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TOIMITTAJAN TERVEHDYS 

 

Edellisestä AnDanten numerosta on jo vierähtänyt tovi, mutta vihdoin uusi numero 

saadaan jäsenten luettavaksi. Hallitus on päättänyt, että pyrkimys on julkaista lehti 

täst’edes kerran vuodessa. Uutta on myös se, että lehti julkaistaan sähköisessä 

muodossa seuramme nettisivuilla.  

 

Oulun yliopiston antiikin kielten ja kulttuurin yliopistonlehtori  

Timo Sironen on ahkeroinut luettavaa jäsenille. Hän jatkaa tässäkin numerossa 

runokäännössarjaansa. Tällä kertaa käännöksiä on Anne Siikaluoma-Tervosen sekä 

Angelo Cipollonen runoista.  

 

Timo Sironen tarjoilee myös kulttuurihistorian ja kulinarismin herkkuja läntisestä 

Sisiliasta. Tämä pohjustaa hyvin tulevaa jäsenille suunnattua alkukesän matkaa, jonka 

kohteena ovat monet kiehtovat ja historiaa huokuvat paikat Sisilian saarella.  

. 

Lopuksi Ulla Paananen, Viinikammarin emäntä, 

tarjoilee tuttuun tapaansa viinejä - 

teemamatkaan sopivasti Sisilian maaperältä.  

 

Jäämme odottelemaan Sisilian matkan tiimoilta makoisia matkakertomuksia, joita 

kuulemme mahdollisesti tulevissa jäsentapahtumissa ja saamme luettavaksemme 

seuraavassa jäsenlehtemme numerossa. 

 

Toivotan kaikille mielenkiintoisia lukuhetkiä 

 ja antoisaa kulttuurikevättä! 

Buona lettura! 

 

Lumijoella, 27.2.2015 

 

Pirkko Kukkohovi 
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Timo Sironen 
Kaksi Anne Siikaluoma-Tervosen toistaiseksi julkaisematonta 
suomenkielistä runoa ja niiden italiannokset 
  
 
 
 

Runot ‘Terracinan kevät’ ja ‘Etruskien mailla’ ovat Anne Siikaluoma-
Tervosen tulevasta esikoisrunokokoelmasta ‘Suuret Sateet tulevat’. Anne 
Siikaluoma-Tervonen on oululainen historian ja yhteiskuntaopin opettaja 
ja hän on opettanut myös italian kieltä ja filosofiaa. Italiassa hän on 
osallistunut Suomen Rooman instituutin kurssille, arkeologisille 
kaivauksille, käynyt italian kielikurssin ja vienyt oppilaitaan Italiaan sekä 
matkustellut perheensä kanssa eri puolilla saapasmaata. 
  
Runot on suomesta italiaan kääntänyt Timo Sironen ja käännösten italian 
kielen on tarkistanut Luigi Cesarano. Runojen rytmisyyttä on ollut vaikea 
tavoittaa – yritetty kyllä on. Niissä ollaan matkalla ajassa ja paikassa, itse-
koetussa nykyisyydessä ja samalla myös aikamatkalla menneisyydessä, 
fyysisesti ja metafyysisesti, Rooman lähialueilla, sen etelä- ja 
pohjoispuolella. 
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TERRACINAN KEVÄT 

  
Sitruunat minä muistan 

keväästä Terracinan, 
keltaiset hedelmät kevään, 
hehkuva kevät Terracinan 

ja sitruunapuut 

  
Odysseuksen kahvilan muistan 

keväästä Terracinan, 
rannalta Tyrrhenan meren 

ja sitruunajäätelön 

suloisenkirpeän maun 

  
Rannattoman meren muistan 

keväästä Terracinan, 
ja hiljaiset rannat toukokuun 

Ja ajattelin: 
Odysseus iäksi rantaan 

haaksirikkoutunut 

eikä Penelopea missään näy 

 
 
 LA PRIMAVERA A TERRACINA 

  
I limoni me li ricordo 

in primavera a Terracina, 
frutti gialli di primavera, 
primavera ardente a Terracina 

e le piante di limone 

  
Il bar di Ulisse me lo ricordo 

in primavera a Terracina, 
la riva del Mar Tirreno 

e il gelato al limone 

dal sapore dolceamaro 

  
Il mare senza riva me lo ricordo 

in primavera a Terracina, 
e le spiagge silenziose di maggio 

E pensavo: 
Ulisse per sempre in riva 

naufragato 

né Penelope si vede da nessuna parte 

 
 
 
Runo: Anne Siikaluoma-Tervonen 
traduzione dal finnico in italiano a cura di Timo Sironen (gennaio 2015) 
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 ETRUSKIEN MAILLA 

  
Etruskien mailla 

pitkät, hiljaiset, 
pronssiin valetut miehet 

tulevat vastaan 

Eivät paljasta salaisuuttaan 

  
Liian pitkät kädet, 
toimettomina sivuilla roikkuen 

Parempi niin, 
kuin että kädessä miekka tai jousi 
Maskuliinisuus, uho riisuttu pois, 
jäljellä vain ihmisen paljas 
asumus, 
joka kaikilla sama, 
ilman arvomerkkejä 

ja viittauksia rooleihin, 
ilman narrinpukua 

Parempi vain olla ja pysähtyä, 
seisahtua miettimään, 
kuin tehdä tuhoja 

  

 
 
SULLE TERRE DEGLI ETRUSCHI 
  
Sulle loro terre gli Etruschi 
alti, taciturni 
uomini, fusi in bronzo 

vengono incontro 

Non svelano il loro segreto 

  
Braccia troppo lunghe 

inattive e penzoloni sui fianchi 
Meglio così, 
anziché spada o arco in mano 

Mascolinità e sfida svestite, 
restano solo la dimora nuda di un 
mortale, 
la stessa per tutti, 
senza insigne 

e riferimenti a ruoli, 
senza costume da buffone 

Meglio solo essere e sostare, 
fermarsi a meditare, 
anziché devastare 
 

 

 

 Runo: Anne Siikaluoma-Tervonen 
traduzione dal finnico in italiano a cura di Timo Sironen (gennaio 2015) 
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 Timo Sironen 
Kolme Angelo Cipollonen italiankielistä runoa ja niiden 
suomennokset 
  
Runot ‘Sentinelle del tempo’, ‘Amore cristiano‘ ja ‘La vigna’ ovat 
Basilicatan maakunnan pohjoisosassa Venosassa pappina ja sosiaalityön-
tekijänä toimivan Angelo Cipollonen runokokoelmasta ‘quando ho 
parlato di te. poesie’ (Aga Editrice, Alberobello 2013). Padre Angelo eli 
Isä Angelo on valmistunut teologiksi Vatikaaniin kuuluvassa Università 
Urbanianassa Roomassa ja myöhemmin suorittanut myös sosiaalityön-
tekijän diplomin. Hän on ollut työelämässä jo yli 40 vuotta, lähinnä 
nuorten parissa. Hän kuuluu Venosassa keskiajalta asti toimineen Pyhän 
Kolminaisuuden luostariseurakuntaan (l’Ordine della Santissima Trinità). 
Runot on suomentanut Timo Sironen. 
  
Myös Cipollonen runokokoelmassa ollaan matkalla ajassa ja paikassa, 
ensisijaisesti henkisellä tai pikemminkin hengellisellä aikamatkalla 
nykyisyydessä, mutta myös menneisyydessä, fyysisesti ja metafyysisesti. 
Runokoelmansa alkusanojen alussa Isä Angelo tunnustaa hätäänty-
neensä, kun sai tietää paavi Benedictus XVI:n ensin eronneen paaviu-
destaan ja sitten pari päivää myöhemmin, 28. helmikuuta 2013, 
lähteneen helikopterilla Roomasta Castel Gandolfon asuinsijaansa. 
Cipollone kertoo ottaneensa hetimiten paperin ja kynän sekä omien 
sanojensa mukaan suorittaneensa uskoon tai toivoon liittyvän toimen: 
hän kirjoitti kiihkon vallassa kokoelmansa ensimmäisen runon ‘Paavin 
lähtö: 28. helmikuuta 2013’ ja se oli hänen mielestään ensimmäinen 
ajatus, jota sitten seurasi lukuisia muita ajatuksia. 
  
Isä Angelo pohtii mm. että runojen kirjoittaminen on hieman kuin selaisi 
sielua, lukisi sitä muistikuvissa, nykyisyydessä ja jopa tulevaisuudessa. 
Kirjoittaminen on Cipollonen mielestä kaksinpuhelua itsensä kanssa sekä 
varmuuksissa että epävarmuuksissa, dialogia lähimmäisen kanssa, kun 
etsii olemassaolon merkitystä. 
  
Ensimmäisen suomentamani runon aluksi kolkonoloinen vahtisotilaiden 
maisema on ajatonta ikuisuutta, mutta “pehmenevät” inhimillisen 
elämän todistajiksi. Siinä runoilija-pappi on näkijänä, ikään kuin latinan 
‘vates’ eli pyhän runoilija/ennustaja. Ei pidä unohtaa sitä kirjallisuus-
historiallista kontekstia, että Augustuksen ajan Rooman kuuluisin 
runoilija Horatius, joka vaikutti hieman yli 2000 vuotta sitten, oli 
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nimenomaan Venusiasta (nykyään siis Venosa). Toisessa suomennetussa 
runossa on tiivistetysti esitetty se, mitä kristillinen rakkaus Isä Angelon 
kokemana on; kyseisen runon universaalis-ekumeeninen loppu on 
antanut kokoelmalle nimen, vaikka en sitä sillä perusteella käännettä-
väkseni valinnut. Kolmas “näyteruno” viinitarhasta Venosassa sisältää 
metaforia ja on tulkittavissa historian kulussaan allegorisesti. 
  
Vaikka kokoelmassa kristillisyyteen liittyvät runot ovatkin enemmistönä, 
on niiden joukossa enemmän mm. lähimmäisenrakkauteen ja käytännön 
teologiaan, etten sanoisi sosiaalityöhön liittyviä runoja kuin nykyistä 
paavia ja/tai hänen edeltäjäänsä käsitteleviä runoja. Niitä saanette lukea 
myös tulevissa AnDanten numeroissa. 
  
SENTINELLE DEL TEMPO 

  
Pietre. 
Sentinelle del tempo 

sulla collina 

nel paese che Venere baciò. 
  
Le brezze dei monti 
vi accarezzavano. 
  
Il chiarore della luna 

e delle stelle 

compagnia alle vostre solitudini. 
  
Oggi 
testimoni 
nel paese dove l’ellèno si fermò: 
testimoni di voci, 
di sguardi, 
di sorrisi, 
di speranze, 
di storie d’amore. 
  
Testimoni della vita. 

 AJAN VAHTISOTILAAT 

  
Kivet. 
Ajan vahtisotilaat 

kukkulalla 

maassa, jolle Venus antoi suudelman. 
  
Tuulenhenkäykset vuorilla 

teitä hyväilivät. 
  
Kuun 

ja tähtien kajastus 

seurana yksinäisyyksillenne. 
  
Tänään 

todistajia 

maassa, johon helleeni pysähtyi: 
äänten, 
katseiden, 
hymyjen, 
toivojen, 
rakkaustarinoiden todistajia. 
  
Elämän todistajia. 

 
Runo: Angelo Cipollone 

(italiasta suomentanut Timo Sironen tammikuussa 2015)  
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AMORE CRISTIANO 

  
Fratello, 
ti ho incontrato 

non quando 

ti ho parlato 

di Dio 

ma quando 

ho parlato di te 

a Dio. 
  

 
 
 

KRISTILLINEN RAKKAUS 

  
Veli, 
tapasin sinut 

en silloin kun 

puhuin sinulle 

Jumalasta 

vaan silloin kun  
puhuin sinusta 

Jumalalle. 
 

 Runo: Angelo Cipollone 

(italiasta suomentanut Timo Sironen tammikuussa 2015) 
  
 

 

LA VIGNA 

  
In quella che una volta era 

l’aia di Venosa, 
dove il calpestio dei cavalli 
si confondeva con i passi stanchi 
e maestosi dei mietitori, 
dove il sudore delle giornate 
estive 

diventava speranza di pane, 
tempo fa 

i Trinitari 
piantarono una vigna. 
  

 VIINITARHA 

  
Sinne mikä ammoin oli 
Venosan maatalon pihaa, 
jossa hevosten tömistely 

sekoittui viljankorjaajien 

väsyneisiin ja majesteetillisiin 
askeliin, 
jossa kesäisten päivien hiki 
kehkeytyi toivoksi leivästä, 
aikoja sitten 

Kolminaisuuden veljet 

istuttivat viinitarhan. 
 

Runo: Angelo Cipollone 

 (italiasta suomentanut Timo Sironen tammikuussa 2015) 
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Timo Sironen 

Kulttuurihistorian ja kulinarismin herkkuja läntisessä Sisiliassa 

  

 

Sisilia on ollut jo tuhansia vuosia kansojen ja kulttuurien sulatusuuni 
keskellä Välimerta, lähes kiinni Manner-Italiassa eikä kovin kaukana 
Pohjois-Afrikastakaan, joten kulttuurien kirjo siellä on ollut iät ja ajat 
varsin moninainen. Ensimmäisinä Sisiliaan tulivat pohjoisesta, 
Apenniinien niemimaalta, alkuperäiskansoina pidetyt sikulit, jotka jäivät 
asuttamaan saaren itäosaa sekä Mika Waltarin historiallisessa 
romaanissaan ’Turms, kuolematon’ kuvaamat elymit ja sikaanit, jotka 
asettuivat lännemmäksi. Seuraava aalto tuli idästä, kun 700-luvun 
jälkipuoliskolla eKr. kreikkalaiset uudisasukkaat perustivat siirtokuntiaan 
Sisilian itärannikolle, ensimmäisten joukossa Naksoksen (it. Giardini-
Naxos) Taorminan helmoissa ja Syrakuusan (it. Siracusa) hieman 
etelämpänä. Näistä perustettiin sitten saaren etelärannikolle ja länsiosiin 
600-luvulta alkaen uusia siirtokuntia; tiedetään että varhaisvaiheissa 
syntyi seka-avioliittoja em. ”alkuasukkaiden” kanssa. Jo 500-luvulla eKr. 
Karthagon puunilaiset alkoivat kiinnostua luomaan kauppasuhteita 
varsinkin Sisilian länsiosan kanssa, kunnes he 400-luvun lopulla eKr. 
valtasivat mm. Selinusin ja asettuivat länsikärjen pikkusaarille. 
Roomalaiset tulivat Sisiliaan v. 264 eKr. jouduttuaan karthagolaisten 
kanssa sotaan (1. puunilaissota) ja saivat v. 241 eKr. voiton jälkeen saaren 
ensimmäiseksi provinssikseen. 
  
Roomalaisten jälkeen Sisiliaan (ja Sardiniaan) rantautuivat 400-luvulla jKr. 
seuraavat valloittajat, germaaniheimoiset vandaalit Pohjois-Afrikasta ja 
länsigootit Manner-Italiasta, kunnes 530-luvulla Itä-Rooman keisari 
 Justinianus valtasi em. alueet valtakuntansa osaksi. Jo 800-luvulla arabit 
valtasivat osia Sisiliaa ja 900-luvulla kokonaan, asettuen pitämään hovia 
Palermossa. Heidän jälkeensä Sisilian valtiaiksi tulivat seuraavalla 
vuosituhannella normannikuninkaat hoveineen ja latifondeineen – he 
loivat jo vähintään kahdeksannen kulttuurikerroksen, vaikkei em. 
vandaaleista ole juuri kulttuurisia jäänteitä. Normannien jälkeen 
espanjalaista ja ranskalaista vaikutetta on tullut Sisilian Kuningaskunnan 
aikana mm. Napolista, Italian yhtenäistymisen jälkeen jonkin verran 
Manner-Italiasta. Toisessa maailmansodassa saarella koettiin nopeasti 
ohimenneet aallot ensin saksalais- ja sitten amerikkalaissotilaita.  
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Viime vuosina Sisiliaa ovat käyttäneet porttina Eurooppaan kymmenet-
tuhannet veneillä tai laivojen tapaisilla seikkailevat pakolaiset Afrikasta ja 
Lähi-Idästä. 
  
Antiikin kreikkalais-roomalaista kirjallista kulttuuria seurasi bysanttilainen 
kulttuuri 500-luvulta 800-/900-luvulle asti, sen jälkeen arabiankielinen 
hovirunous 1000-luvulla ja pian sen jälkeen Etelä-Ranskan Provencestä 
siirtynyt trubaduurirunous italiankielisenä, mm. keisari Fredrik II 
Hohenstaufilaisen loisteliaassa hovissa, jonka sisilialaisen runokoulu-
kunnan ensimmäisimpiä edustajia on 1200-luvulla vaikuttanut Rinaldo 
d’Aquino. Kuuluisimpia 1900-luvun tunnetuimpia ja sisilialaisia kirjailijoita 
ovatTommasi di Lampedusa  ja v. 1934 Nobelin kirjallisuuspalkinnon 
saanut merkittävä ja laajalti aivan viime vuosinakin suomennettu Luigi 
Pirandello sekä Leonardo Sciascia. 
  
Italian kulttuurijaksoista ainoastaan renessanssi ei ole kukoistanut 
Sisiliassa, koska kulttuurivaikutteita ei tullut 1400- ja 1500-luvuilla 
juurikaan Manner-Italiasta, vaan ennen kaikkea Ranskasta. Sisilian 1600- 
ja 1700-lukujen barokkiarkkitehtuuri on sen sijaan runsain määrin läsnä, 
varsinkin saaren kaakkoisosissa, mm. Unescon suojelukohteessa Notossa. 
Fasimin ajan ja modernin arkkitehtuurin esimerkit Sisiliassa ovat 
äärimmäisen vähissä. Italian entisen pääministerin Silvio Berlusconin 
haave Italian mantereen ja Sisilian yhdistävästä sillasta, Ponte 
Berlusconista, jäi haaveeksi, kenties onneksi, mm. Messinan salmea 
merivirtauksien dramaattisten muutosten vuoksi mahdollisesti uhanneen 
ympäristökatastrofin vuoksi. Tänään valittiin muuten Italian Tasavallan 
uudeksi presidentiksi Sisiliasta lähtöisin oleva tuomari Sergio Mattarella 
 (s.1941), toisen sukupolven poliitikko, jonka vanhempi veli sai surmansa 
v. 1980 - Mafian uhrina. 
  
Palataanpa arkkitehtuurista ja päivänpolitiikasta makuherkkuihin. 
Monenkirjavat kulttuurivaikutteet näkyvät toki myös Sisilian keittiössä: 
viiniä (ja oliivia) on viljelty jo kreikkalaisten tulosta eli jo yli 2700 vuotta, 
mutta arabivalloituksen aikana ei tehty viiniä, koska Koraani kieltää sen 
juomisen. Rypäleet kuivatettiin sen sijaan rusinoiksi, joita käytetään 
nykyäänkin Sisiliassa monessa ”suolaisessa” ruoassa. Samoin vehnästä 
tehty kus-kus on tullut Pohjois-Afrikasta; kanelia käytetään yleisesti 
mausteena, jopa pizzassa. Tonnikalan (ja miekkakalan) kalastus on sekin 
hyvin vanha taito ja elinkeino Sisiliassa. Mazara del Vallo on koko Italian 
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suuri kalastussatama, jonka kalastuslaivojen miehistöissä on ollut jo 
vuosikymmeniä paljon mm. tunisialaisia kalastuksen ammattilaisia. 
  
Sisilian kulttuurille on ollut iät ja ajat tyypillistä, lukuisista enemmän tai 
vähemmän väkivaltaisista valloituksista huolimatta, vieraanvaraisuus ja 
tapahtumien monumentalisoiva juhlistaminen, tekodramaattisuuteen 
asti, oli kyseessä ravintolaillallinen, torikaupustelu tai hyvin ideoitu ja 
vakiintunut kulttuuritapahtuma, joita kyllä riittää. Törmäämmeköhän 
sellaiseen keväämmällä? Huhtikuun 20. - 27. toteutuvaksi varmistunut 
Oulun Dante-seuran viikon pituinen jäsenmatka suuntautuu Sisilian 
länsiosiin, jonka matkanjohtajana, asiantuntijaoppaana ja tulkkina 
toimin.  
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Ulla Paananen 

Viinikammarin emäntä 

 

 

 
 

Veronan viinimessut ovat viinimaailman tärkeä tapahtuma, tänä vuonna 22. - 25. 

maaliskuuta sinne odotetaan viiniasiantuntijoita 120 eri maasta, yli neljätuhatta 

näytteillepanijaa, yli 160 000  edustajaa ja osallistujia aivan maallikoista, lehdistön 

edustajia lähes 2000. Messuilla on myös oliiviöljyjen esittelyjä lähes 400 eri 

tuottajalta, vierailijoita on käynyt noin 70 000, ja kansainvälisiä vieraita lähes 15 000. 

Ne eivät ole vain Italian viinien esittelyjä varten, vaan kokonaisuudessaan tärkeiden 

ravintoaineitten esittely- ja kaupankäyntipaikka. Toki nämä ovat ehdottomasti Italian 

viinitilojen tärkein esittelyareena, ja siellä vierailtuaan tietää hyvin selvästi, ettei tiedä 

oikeastaan kuin pikkuruisen palasen saapasmaan viinituotannon mauista.  Mutta 

sadan euron sisäänpääsyllä kyllä kannattaa kolme päivää kulkea maakunnasta toiseen 

ja esittelystandilta seuraavalle unohtamatta oliiviöljyjen maistelua.  

Jo ennen VinItalya saadaan listoja viinien nousijoista, ja tällä kertaa olen ottanut 

tähän tämän vuoden ennakkoarvioinnit hyvistä Sisilian viineistä.  Suosittelenkin 

kevään matkalle lähteviä poimimaan tuolta erityisesti marsalat, joiden hinta kertoo 

myös niiden laadusta. Florion marsaloita toki Suomessakin on saanut, mutta ei aivan 
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tätä luokkaa. Seuraavassa eri cantinoitten eli viinitalojen vuoden viinit 2015, jotka 

asiantuntijaraati on maistanut ja todennut huipuiksi. Ja kun kyse on huipuista, se 

näkyy myös viinien hinnoissa. Ja useimmilla cantinoilla on myös oliiviöljyjä 

valikoimissaan. 

Fischetti - Etna Doc Bianco Muscamento 2013. Tämän cantinan tuotteet ovat selvästi 

olleet nousussa viime vuosina. Se sijaitsee suurinpiirtein Messinan ja Catanian 

puolivälissä itäisessä Sisiliassa. Tässä viinissä on kahta Nerello-rypälettä, Nerello 

Mascalese ja Nerello Cappucco.  

Feudo Montoni - Sicilia Doc Catarratto Vigna del Masso 2013. Feudo Montonin 

cantina sijaitsee Palermossa, ja on todella vanha yritys, tuottanut viiniä todistetusti jo 

14-luvun jälkipuolella. Tunnetuin rypäle on Nero d’Avola, valkoisista Catarratto, ja 

viiniköynnösten iäksi kerrotaan 50 vuotta. 

Rallo Azienda Agricola - Sicilia Doc Inzolia Evrò 2013. Rallon veljekset hoitavat 

menestyksekkäästi tätä 1800-luvulta peräisin olevaa yritystä, se sijaitsee Marsalassa, 

mutta sillä on myös palveluja Alcamossa. 

Incarrozza - Terre Siciliane Igt Rosso Alicante 2011. Tämä Alicante-rypäleestä tuotettu 

viini tulee jälleen Cataniasta, itäisestä Sisiliasta. 

Marco De Bartoli - Terre Siciliane Igt Perricone Rosso di Marco 2012.  Marco De 

Bartolin viinituotanto on jälleen Marsalan alueella, Rosso di Marco on 100%:sti 

Pignatelloa. Erityisesti tätä viiniä suositellaan sardiinipastan kanssa. 

Benanti - Terre Siciliane Igt Rosso Il Monovitigno - Nerello Cappuccio 2010. Benantin 

päätoiminta-alue on Catanian ympäristössä, mutta heillä on myös tuotteita 

Pantellerian saarelta, lempeää Moscato Passito di Pantelleria, jota mielellään 

suosittelen myös tuomaan, tai ainakin maistamaan. Ihana jälkiruokaviini! 

Occhipinti Arianna - Sicilia Doc Frappato Il Frappato 2012. Arianna Occhipintin 

omistama cantina sijaitsee Fossa di Lupossa, Ragusan lähellä. Hänen viineillään on 

aina jokin tarina, idea, ja tämä il Frappato di Vittoria –rypäleestä tehty viini kuvaa 

hänen rakkauttaa maahan ja ilmaan kotiseudullaan. 

Valle dell’Acate - Cerasuolo di Vittoria Docg Classico 2011. Ragusan seudulta löytyy 

myös tämä viinitalo, joka on seitsemän erityyppisen maalaadun perusteella 

määritellyt myös viinit. Heidän Cerasuolo on vuosien saatossa ollut aina laadukas 

viini, joten jos sitä sattuu löytämään, kannattaa ostaa.  

Graci - Etna Doc Rosso Arcuria 2012. Tulivuorellisissa maisemissa eli Etnan 

pohjoisemmilla rinteillä tuotetaan tämä viini Nerello Mascalese –rypäleestä. 

Girolamo Russo - Etna Doc Rosso San Lorenzo 2012 Samoin Girolamon cantina 

sijaitsee Etnalla. Rosso San Lorenzo on pääsiassa Nerello Mascalesea, pikkuisen 

Nerello Cappuccinoa mukana. 
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Palari - Faro Doc Palari 2010. Messinan salmen lähellä sijaitsee Palarin yritys, ja tämä 

viini sisältää useampia alkuperäisrypäleitä. On siis todellakin tutustumisen arvoinen. 

Marabino - Noto Doc Nero d’Avola Noto 2011. Aivan eteläkärjessä Siracusan Notossa 

sijaitsee Cantina Marabino, ja rypäle on Sisilian vahvaa Nero d’Avolaa. 

Feudo Ramaddini - Moscato Passito di Noto Doc Al Hamen 2013. Notossa on myös 

tämä Feudo Ramaddinin viinitila.  Jälkiruokaviiniä suositellaan kypsyneille juustoille, 

kekseille, pistaasien ja manteleiden seuraksi. 

Caravaglio  Antonino - Malvasia delle Lipari Doc 2012. Liparin saari on Sisilian 

pohjoispuolella, ja Malfasta löytää tämän aziendan.  

Carlo Pellegrino - Marsala Doc Fine Rubino, tehty tavallisimmin Grillosta, 

Catarrattosta ja Inzoliasta. Erinomaista leivonnaisten kanssa, yleensäkin ruuanlaitossa 

– jos raskii. Ja Passito di Pantelleria on valikoimissa myös. 

Florio - Marsala Doc Superiore Riserva Semisecco Targa Riserva 1840 2003. Florio 

kuuluu Duca di Salaparutan suuryritykseen, ja sen marsalaa on myös Suomen Alkosta 

saanut. Saatavana on useaa eri vuosikertaa, avian 30- ja 40-luvuilta, ja hinnat 

tietenkin kertovat niiden laadusta. Passito di Pantelleriaa on saatavana myös heillä, 

kannattaa varata laukkuun tilaa! 
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