne są również lody o smaku
durianu.

Do 50 metrów

Do 35 metrów

Bogaty, maślany smak kremu z mleka
i jaj wzbogacony migdałami i nutą
czegoś, co przywodzi na myśl kremowy
ser, sos cebulowy, ciemne cherry i inne
nietypowe składniki. Z każdym kęsem
rośnie ochota, by zjeść więcej.
Alfred Russell Wallace, cytowany przez F. Chunga na blogu
na temat durianu
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