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Aninkaisten 
Aviisin liite
Rotariklubin matka 
Piemonteen
 19.09.- 23.09.2019

Aninkaisten rotaryklubin viini- ja ruokamatka 
Piemonteen 19.09.- 23,09,2019

1. Lähtökohta
Klubiveli Kaarlo Paatero sai noin vuosi sitten ajatuksen yhteisestä matkasta. Hän oli 
yhteydessä veli Markku Kuusistoon. Markku otti yhteyttä tyttäreensä Riikka Sukulaan, 
joka on viiniasiantuntija ja omistaa yhdessä miehensä Jyrki Sukulan kanssa viinitilan 
Piemontessa Italiassa. Alustava suunnitelma tuli Riikalta, Kaarlo ja Markku yhdessä ja-
lostivat ohjelman esittelykuntoon.  

Matka herätti suurta kiinnostusta klubilaisten piirissä ja lopulta 33 henkeä, joista klu-
bilaisia 16 lähti matkaan Piemonteen ja erityisesti Barolon viinialueelle. Lentoliput oli 
järjestänyt Salon Matkatoimisto

2. Piemonte
Piemonte sijaitsee Italian luoteisnurkassa. Se rajoittuu lännessä Ranskaan ja Sveitsiin. 
Se on pinta- alaltaan Sisilian jälkeen Italian toiseksi suurin hallinnollinen alue.  Piemon-
ten pääkaupunki on Torino. Fiatin tehtaat ja pääkonttori on Torinossa.

Cuneo on yksi Piemonten maakunnista, sen kaakkoiskulmassa sijaitsee Barolon viini-
alue. Maakunnassa kasvatetaan viinin lisäksi pähkinöitä ja poppeleita (tuli- ja hammas-
tikut) ja maaperästä löytyy tryffeleitä.

Alban kaupungissa on Ferreron suuri suklaatehdas. Siellä valmistetaan mm Kinder- mu-
nat ja Nutella pähkinätahna.
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 CUNEON KARTTA

3. Barolo

Barolon viinialueeseen kuuluu 11 kuntaa (kylää), joiden väkimäärä on 400- 2 200. Kylät 
sijaitsevat amfiteatterimaisessa pääosin eteläisessä rinteessä 200- 500m korkeudella.  
Viinialueen koko on 1240 hehtaaria. Viljelijöitä on n 800 ja vuosituotanto on n 11 milj 
pulloa.

Alueella vallitsee nebbiolo- rypälelaadulle suotuisa mikroilmasto. Barolo- nimen käyt-
töön liittyy erittäin tarkat määräykset kasvatuksesta ja valmistuksesta. 
Nebbiolo on eräs maailman hienoimmista rypälelaaduista. Nebbiolo-rypäleistä valmis-
tetaan seuraavia viinejä: Barolo, Barbaresco, Roero, Nebbiolo d´Alba ja Langhe Neb-
biolo.

Barolo- viini on saanut Denominazione di origine controllata (DOC) hyväksynnän vuon-
na 1960 ja Denominazione di origine controllata a garantita(DOCG) vuonna 1980.
Barolo-viiniä täytyy kypsentää vähintään kolme vuotta. Kaksi ensimmäistä vuotta viini 
kypsyy perinteisissä piemontelaisissa tammitynnyreissä tai nykyään myös terässammi-
oissa. Viimeisen vuoden viini kypsyy pulloissa. Vähintään viiden vuoden kypsytyksen 
jälkeen saadaan käyttää ”riserva” luokitusta. Viinin kasvatus ja korjuu on tehtävä kä-
sityönä. Kasvukauden aikana koynnökset käydään läpi monta kertaa ja huonot tertut 
leikataan pois.

Barolon tiukoista laatuvaatimuksista ja nebbiolon oikullisuudesta johtuen viinien hin-
nat ovat melko korkeita. Alkossa halvimmat Barolot ovat 25€ hintaluokkaa.
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MATKAN TAPAHTUMIA

Torstai 19.09.2019
Lähtö oli epäkristilliseen 
aikaan, klo 05.25, joten he-
rätys oli ennen neljää. Air 
Baltic lensi Riikaan Bombar-
dier- potkurikoneella, joka 
otti 80 matkustajaa. Lentoai-
ka oli tunti. Riiasta jatkettiin 
Airbus 220-300 koneella 
Malpensan kentälle, lentoai-
ka 2½h.

Malpensassa meitä oli odot-
tamassa viisi matkalaista, 
jotka olivat tulleet jo aikai-
semmin Italiaan. Myös bussi 
oli paikalla ja pääsimme su-
juvasti matkaan. Kilometrejä 
Baroloon on 189. Pääosa 
matkasta on hyvää moottori-
tietä viljavan tasangon halki. 

Pellot kasvoivat maissia ja riisiä. Euroopan riisintuotannosta 80% näiltä alueilta.
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Pysähdyimme Niz-
za Monteferrossa 
Scarpan viinikel-
larissa. Meitä oli 
vastassa Riikka Su-
kula, joka on kaksi 
vuotta ollut Scar-
pan toimitusjoh-
taja. Scarpan on 
perustanut venet-
sialainen maahan-
muuttaja Antonio 
Scarpa 1800- lu-
vun loppupuolella. 
Sittemmin se on 
vaihtanut omis-
tajaa usein ja ny-

kyään omistaja on Monacossa asuva venäläinen. Edellisenä päivänä oli satanut, joten 
emme nähneet viljelijöitä tuomassa rypäleitä kellarille. 
Kellarikierroksella Riikka kertoi viinin  valmistuksen vaiheista. Näimme vanhimmat Ba-
rolo- pullot, jotka ovat vuodelta 1962, hinta 240€  Pulloihin tehdään etiketit vasta kun 
tilaaja on selvillä. Scarpa tuottaa vuodessa n 125 000 pulloa. Valikoimaan kuuluu kuo-
huviinejä, punaviinejä, vermuttia ja grappaa. 

Kellarikierroksen jälkeen siirryimme juuri kunnos-
tettuun maistelutilaan. Tilan ylpeys oli  pitkä  pöy-
tä, jota peitti 45metrinen yhtenäinen pöytäliina! 
Pöytään mahtuu 100 henkeä.
Lounaan ruokalista oli kuvassa näkyvä

Antipasteissa tutustuimme raakaan tartar- tyyppi-
seen lihaan, jota sitten oli jokaisella aterialla. En-
nen loppumatkalle lähtöä oli mahdollisuus tehdä 
viiniostoksia.

Hotellimme Brezza Barolo oli Barolon kylän laidal-
la. Se on perhehotelli, johon kuuluu kaksi raken-
nusta.

Päivä päättyi yhteiseen illalliseen hotellissa,  tutus-
tuimme eri versioina toistuvaan aterian kaavaan, 
ateriaan kuuluu 5-7 ruokalajia. Nämä eivät olleet 
mitään naposteluannoksia!
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Perjantai 20.09.2019
Pilvistä, aamulla +13. Päivällä aurinkoista, +29

Aamiaisen jälkeen lähdimme Riikka Sukulan johdolla kiertoajelulle Barolon kyliin. La 
Morran (2727 as)kylään. Jouduimme kiipeämään jalan jyrkkää nupukivikatua alueen 
korkeimmalle kohdalla, 530m. Kaupungintalon aukion näköalapaikalta oli hienot näky-
mät rinteiden viinitarhoihin.

Alueella ei ole lainkaan isoja hotelleja. Kapeat ja kiemuraiset tiet pitävät isot bussit 
poissa. Sen sijaan agriturismo on suosittua. Viljelijä saa pitää 7 huonetta majoitukseen 
verovapaasti. Ruuan on oltava lähiruokaa.

Kierros jatkui Serralungan kylään (517 as), jossa sijaitsee Sukuloiden viinitila Azienda 
Agricola Sukula. Meidät otti vastaan isäntä Jyrki. Pihalta on upeat näkymät laaksoon ja 
vastapäisille kukkuloille ja niiden laella oleviin kyliin.

Riikka on viljelijä ja viiniasiantuntija ja aviomies avustaa ja kokkaa. Sadonkorjuuaikana 
apuna ovat isä Markku ja appiukko. Ulkopuolisia työntekijöitä on yksi ja lisää löytyy 
tarvittaessa kiertävistä viinityöläisistä, joista monet ovat Bulgariasta ja Romaniasta ja 
asuvat perheineen alueella, koska työtä riittää ympäri vuoden.

Tilan rakennus on vuodelta 1880. Sukulat ostivat tilan v 2005 ja ensimmäinen sato saa-
tiin v 2006. Talo vaati perusteellisen korjauksen, joka kesti 3 vuotta.

Tila on pieni, vain 1,5 hehtaaria. Viiniköynnös antaa satoa 70- 80 vuotta, jopa 100 vuot-
ta. Sukulan tilan köynnökset olivat jo vanhoja, joten niitä uusitaan koko ajan. Yksi köyn-
nös tuottaa yhden pullon verran viiniä. Sukulan tilan vuosituotanto on n 6 000 pulloa. 
Tilalla ei ole viininvalmistuslaitteistoa, vaan he vuokraavat viininvalmistuksen ja kypsy-
tyksen.

Perheen elättäminen vaatii noin 10 hehtaarin tilakokoa. Sukulat saavat tuloja viinin 
lisäksi myös maistiastilaisuuksien järjestämisestä (kuten meidän porukkamme). lisäksi 
molemmilla on omia bisneksiä.

Aurinkoisessa säässä nautimme maittavan lounaan tilan terassilla, pääruoka oli kasva-
tettua kania. Saimme tietää, että Nebbiolo- rypäleestä tehdyt viinit ovat juhlaviinejä 
kun taas ruokaviinit tehdään Barbera-rypäleestä.

Lounaan jälkeen moni siirtyi viiniostoksille. Talon viiniä oli kaupan 25€/pullo. Useampi 
6 pullon laatikko vaihtoi omistajaa. Markku Kuusisto lupasi tuoda laatikot Suomeen 
Paateron autotalliin palatessaan kotiin.

Iltapäivä kului mukavasti Sukulan tilalla ja palasimme hotellille yhtä ruoka- ja juomako-
kemusta rikkaampina.

Loppuilta oli omaa aikaa. Joukkomme hajaantui Barolon kylän ravintoloihin, joita on 
runsaasti.
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Tasting lounas
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Lauantai 21.09.2019
Aamulla lähdimme bussilla läheiseen Alban (31 000 as) kaupunkiin, jossa oli markki-
nat. Keskustan pääkadulla oli ” rätei ja lumpui”, muualla oli sitten kaikkea tavaraa, jota 
markkinoilla on yleensäkin. Kauppatorilla oli myynnissä vihanneksia ja hedelmiä, juus-
toja, kalaa, lihaa, säilykkeitä ym, paljon lähiruokaa. Paprikat olivat mahtavan kokoisia, 
1€/kg! Herkkutatit olivat minun makuuni liian matoisia. Me ostimme paikallisia juusto-
ja.

Markkinakierroksen jälkeen oli helpotus istahtaa kadun varren kahvilaan napostele-
maan pikkupaloja viinilasin kera.

Paluumatkalla pysähdyimme Markku Kuusiston neuvosta Gallo dÁlbaan Sebasten tor-
rone- tehtaalle. Torrone on nougatia muistuttava makeinen. Sen valmistukseen käyte-
tään hunajaa, munanvalkuaista ja paahdettuja pähkinöitä. Sebaste on perheyritys, tällä 
hetkellä viides polvi johtaa tehdasta. Taas lähti tuliaisia matkalaisten mukaan.

Illalliselle matkasimme Verdunon (530 as) kylään Trattoria Dai Bercauhun. Ruokalista 
oli perinteinen, sillä erotuksella, että raaka liha oli nyt erittäin maukas carpaccio. Vii-
nilasillisia ei laskettu, vaan lisää pulloja tuotiin tarvittaessa.

Pienessä kylässä on kuusi ravintolaa. Tässäkin oli toista sataa paikkaa ja kaikki täynnä!
Palasimme hotellille tihkusateessa.

Pitkän päivän jälkeen illallinen hotellimme
ravintolassa
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Sunnuntai 22.09.2019
Kaikki säätiedotukset lupasivat sunnuntaiksi sadetta, ajoittain runsastakin. Toisin kävi, 
mutta emme valittaneet!

Aamupäivällä oli mahdollisuus vierailla paikallisessa viinimuseossa WiMu:ssa.Museo si-
jaitsi Barolon linnassa Museokierros alkoi 3. kerroksesta, johon mentiin hissillä. Museo 
oli hyvin järjestetty, moderni ja lapsiystävällinen. Yhdessä huoneessa soi musiikki, joka 
liittyi viiniin, toisessa näytettiin otteita elokuvista, joissa näkyi viinejä ja kolmannessa 
esiteltiin viinistä kirjoittaneita kirjailijoita..
Viinimuseon lisäksi kylässä oli korkkiruuvimuseo ja etikettimuseo.

Lounaalle ajoimme Serralungan kylään ravintola Il Castelloon. Siellä meitä odotti 14 
ruokalajin pitkä lounas. Lukuun sisältyivät myös eri juomat. Riikka kutsui isäntäveljeksiä 
”teurastajiksi” ulkoisen olemuksensa vuoksi. Tämäkin ravintola oli täynnä. Lähtökiirees-
sä jäivät tarjolle tulleet grapat juomatta!

Loppuilta oli omaa aikaa Barolossa. Useimmilla se meni pakkaamisen merkeissä.

La Morra, Riikka oppaana
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Serralungan kylä, matkalla Sukuloiden tilalle
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Sukuloiden 
tilalla,

 viininviljelyn 
peruskurssi ja 

lopputuote
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Isäntäpariskunta toivotti joukkomme 
tervetulleiksi
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Talo Piemontessa, 
elämä pelkkää hy-

myä
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Päivä
 Albassa
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Alban markkinoilla
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Upeat puistot, italialaisten alppijääkärien
sotasaavutukset ja Alban rotaryt
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Trattoria dai Bercau, 
Verdunon kylä
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Barolonkylä sivut 21 -
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Barolon viini-
kellari
– vähän mo-
dernimpi
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Sunnuntain 
lounaspaikka 
ja kuuluisat 
isännät
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Söimme jälleen
Piemonten 
vakiomenun, 
vaikka ei 
ollutkaan nälkä
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Sunnuntai-ilta
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Maanantai 23.09.2019
Aikainen herätys, aamiainen viideltä ja  bussi lähti kuudelta. Riikan epäilyistä huolimat-
ta Kalle oli saanut puhutuksi meille täyden aamiaisen!

 Malpensan kentällä olimme hyvissä ajoin. Aikaa kyllä tarvittiinkin, koska Air Baltic:n 
tiski oli monen mutkan takana. Allekirjoittanut oli joutua pulaan, koska virkailija huo-
masi passini vanhentuneen jo 3 vuotta sitten. Oli tullut vanha passi mukaan, se oli kel-
vannut Turun kentällä! Yhden puhelinsoiton jälkeen sain jatkaa matkaa.  Turvatarkas-
tukseen pääsi Air Baltic-tiskiltä seuraamalla ”Kappeliin” opasteita.

Kone oli taas Airbus 220-300. Lähtö myöhästyi. Arvuuttelimme, miten ehdimme vaih-
toon ja miten käy matkalaukkujen, kun Riiassa ei ollut muutenkaan liikoja aikoja, muu-
ta hyvin ehdittiin.

Riiasta jatkoimme Bombardierillä Helsinkiin. Siellä matkalaukut tulivat melkein yhtä ai-
kaa hihnalle kuin mekin. Osa matkalaisista teki harharetken kakkosterminaalin hihnoil-
le.

Toivosen Jarkon junailema bussi oli kentällä vastassa ja niin pääsimme matkaan kohti 
Turkua., jossa olimme iltaseitsemän maissa.

Ja upea matkamme päättyi Turkuun Jarkon
organisoimana – suuret kiitokset matkasta
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LOPUKSI
Matka oli mielenkiintoinen ja kalorikas. Matkaseurueessa säilyi sopu koko matkan ajan. 
Kerrankin perheillä oli hyvää aikaa tutustua toisiinsa. Klubin alkuaikoinahan  kanssakäy-
minen perheiden kesken oli vilkasta, jossa tärkeää osaa esittivät klubilaisten puolisot 
”Annikat”.
 Meidän osaltamme aikataulut pitivät, ei ollut myöhästelijöitä. Järjestelyt toimivat hy-
vin, italialaisten erilaisesta aikakäsityksestä huolimatta.

Parhaat kiitokset Kaarlolle, Riikalle, Markulle ja Jarkolle sekä muille järjestelyihin osal-
listuneille, erityisesti Ailion Antille jo etukäteen kuvakoosteen tekemisestä. Kiitokset 
myös matkaseurueelle mukavasta yhdessäolosta.

Minne lähdetään seuraavaksi?? 

Hyvää syksyä toivottaen
      Risto Hurme 
       Aninkaisten Aviisin toimittaja

PS. Liitteenä on muutamia kuvia matkasta. Ailion Antin koostama kuvakavalkadi on sen 
verran iso, että mietimme, miten saataisiin kuvat kaikkien katsottaviksi.

Kyllästyykö maisemaan? Kuulemma ei…


