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TOIMITTAJAN TERVEHDYS 

 

Vuoden 2013 ensimmäinen AnDante sisältää  

matkakertomuksia, runoutta ja ruokakulttuuria. 

 

Aloitamme runoudella. Oulun yliopiston antiikin kielten ja kulttuurin lehtori  

Timo Sironen jatkaa runokäännössarjaansa. Jälleen kerran napolilainen runoelma 

 on saanut sulavan savonnoksen murteentaitajan hyppysissä. 

 

Italiaa ristiin rastiin matkaavalle yksi merkittävimmistä solmukohdista  

– ainakin liikkumisen näkökulmasta – on ehdottomasti Bologna.  

Susanna Pantsar-Syväniemi on kokenut perheensä kanssa  

niin elämisen riemut kuin haasteet tässä eloisassa  

punakattoisten talojen kaupungissa.  

Matkojensa tiimoilta hän kertoo  

kokemuksiaan ja antaa hyviä  

vinkkejä, missä kannattaa  

Bolognassa käydä. 

 

Seuraava juttu johdattelee lukijat takaisin tuttuun 

Apulian maakuntaan ja automatkalle Leccestä Leucaan.  

Artikkelini kertoo, kuinka matkalla kohti merenrantaparatiisia  

pysähdyimme erääseen pikkukaupunkiin nimeltä Lucugnano.  

Mitä yllättävimmissäkin paikoissa, kuten vaikkapa tien risteyksessä,  

Italiassa voi kohdata ihmetekoja, ja kertomukset pyhimyksistä  

ja tarinat heidän ihmeteoistaan elävät vielä nykypäivänäkin  

värikkäinä ihmisten mielissä. Tästä esimerkkinä teille 

 Papa Cagliazzun ja Santa Liberatan ihme.  

 

Vielä lopuksi piipahdamme Sardinian puolella muistelemassa  

 viimeisimmän Seratan antia ja Ulla Paananen   

tarjoilee tuttuun tapaansa viinejä  

Viinikammarissaan.  

 

Kiitämme lämpimästi kaikkia artikkelien  

kirjoittajia mielenkiintoisista jutuista. 

 

 

Toivotan kaikille hauskoja lukuhetkiä ja antoisaa nojatuolimatkailua! 

Buona lettura! 

 

Limingassa, 26.5.2013 

 

Pirkko Kukkohovi 

  



 

Il tramonto dal promontorio di Santa Maria di Leuca, vista sul molo e Punta Ristola, 

ottobre 2012. 
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Timo Sironen 

Tuntemattoman napolilaisen runoilijan tiivis rujo runo 

viime vuosisadalta 

 

Roomalainen ystäväni Luigi Cesarano, jonka isä oli napoli-

lainen, kertoi visiitilläni viime keväällä osaavansa ulkoa erään 

lyhyen runon, jonka tekijästä ei ole tietoa. Eräänlaista kansan-

perinnettä, vaikkei mitään kansanrunoutta; ei siis ‘pieni sievä 

kansanlaulu vain’, vaan pikemminkin kansanrujoutta, pieni 

rujo.  

Kirjoitin runon Luigin sanelusta muistiin paperille ja hän vielä 

tarkasti transkribointini. Varmistin ajoituksen ja kontekstin: 

1900-luvun jälkipuolisko, urbaani konteksti, todennäköisesti 

juuri Napoli.  

Runon nimeltä mainitsematon persoona on yksinkertaisesti 

‘Strunzö’ eli italiaksi ‘Stronzo’, savoksi lähinnä ‘Pölöhö’ ja 

ouluksi tai pohjoispohjanmaaksi ‘Pölijä’. Tässä runossa on 

kyseessä varsin holtiton henkilö ja nimenomaan holtittomassa 

tilassa eli umpikännissä oleva alkoholisti/ pultsari.  

Tällainen on tämän runon konteksti, vaikka nykyitalian 

‘stronzo’ onkin tuoreehkon sanakirjan mukaan ‘pökäle’, 

‘paskiainen’, siis lähinnä huonokäytöksinen, epäsosiaalinen, 

itsekäs ja epäsympaattinen härskimys.  

Niin ne sanojen merkitykset muuttuvat ajasta ja paikasta 

toiseen. Vai pitäisikö tuo päähenkilö suomentaa saman tien 

‘Pölöhö-Kustaaksi’ tai ‘Härskimykseksi’? 
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Anonimo napoletano,  del ‘900 

Strunzö 

Strunzö ca ‘ncoppa a nu marciappiede staje 

e ‘o muscajonö te ciarusciuléa attuornö 

e tu ruormö 

strunzö 

 

 

 Stronzo 

 Stronzo che su un marciapiede stai 

e il moscone ti ronzava attorno 

e tu dormi 

stronzo 

  

 

 Tuntematon napolilainen runoilija 1900-luvulta 

 

 Pölöhö 

  

Pölöhö kun out jalakakäötävällä 

ja roatokärpänen jo pöristel ympärilläs 

ja sinä se voan sen kun nukkua röhnötät, 

senkin pölöhö 

  

 

Napolista italiaksi & napolista suomenselänsavoksi  

Timo Sironen 
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Teksti ja kuvat Susanna Pantsar-Syväniemi 

Huhtikuinen Bologna 

Asuimme perheen kanssa vuoden (7/2010-6/2011) Bolognan 

historiallisessa keskustassa. Kävimme siellä uudestaan kesä-

kuussa 2012, ja joitakin liikkeitä oli lopettanut toimintansa. 

Huhtikuussa 2013 suuntasimme jälleen Bolognaan. Muutosta 

oli tapahtunut nytkin. Odotin pääseväni erääseen kenkäliik-

keeseen, mutta yllätyksekseni siihen oli tullut silmälasiliike. 

Silmiinpistävää oli, että lähimmällä taksitolpalla olevien vapai-

den taksien määrä oli kasvanut viimeisen vuoden aikana. 

Pidimme majapaikkaa samassa asunnossa kuin Bolognassa 

asuessamme. Mukavalta tuntui, kun taloyhtiön muut asukkaat 

tervehtivät iloisesti - olette palanneet. Osa asioista oli säilynyt; 

kuten lähikaupan myyjä ja postimies. Molemmat tunnistivat.  

Lähdimme matkaan Oulusta lauantaina 6.4.2013 aamuyöstä 

ja pakkasta oli -15°C. Hankikelit vaihtuivat auringonpaistei-

seen mutta niin koleaan Bolognaan. Ehdimme parahiksi illas-

tamaan Pizzeria Pinoon. Seuraavana aamuna ulkona oli 

lämmintä vain +8°C. Samaisena päivänä kävimme ’maalla’, 

Pizzocalvossa, ja lounastimme San Lazzarossa trattoria La 

Campanassa. Ruoka oli hyvää ja annokset kuin taideteoksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Maaseutunäkymää.  

Taustalla näkyvä linna kuuluu Machiavelli–perheelle. 
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Bolognalaisten yhteinen olohuone on keskusaukiolla, Piazza 

Maggiorella, jonka reunalla komeilee mahtipontinen kirkko, 

Basilica di San Petronio. Kirkon etumainen julkisivu on parhail-

laan remontissa, mutta se saataneen valmiiksi lokakuun 350-

vuotisjuhlaan. Arvattavaa on, että San Petronio on Bolognan 

suojelupyhimys. Kuva 2 on otettu aikaisemmalla matkalla 

toukokuussa 2010, juuri ennen etusivuremontin alkamista. 

Piazza Maggioren varrella sijaitsee kahviloiden, turistitoimiston, 

apteekin lisäksi Palazzo Comunale (Kuva 3), joka on ollut 

kaupungin hallinnon käytössä vuodesta 1336 alkaen. Sen 

ensimmäiseen kerrokseen johtaa nk. Bramanten hevos-

portaikko vuodelta 1597. 

Piazza Nettuno liittyy keskusaukioon, jota hallitsee suihku-

lähde: Fontana di Nettuno, jossa ylimmäisenä komeilee 

Herkuleksen pronssinen patsas. Aukiolta on sisäänkäynti kau-

pungin kirjastoon Biblioteca Sala Borsaan, jossa voi ’kävellä’ 

Rooman aikaisten raunioiden päällä. Ne ovat kellarikerrok-

sessa ja niitä voi ihastella kävellessään lasikatteen päällä 

ensimmäisessä kerroksessa. Kirjastossa on suomenkielisiä Mauri 

Kunnaksen lasten kirjoja. 

 

 Kuva 2. Basilica di San Petronio. 
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 Kuva 3. Palazzo Comunale. 

Bolognassa on paljon yksityisiä puutarhoja ja piilossa olevia 

taideaarteita. Kaupungissa on ollut kaksi muuria, joista ulom-

maisesta ovat jäljellä lähinnä portit, mm. Porta Saragozza 

(Kuva 4), jossa on jopa kolme kulkuaukkoa. Muut ulkomuurin 

portit ovat pieniä tähän verrattuna, ja niissä on yleensä vain 

yksi kulkuaukko, joka on samanlainen kuin Saragozzan portin 

keskimmäinen kulkuaukko. Sisimmäisen muurin portteja on 

jäljellä mm. San Vitale kadulla, mutta itse muuri on harmillisesti 

purettu 1900-luvun alkupuolella. 

 

 Kuva 4. Porta Saragozza. 
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Bologna ei ole turistien pilaama kaupunki, vaan siellä näkee 

ja kokee aitoa kaupunkilaiselämää. Matkamuistoja ei ollut 

ollenkaan tarjolla vielä keväällä 2009 eikä kesällä 2010. 

Syksyllä 2010 niitä alkoi ilmestyä tupakkakauppoihin 

(Tabaccheria). Tässä kaupungissa et siis törmää matkamuisto-

kojuihin vaan kenties afrikkalaista syntyperää oleviin katu-

kaupustelijoihin. 

Pikaisen lounaan keskustan ytimessä voi nauttia vaikkapa 

ostamalla edulliset pizzasiivut Due Torri -pizzeriasta, joka myy 

pizzaa vain ns. take-away-tyylillä. Nimi Due Torri viittaa kadun 

toisella puolella sijaitseviin kahteen torniin, Asinelliin ja 

Giseldaan, joista Asinelliin pääsee sisälle ja siellä voi kavuta 

ylös ihastelemaan näkymiä. Kuva 5 on otettu Asinelli-tornin 

kattotasanteelta. Vihreän kukkulan huipulla näkyvä leivoksen 

näköinen rakennelma on San Lucan kirkko. Sinne johtaa 

katettu portaikko, jossa askelmia on monisatainen määrä. 

Portaikon lisäksi kirkolle on päässyt myös gondolilla, mutta se 

on purettu 1980-luvulla.  

 Kuva 5. Näkymä Asinelli-tornista 
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Due Torrin juurella on äärettömän hyvää jäätelöä myyvä 

Gelateria Gianni. Taiteellisimman jäätelöni olen kuitenkin 

nauttinut Gelateria Chocolatessa, Via Guerazzilla. He myyvät 

pallojen sijasta jäätelöruusuja. Kauniin ulkonäön lisäksi jäätelö 

on myös hyvää. Suosikkini on pistaasijäätelö.  

Bolognan keskustan läpi virtaa venetsialaistyylinen kanava, 

joka on hieman piilossa, mutta jota voi ihastella esimerkiksi 

trattoriasta ’Dal Biassanot’, kun pyytää siihen luvan. Tämä 

trattoria on hurmaava ja suosittu ruokapaikka, joka tarjoaa 

paikallista ruokaa ja joka on tunnettu erityisesti pinaatti-

pastastaan. Sinne on syytä tehdä pöytävaraus, jos menee 

italialaiseen aikaan syömään. Trattoria Leonida on myös 

loistava ja kohtuuhintainen valinta.  

Bologna on tunnettu pylväskäytävistään ja niitä riittää 38 

kilometrin edestä. Yksi taiteellisimmista pylväskäytävistä on 

Piazza Cavourilla (kuva 6). Se on kaupungin värikylläisin 

pylväskäytävä ja siinä on käytetty yhtä väriä, Pompeijin 

punaista, enemmän kuin muita värejä. Tähän pylväskäytä-

vään on vaikuttanut Italian kansallinen yhdentyminen (1861), 

mikä näki tuohon aikaan päivänvalonsa. Kaupungista on 

rakennettu oma pylväskäytävä San Lucan kirkolle. Pituutta 

tällä ’porticolla’ on 3,5 kilometriä ja siinä on 666 holvia. 
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Kuva 6. Bolognan värikylläisin pylväskäytävä. 

Koleus hälveni puolessa välissä seuraavaa viikkoa ja saimme 

nähdä toppapalttoiden vaihtuvan keväisemmiksi takeiksi. 

Näin sulauduimme paremmin joukkoon, sillä olimme lähte-

neet matkalle kevättakeissa. Viikonlopuksi lähdimme vaelta-

maan Cinque Terre -alueelle. Yövyimme Monterosso al 

Maressa. Siellä oli todella upeat maisemat, jonne mielimme 

päästä uudestaan. Löysimme sieltä mielenkiintoinen ruoka-

paikan, josta emme meinanneet saada italiankielistä ruoka-

listaa vaan ainoastaan englanninkielisen. Kotiinpaluun koitta-

essa sää oli jo Suomen hellelukemassa.   
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Teksti ja kuvat Pirkko Kukkohovi 

Lucugnanon Isä Cagliazzun ja Santa Liberatan ihme eli Papa 

Cagliazzu e il miracolo di Santa Liberata di Lucugnano  

 

Muistelen vielä viime lokakuun matkaani Apuliaan ja sattu-

muksia matkan varrelta. Matkatessamme lecceläisen ystä-

vämme, paikallisen matkaoppaan Paolo Maniglion kanssa 

Leccestä Leucaan, Italian kannan äärimmäiseen pisteeseen, 

puikkelehdimme autolla ikivanhojen pikkukaupunkien läpi.  

 

Tiet olivat huonokuntoisia ja mutkaisia. Asfalttia oli korjattu ja 

se oli kuin tilkkutäkkiä, paikka paikan päällä. Saavuttuamme 

aina kylän keskustaan oli seurattava tarkkaan tien viittoja. 

Risteyksessä niitä oli aina vähintäänkin puolisen kymmentä 

päällekkäin, nuolia oikealle ja nuolia vasemmalle.  

 

Ajelimme Lucugnanon kapeita katuja kunnes saavuimme 

risteykseen, jossa kaksi paralleelikatua yhtyivät. Tai kyllä se oli 

sittenkin neljän tien risteys - vaikkakin hyvin erikoinen, sillä 

yksikään tie ei ollut suorassa kulmassa mihinkään toiseen 

nähden. Aivan kuin kaksi tietä yhtyisivät, jotta taas saman 

tien jo eroaisivat toisistaan jatkaen omia teitään loivasti 

eteenpäin. 

 

Siinä kohtaa, aivan risteyksessä, suoraan tulijoita vastassa 

seisoi pieni vaatimattoman näköinen valkoiseksi kalkittu 

kirkko. Kirkoksi sen tunnisti rautaisesta rististä, joka seisoi kuin 

patsaana kirkon edessä – käytännössä katsoen keskellä 

ahdasta risteystä. Risti oli pultattu kiinni metallikaarin kirkon 

seinään.  

 

Pysähdyimme siihen ja katselimme ristiä vähän tarkemmin. 

Risti oli huomattavasti tuoreempi kuin ainakin satavuotias 

kirkko. Rististä löytyivät kristinuskon symbolit: tonget, tunika, 

nuoli, kukko, kämmen, rappuset, pitkä sauva, sakset ja 

vasara. Tämän symboliikan purkamiseen täytyy käyttää jokin 

toinen kerta.  
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Risteys menosuunnassa kohti 

Leucaa ja Lucugnanon Santa 

Liberatan kirkko, jonka edessä  

suuri ristipatsas kristillisine 

symboleineen. 

Risteys tulosuuntaan eli Lecceen 

päin katsottuna. Kapean tien 

liikennemerkitkin on laitettu 

kaarevasti kadun menosuuntaan 

poikittain.  

 

 

Selvisi kuitenkin, että risti oli pystytetty kirkon eteen hiljattain 

erään merkittävän tapahtuman kunniaksi. Kun oikein tark-

kaan tavasi, kirkon seinässä oven päällä olevan Madonnan 

kuvan ympäröi seuraava teksti: Ricordo del 2° centenario del 

miracolo dell’apertura. Avautumisen ihmeen toisen satavuo-

tisjuhlan muistoksi.  

 

Paololle avautumisen ihme oli tietysti tuttu tarina ja hän alkoi 

sitä minulle kertoa näin  

 

(tarina italiaksi, minkä jälkeen käännös suomeksi): 
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Papa Cagliazzu (Galeazzo)  

e il miracolo di Santa Liberata di Lucugnano  

 

Il nobile del paese, il barone si sposa e organizza una grande 

festa, però dopo il matrimonio tutti i paesani aspettano che 

la nuova baronessa rimanga in uno stato interessante, - cosa 

che succede. Puntualmente dopo nove mesi, quando deve 

partorire, la Signora ha delle difficoltà e per più di 26 ore 

rimane in balia delle doglie eccetera.  

Il barone preoccupato, non sapendo cosa fare, manda a 

chiamare Papa Cagliazzu, il quale alla richiesta si meraviglia 

e dice:  

che c’entro, mica sono una mammana (la levatrice).  

Per far nascere questo bambino, siccome sapeva che ogni 

volta che andava a casa del barone, gli regalava un orcetto 

(di 3 litri) di olio, ed è andato.  

 

Il barone disperato ha chiesto l’aiuto.  

Dice: Papa, aiutatemi.  

La risposta di papa fu: Figlio mio, farò quello che è possibile.  

 

Entrato nella stanza della partoriente, prese il ginocchiatoio, 

lo mise ai piedi del letto e cominciò a pregare.  

Però, dopo la prima serie di Ave Maria, Pater Noster e 

giaculatorie varie, si stancò di questo stato di cose, e 

alzando gli occhi al cielo, vide sul capezzale della puerpera, 

e gli venne spontaneo esclamare:  

Oh, mia Santa Liberata,  

fa che dolce sia l’uscita, come dolce fu l’entrata. 

 

La baronessa, sentendo questa preghiera così enfatica,  

le venne da ridere, e partorì il suo bambino.  

 

Da qui il miracolo di Papa Cagliazzu e Santa Liberata.  
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Lucugnanon Isä Cagliazzun (Galeazzo)  

ja Neitsyt Maria Vapahdetun ihme  

 

Kylän ylhäinen herra, paroni menee naimisiin ja järjestää 

suuret häät, mutta häiden jälkeen kaikki kyläläiset odottavat, 

että uusi paronitar jäisi asiaankuuluvaan tilaan, - mikä sitten 

tapahtuikin. Tasan yhdeksän kuukauden jälkeen, kun synny-

tyksen aika koitti, Rouvalla oli vaikeuksia, ja yli 26 tunniksi hän 

joutuu tuskien valtaan.  

Paroni huolestuneena, tietämättä mitä tehdä, lähettää hake-

maan isä Cagliazzun paikalle, joka kuullessaan pyynnön 

hämmästyi ja sanoi:  

Mitä se minulle kuuluu, enhän minä mikään kätilö ole.  

Saadakseen lapsen syntymään, ja tietäen, että joka kerta 

kun hän meni paronilla käymään, hän sai lahjaksi kolmi-

litraisen astian öljyä, niinpä hän lähti. 

 

Epätoivoisena paroni aneli apua. 

Hän sanoi: Isä, auttakaa minua. 

Isän vastaus kuului: Poikani, teen kaiken, mikä on mahdollista. 

 

Astuttuaan synnyttäjän huoneeseen, hän otti rukousjakkaran, 

laittoi sen sängynpäädyn viereen ja alkoi rukoilla.  

Mutta ensimmäisen Ave Marian, Isä Meidän ja muiden 

rukouslitanioiden jälkeen, hän väsyi asioiden tilaan, ja nosta-

essaan katseensa kohti taivasta, hän näki vuoteella makaa-

van synnyttävän naisen, ja häneltä pääsi huudahdus:  

Oi, Neitsyt Maria Vapahdettu, 

anna ulos tulon olla yhtä lempeä, kuin oli sisään menokin. 

 

Paronitar, kuullessaan tämän niin tunteikkaan rukouksen, alkoi 

nauraa, ja niin hän synnytti lapsensa.  

 

Näin syntyi Isä Cagliazzon ja Santa Liberatan ihme.  
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Santa Liberatan muistolaatta kirkon seinässä Lucugnanossa.  

Alla: Santa Liberatan ihmeen 200-vuotisjuhlan muistoksi 

 pystytetty risti symboleineen. 
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Paikallisoppaamme Paolo lähettää terveisensä kaikille tutuille Oulun 

Dante-seuran Salenton ja Garganon matkalaisille. 
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Pirkko Kukkohovi 

SARDINIALAISEN KEITTIÖN TYYPILLISIÄ AINEKSIA 

 

Oulun Dante-seuran Serataa Strada-kahvilassa juhlittiin 

Sardinian merkeissä. Timo Sironen hoiteli illassa Sardinia-tieto-

paketin tietovisoineen, ja minä esittelin Sardinian ruokakult-

tuuria. Tässäpä poimintoja illan kulinaarisesta annista. 

 

Sardinian keittiö noudattaa tyypillistä välimeren ruokavaliota 

(dieta mediterranea). Siinä on piirteitä sekä tyypillisestä saaris-

tolaisesta että maalaispaimentolaisesta keittiöstä, ja se on 

saanut vaikutteita vuosisatojen aikana kontakteista eri Väli-

meren maiden kanssa. Ruoka on hyvin monipuolista ja 

täynnä voimakkaita makuja. Piccante onkin sana, joka 

liitetään usein sardinialaisiin ruokiin.  

 

Sardinia on tuhansien ja tuhansien lampaiden maa. Vielä 

nykyäänkin suuri osa Italian lampaanlihasta sekä lampaan-

maidosta jalostetuista juustoista tulee Sardiniasta. On siis 

luonnollista, että pecorino-juustot ovat tärkeä osa sardinial-

aisten ruokapöytää. Sitä saa tuoreena sekä pidemmän aikaa 

kypsytettynä. Juustoja myös maustetaan, ja ne voivat olla 

hyvinkin voimakkaan makuisia. On olemassa myös pecorino 

piccantea, jossa on sopivasti tulisuutta. Sardiniassa juodaan 

myös lampaanmaidosta tehtyä hapatettua eli piimän tyyp-

pistä maitojuomaa, latte cagliato di pecora, joka tunnetaan 

paikallisesti nimityksellä frue tai frughe. 

   

Juustojen lisäksi tyypillisiä aineksia ruokapöydässä ovat kinkku, 

sienet, oliivit, pancetta, makkarat ja erilaiset leikkeleet. La 

fregula on sardinialaista kuskusta, jota tyypillisesti syödään al 

sugo eli tomaattikastikkeen kera. Lihaa syödään muun 

muassa vartaassa, ja hyvin perinteinen tapa laittaa lihaa on 

tehdä rosvopaistia. 

 

Leipä on tärkeä elementti, ja sillä on ollut merkittävä rooli 

varsinkin pitkiä aikoja luonnon varassa viettäneiden lammas-

paimenten eväänä. Varsinainen käsityön taidonnäyte on 

muun muassa hääjuhlissa perinteisesti bankettiin kuuluva 
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koristeellinen leipärakennelma, coccoi (sposi), joka voi olla 

hyvinkin suuri kokoinen. Sen voi juhlapöydässä korvata 

melkeinpä pakollisen täytekakun.  

 

Lammaspaimenten ohueksi leivottu vaalea leipä eli pane dei 

pastori tunnetaan monella nimellä: pane carasau, carrasau, 

carasatu tai carasadu, sekä myös nimellä  pane 'e fresa. 

Tämä leipä on lähtöisin alunperin Barbagia-vuoristosta ja se 

on levinnyt koko Sardiniaan. Italian kielellä tämä leipä tunne-

taan nimellä carta musica, mikä taas on saanut nimensä 

leivän rapeudesta (croccantezza) ja sen aiheuttamasta 

’melusta’, kun sitä pureskellaan. Se on siis vähän niin kuin 

meidän ratuleipä - ainakin hälynsä puolesta.  Sardin kielen, 

joka on siis ihan oma kielensä, termi carasau sen sijaan on 

saanut alkunsa verbistä cariare tai hariare, mikä tarkoittaa 

tyypillistä tapaa vaivata tämän leivän taikinaa.  

 

Sardinialainen maalaislasagne su pane vrattau tai frattau 

tehdään tietysti carasau-leivästä seuraavasti: carasau-leipää 

käytetään kiehuvassa suolatussa vedessä; ladotaan vuokaan 

kerroksittain leipää, tomaattikastiketta, raastettua pecorinoa, 

(pecorino grattugiato, mistä vrattau-nimi tulee), sekä uovo in 

camicia eli vedessä keitettyä kananmunaa. 

 

Makeiden leivonnaisten puolella makuina ovat usein sitruuna, 

appelsiini tai mantelit. Tyypillisiä leivonnaisia ovat ohuet 

pienet taikinakiekot nimeltä seadas tai sebadas, joilla on 

tuore pecorinotäyte - kuinkas muutenkaan! Seadas-kiekot 

ovat sitruunalla maustettuja ja ne paistetaan öljyssä. Mante-

leita ja karvasmantelia, höystettynä sitruunalla, on amarettos-

palleroissa.  

 

Valitsin kotikeittiöissä kokeiltavaksenne sardinialaisen juusto-

munakkaan reseptin, sillä sen ainekset ovat meilläkin suhteel-

lisen helppo hankkia. Hyvin varustetuista ruokakaupoista voisi 

löytyä jopa pikantisti maustettua pecorinoa. Tämä munakas 

toimii pikantimman ruoan ystäville vaikkapa oivallisena ilta-

palana. Kannattaa kokeilla!  

Resepti löytyi haulla frittata di ricotta Nuoro sivustolta:  

http://www.italy-recipes.com. 
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PIKANTTI JUUSTOMUNAKAS eli  

FRITTATA DI RICOTTA NUORON ALUEELTA 

 

Ainekset: 

1 sipuli  1 cipolla 

1 vihreä tulinen paprika 1 peperone verde piccante 

200 g  kypsytettyä ricottaa 200 g di ricotta stagionata  

100 g tulista pecorinoa 100 g di pecorino piccante  

2 ruokalusikallista jauhoa 2 cucchiai di farina  

lasi maitoa un bicchiere di latte  

4 munaa 4 uova  

100 g voita 100 g di burro  

suolaa ja pippuria sale e pepe  

 

VALMISTUS 

Silppua pieneksi sipuli ja paprika,  

laita ne paistumaan nokareeseen voita, 

sitten lisää jauhot siivilän läpi, ettei synny paakkuja,  

sekoita joukkoon maitoa kunnes syntyy paksu kreemi,  

suolaa ja pippuroi ja anna jäähtyä.  

Riko kananmunat yksitellen eri kulhoon ja vatkaa ne hyvin,  

lisää munaseokseen pecorino ja ricotta, ja jatkaen 

sekoittamista, lisää joukkoon sipuli-paprika kreemi.  

On tärkeää , että seos on kylmä, muuten kananmunat alkavat 

kypsyä ja kaikki täytyy alkaa alusta.  

Sulata loppu voi pannussa ja lisää seos pannuun.  

Kun munakas on kypsä toiselta puolelta, käännä se lautasta 

apuna käyttäen ja kypsennä kultaiseksi myös toinen puoli. 

 

Toinen resepti on myös tutusta suomalaisesta raaka-aineesta, 

lohesta valmistettava, joten se sopii oikein hyvin meidän 

suomalaisten makuun. Erikoisuutena tähän lohipateeseen 

tulee mukaan rakuunaa ja Calvadosta. Resepti on helppo, 

sillä pateen ainekset sekoitetaan mixerissä tai tehosekoitti-

messa ja patee tarjoillaan paahdettujen leipäpalojen päälli-

senä. Tämä voisi sopia hyvin vaikkapa kesän juhliin tai erilaisiin 

illan istujaisiin!  
Resepti on samaiselta sivustolta http://www.italy-recipes.com. 
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LOHIPATEETA RAKUUNAN TUOKSULLA CAGLIARILAISITTAIN eli  

PATÉ DI SALMONE AL PROFUMO DI DRACONCELLO, CAGLIARI 

 

Ainekset 

300 g savulohta 

100 g voita 

yksi nippu tuoretta rakuunaa 

pikku lasillinen Calvadosta 

suolaa ja mustapippuria 

pannussa paahdettuja 

leipäviipaleita (crostini)  

Ingredienti 

300 g di salmone affumicato  

100 g di burro  

un ciuffo di dragoncello 

fresco  

1 bicchierino di Calvados  

sale e pepe nero  

crostini di pane abbrustoliti  

 

VALMISTUS 

Sekoita mixerissä lohi ja Calvados. 

Lisää sulanut voi ja hieno rakuunasilppu seokseen 

 ja sekoita edelleen.  

Laita patee kulhoon ja jääkaappiin vähintään pariksi tunniksi.  

Paahda leipäpalat ja tarjoile ne kuumina pateen kera.   

 

 

 

********************************** 

 

 

 

Sardinialaisesta leivästä videoita YouTubessa: 

 

"Il pane dei pastori" di Fiorenzo Serra, Sardegna 1962.  

 

Pane Sili, (esittely erilaisista leivistä). 
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UUTINEN ROOMASTA 

 

NITTI JATKAA ASEIN HALLITUKSESSA 
 

 

Sata vuotta täyttänyt Italian ulkomaankirjeenvaihtajien yhdistys, ASEI, 

piti vuosikokouksensa Roomassa ja valitsi uuden johtokunnan. 

Journalisti Gianfranco Nitti valittiin jatkamaan hallituksessa freelance-

toimittajien edustajana kaudelle 2013 - 2014.  Pitkäaikainen Suomen-

ystävä, apulialainen Nitti asuu Roomassa ja välittää sieltä uutisia moniin 

suomalaisiin lehtiin. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin hollantilainen Maarten van 

Aalderen ja sihteeriksi saksalainen Constanze Reuscher. Hallitukseen 

kuuluu nyt vain kaksi italialaista jäsentä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Gianfranco Nitti (vas.) ja puheenjohtaja Van Aalderen 

onnittelevat toisiaan uuden toimikauden alkaessa 
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Ulla Paananen 

Viinikammarin emäntä 

 

 

Viiniä munakkaan ja  lohipateen seuraksi 
 

Sardinian ruokakulttuuri on vahvaa maalaistraditiota, siis 

leipää, juustoa ja viiniä. Tämän lehden herkullisina ruokavink-

keinä ovat Frittata di Ricotta ja Lohipatee rakuunan tuoksulla 

gagliarilaisittain, ja hyville ruuille olisi siis löydettävä sopiva viini 

seuraksi. Tämän herkkupöydän ruokavalinnat ovat haastavia, 

sillä Sardiniasta on aikaisemmin AnDantessa esitelty Canno-

nau, joka on saaren ainoa viinituote Alkossa, ja sekin 

parhaiten hyvä lihan tai vanhan juuston kumppani.  

 

Tarvitsisimme myös hyvän valkoviinin sieltä (aikaisemmin 

Alkolla olikin pari viiniä listoilla), jota näiden ruokien seuraksi 

voisi ajatella. Erityisen vaikeaa on valita frittatalle juoma-

suositusta, sillä kananmuna on viinin vihollinen, tosin ranska-

lainen keittiö suosittelee sen seuraksi esimerkiksi Chablista. 

Samoin lohipatee, johon rakuunalla on tuotu uusia sävyjä, voi 

olla vaativa maun täydentäjälle. 
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Molemmat ruuat tarvitsevat siis ryhdikkään, kuivan ja mielel-

lään runsaan viinin, ja valitsen mieluiten valkoviinin kumman-

kin ruokajuomaksi.  Munakkaan juustotäyte puoltaa hapokas-

ta ja täyteläistä pohjoisen Italian Gewürztramineria Trentosta, 

joka on myös varsin sopiva erilaisten lohiruokien kanssa.  

 

Saattaisin kokeilla myös toista, mielenkiintoista Cinque Terren 

alueen viiniä Sassarinilta, Liguriasta. Sen rypäleet ovat Bosco, 

Vermentino ja Albarola, ja Alko luonnehtii sitä moni-ilmeisesti: 

kuiva, hapokas, sitruksinen, karviaismainen, hennon pääry-

näinen, kevyen yrttinen, mineraalinen. Lohipateen kanssa se 

varmaankin sopii, sillä hapokkuus ja sitrusmaisuus sekä mine-

raalisuus antavat sille voimaa rasvaisen kalan kanssa.  

 

Aikaisemmin olen myös esitellyt upean Triaden, joka edelleen 

on Alkon valikoimissa ja erinomainen lohelle, ja olenpa myös 

nauttinut sitä parsan ja munien kanssa veronalaisittain.  

 

Eikä tietenkään voi sivuuttaa roseita, joita suomalaiset eivät 

oikein osaa valita minkään ruuan seuraksi. Ajatuksissani on 

Alkon valikoimista Tommasin Bardolino Chiaretto Rosé, joka 

on kuiva viini Piemontesta, eikä mielestäni ole mikään seurus-

teluviini sellaisenaan, vaan vaatii ehdottomasti ruokaa rinnal-

leen, vaikkapa kevyitä antipastoja. 

 

Tärkeintä ei kuitenkaan ole ryppyotsainen viininvalinta ruokien 

seuraksi. Jokainen valitsee juuri sen viinin, joka omassa suussa 

maistuu aterian kanssa sopivimmalta. Siispä: Alla salute! 
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L’alba a Santa Maria di Leuca, in ottobre 2012.  
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Il tramonto a Santa Maria di Leuca, in  ottobre 2012. 





 

 

 

 


