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Elämää suurempi harrastukseni

Mustaherukkaa ja vaniljaa vai sittenkin 
elämän veden savua ja tervaa…?

Helena Hiltunen

Alsace, Rioja, Cabernet, Corvenere, Pinot Grigio, antavan napakan pitkämieli-
sen tanniinin. Ensimmäinen käsitykseni viiniharrastuksesta oli snobahtavat sa-
nonnat, vuosiluvut ja värjättyine hampaineen kuppeihin sylkevät ihmiset. Millä 
siis saada kiinni jalon juoman luonteesta?

Askel 1: Oma maistelukirja arvosteluineen 
käyttöön. Tämän etiketin takaa löysin ma-
koisan punaviinin, tämä kirpeä valko-

viini maistui herkulle kesämökin terassilla. Pian 
opin yhdistämään myös tunteet ja tuoksut makui-
hin: missä ja miten viini nautittiin, kenen seurassa, 
minkä ruuan kanssa.

Askel 2: Kirjallisuushaku. Perusteiden hah-
mottaminen nopeuttaa omaa oppimiskäyrää. Kun 
pruuvikirjasta näin, minkä maan ja rypäleen viinit 
olivat saaneet päiväkirjassani eniten kiitosta, opet-
telin muutaman rypäleen anatomian ja fysiolo-
gian. Mille pehmeä merlot yleensä maistuu ja mi-
tä eroja löydän keltaisen chardonnayn ja vihreän 
sauvignon blancin takaa?

Askel 3: Lisää tunteita ja tuoksuja! Viinin tuok-
sut ovat kuin värimaailma. Mehukkaista, nuorista 
punaviineistä löytää punaisia tuoksuja kuten man-
sikkaa ja kirsikkaa, kun taas kypsä valkoviini tuok-
suu keltaiselle vaniljalle, hunajaiselle paahtoleiväl-
le tai trooppisille banaanin, kookoksen ja mangon 
aromeille.

Ruuan ja viinin liittoa kuvaa sama teema, pe-
konipastan paksu ja punainen kastike saa napa-
kan kaverin viinistä, jonka punaiset hapot ja hento 
savu korostavat ruuasta löytyviä tuoksuja.  Tuok-
suaistiaan voi harjoittaa kaupan hedelmätiskil-
lä ja hajuvesiosastolla. Innostuneemmille löytyy 
myös valmiita tuoksusettejä, johon viiniasiantun-
tijat ovat koonneet puna- ja valkoviinien tyypilli-
simmät tuoksut. Loistava illanviettotapa on pistää 
tuoksupullo sokkona kiertämään ja selvittää, onko 

tämä makea tuoksu hunaja vai sittenkin pähkinä. 
Ei ihan helppoa!

Askel 4: Matkailu avartaa. Harva suhtautuu 
niin suurella intohimolla ja ylpeydellä ammattiin-
sa kuin vuosisatoja vanhaa perintötilaa pyörittä-
vä isonenäinen, viiksekäs italialaismies. Hän ker-
too rakkaudella viiniköynnöstensä koettelemuk-
set ja kaivaa kellarin helmet kyynelehtimään vii-
nilasin reunoille paksun ja kermaisen cheddarvii-
paleen kanssa. Muistijälki painautuu talamuksesta 
aivokuorelle valoa nopeammin!

Vielä suuremman ahaa-elämyksen koin kuiten-
kin tulevan aviomieheni elämysmatkakumppani-
na viskin mekassa Skotlannissa, Islayn saarella. 
Opeteltuamme ohran mallastuksen ja tislauksen 
periaatteet narahti ruosteinen ovi merenrannan 
varaston suolaiseen tuoksuun. Kymmenien vuosi-
en ikäisistä puutynnyreistä levisi kielelle tumma, 
väkevä maku. Savu ja terva kättelivät sherrytynny-
rin ruskeita joulukakun aromeja kanelia, rusinaa 
ja paahdettua mantelia. Saaren viskeistä, elämän 
vedestä, löysin uuden maailman. Suomessa järjes-
tetään vuosittain ViiniExpo sekä lukuisia pienem-
piä viinitilaisuuksia maisteluineen. Kannattaa läh-
teä rohkeasti maistelulasin kanssa liikkeelle!

Askel 5: Makuasioista ei voi kiistellä. Valmii-
ta vastauksia ja käsityksiä on toki olemassa, mut-
ta kannattaa luottaa omaan makuaistiinsa. Toisille 
maistuu parfyyminomainen valkoviini etanoiden 
kanssa ja jotkut vannovat Shiraz-rypäleen talli-
maisen ja nahkaisen aromin nimeen. Asiaa auttaa 
hakeutuminen samankaltaisten seuraan. Illanviet-
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to, johon jokainen tuo oman lempiviininsä, on kä-
tevä tapa laajentaa horisonttia ja teeman tueksi saa 
netistä valmiita maistelulomakkeita. Perinteises-
ti arvioidaan erikseen ulkonäkö, tuoksu ja maku. 
Jatko-opiskelijan kannattaa jo miettiä viiniseuraan 
liittymistä. Vaikkei säännöllinen intoutuminen 
viinilajikkeiden maistelusta heti kiinnostaisi, au-
keaa seurojen kautta usein uusia mahdollisuuksia 
harrastukseen. Itse tutustuin tuoreena raumalai-
sena paitsi kotikaupungin uusiin ihmisiin, Garda- 
järven maisemiin ja Italian viinin saloihin samalla 
viiniseuran matkalla.

Pehmeä ja samettinen, kyynelehtivä ja lämmin. 

Vihreän omenainen, napsahtava. Hurahdin sitten-
kin myös viinin verbaaliseen akrobatiaan. Koke-
musten ja elämysten kartuttua huomaan löytäväni 
itseni yhdellä siemauksella tammisten viinitynny-
reiden joukosta, viiksekkään miehen kotitilalta. 

Ajatusvirran aktivoimiseksi:
www.viiniweb.fi
wwww.elisanet.fi/ruokajaviini
www.viinilehti.fi
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Pehmeä ja samettinen, kyynelehtivä ja lämmin. 
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