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Lehti ei vastaa tilaamatta toimite-
tun aineiston säilytyksestä, eikä 
palautuksista. Lehden vastuu 
ilmoituksista rajoittuu korkeintaan 
ilmoitushintaan. Sisältö on 
huolellisesti tarkistettu, mutta 
siinä esiintyvistä mahdollisista 
puutteista tai epätarkkuuksista 
lehdellä ei ole välitöntä eikä 
välillistä vastuuta, mukaan lukien 
kolmannen osapuolen antamat 
tiedot.

Lehti on internetissä julkais-
tava lehti. Sen tarkoitus on 
antaa Kreetalle matkaaville 
tai matkaa suunnitteleville 
ajankohtaista lisätietoa 
kohteesta. 
Lehti on toiminnallinen osa 
www.kreeta.info -sivustoa, 
sitä  täydentävä uutis- ja 
ajankohtaislehti. Lehteä 
painetaan paperiversiona 
erityistilanteissa jaettavaksi.

Lehden sisällön copyright 
sekä kuvien että tekstin 
suhteen on kustantajalla. 
Tekstin lainauksissa tai niitä 
tietolähteenä käytettäessä  
lähde mainittava. 
Kuvien käytöstä sovittava 
etukäteen kirjallisesti. 
Kopiointi osittain tai 
kokonaan kielletty, ilman 
etukäteen tehtyä kirjallista 
sopimusta.

Mediakortti on osoitteessa:
www.kreeta.info/mediakortti
Lehti julkaisee maksullisia 
ilmoituksia. Hinnat media-
kortissa.
Lehden voi tilata myös säh-
köpostina. Lähetä tilauksesi  
osoitteeseen: 
inssi@mikan.pp.fi. 
Sähköinen lehti on mak-
suton.
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Autot, moottoripyörät 
ja skootterit vuokraa 

koko saarella

mediakortti

Oletko 
kiinnostunut 

kreikan kielen
opiskelusta 
Lahdessa?

  

Uusille kursseille voi ilmoit-
tautua kesken kaudenkin.

 Voit ottaa yhteyttä suoraan 
opettajaan:

Koulutuskeskus Salpaus
kirsti.makela(ät)salpaus.fi

P. 044 708 0054

Tiesitkö, että 
kreeta.infon sivuilla 

voit kulkea 
auton kyydissä 

Kreetan 
erilaisilla teillä? 

Klikkaa videosivulle tästä.

  Ensi matkailukauteen valmistautuvat kree-
talaiset ja kreikkalaiset elävät nyt matkailun 
varassa. Se on ainut toimiva talouden tukijal-
ka. Nyt ennuste näyttää hyvältä. 
   Peter Ekonomides, tunnettu brandiasian-
tuntija kysyi, missä kreikkalaiset ovat hyviä, 
mitä he osaavat?
Saksalaiset osaavat rakentaa hyvin järjestäy-
tyneen yhteiskunnan. He osaavat talouden, 
tuotannon, tuotekehityksen, markkinoinnin 
ja brandien rakentamisen, teknologian so-
vellukset ja tietotekniikan hyödyntämisen.
   Mihin kreikkalaisten osaaminen sitten 
perustuu? He eivät näytä olevan hyviä juuri 
missään yllämainituissa.
Kuten Ekonomides sanoi, kreikkalaiset ovat 
osaava kansa, kun kysymys on elämäperus-
taisista asioista. 
Filosofia, lääketiede, kulttuurin yhteisöl-
lisyys, demokratia, taide ja monta muuta, 
jotka edelleen vaikuttavat syvästi omassa 
Euroopassamme. Jonka nimikin on saatu 
Kreetalta.
   Tuntuu kummalliselta verrata noita kahta 
listaa.
Haluaisin unohtaa niistä toisen.

UUTUUSTREKKAUS KREETAN ETELÃRANNIKOLLA!

mailto:inssi@mikan.pp.fi
www.kreeta.info
www.kreeta.info
www.kreeta.info/mediakortti
mailto:inssi@mikan.pp.fi
www.kreeta.info
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http://www.pikkuolga.fi/
http://kreeta.info/myimages/img/lehtiarkisto/Kreeta.info_Mediakortti_2012.pdf
http://pilatesplus.fi/tervetuloa_kreetalle.pdf
mailto:kirsti.makela@salpaus.fi
http://kreeta.info/extra/tien-p��ll�
http://fysimera.com/fi/patikointikalenteri-2011/
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Oletko kartalla?
Kreetalla voit yhä enemmän turvautua navigointilaitteisiin. Ne antavat jo kohtuullisesti 
tietoa ajoreiteistä ja -kohteista. Esimerkiksi Google Maps -kartalta saat varsin kattavan reit-
tikuvauksen ja myös ajoajat eri kohteisiin. 
Mutta jos tarvitset perinteistä karttaa - ja sen olemassaolo on  itse asiassa välttämätöntä - 
suosittelemme tiekartaksi sinikantista ROAD -tuotemerkillä varustettua maantiekarttaa.
Vaelluskartat ovat saatavilla tärkeimmistä vaellusalueista ja niistä Anavasin vihreäkantinen 
“Hiking Map” on yksi parhaista. Autovuokraamojen omia mainoskarttoja emme suosittele 
kuin pääteille. Niiden tarkkuus on melko huono. 

Linja-autoreitistön aikataulut  ja kartat löydät kreeta.infon linja-autoliikenne -sivulta.

Kreeta.infon sivuilla on kartta lähes jokaisen kohteen yhteydessä. Myös Google Earth 
-kartta valmiiksi kohteeseen paikoitettuna, jolloin voit tietokoneesi ominaisuuksista riip-
puen tarkastella haluamaasi kohdetta vaikkapa kolmiulotteisesti. Katso vaikkapa Aradenan 
rotkon karttasivua.

Kreetan saaren läpiajo pohjoista päätietä pitkin on matkana yli 300 km ja vie aikaa vajaa viisi tuntia.

Kapein Kreetan kohta 
on vain parinkymmenen 
kilometrin luokkaa.

Tällä reitillä saavut kohtaan 
jossa näet sekä pohjoisen että 
eteläisen meren yhtä aikaa.

Kreetan suosituimmat perhekohteet ja niiden 
sijainnin löydät kreeta.infosta.

Gavdosin saarelle pääset sekä 
Chora Sfakionista, että Paleochorasta

Tunnetuin Kreetan rannoista 
- Elafonisi löytyy täältä.

Samarian rotko ja Omalosin 
tasanko kannattaa käydä 
ainakin katsomassa.

Todellinen nähtävyyskeskittymä löytyy 
vanhan Gortysin rauniokaupungin ympäriltä. 
Täällä ovat sekä Faistoksen palatsi, Agia 
Triadan kesäpalatsi, Gortysin lukuisat kohteet 
sekä lyhyen ajomatkan päässä Matalan kallio-
ranta ja luolat.Balosin rannalle pääset 

sekä laivalla että jeepillä.

Saaren tunnetuin kohde 
Knossos on aivan 
Iraklionin liepeillä.

Esimerkiksi rethimnonista löydät lähialueen 
parhaat kohteet sivustolla olevalta kartalta.

Oikealla Suomen ja Kreetan 
kartat kokovertailuna.
Kuinka valtavan suurelta 
Kreeta tuntuukaan kun siellä 
ajetee. Ehkä se johtuu siitä 
että Kreeta on niin täynnä 
kiinnostavia kohteita ja 
upeita maisemia ja meri 
ympärillä avaa Kreetaa 
vieläkin suuremmaksi.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
https://maps.google.com/maps?saddr=Eparchiaki+Odos+Kastelliou-Platanou,+Kissamos,+Hanian+prefektuuri,+Kreikka&daddr=Palekastro,+Lasithi,+Kreikka&hl=fi&sll=35.481466,23.642165&sspn=0.044801,0.073557&geocode=FXpnHQIdNcBoASlfGNpPIfGcFDHyByypjff0ZA%3BFe4TGQId05uQASl3pXRQC-WQFDFnUAO78VIMXw&oq=Palekastro+&mra=ls&t=m&z=9
http://kreeta.info/liikenne/linja-autoliikenne
http://kreeta.info/kohteet/rotkot/aradena/kartat


www.kreeta.info www.kreeta.info6 7

Olemme tavanneet  Hotelli Ideonin markkinoinnista vas-
taavan Babis Bilirakisin sekä Rethimnonissa että Matkames-
suilla Helsingissä. Vaihdoimme hänen kanssaan muutamia 
ajatuksia ja esitimme joitakin kysymyksiä, joihin vastaukset 
voit lukea seuraavasta: 

Kreeta-lehti: 
 Millaisena tulevana matkailukautena Rethimnoniin saapu-
vat näkevät kaupungin? Onko jotakin muuttunut edellisvuo-
teen nähden?

Babis Birlirakis: 
   Tähän aikaan vuodesta Rethimnon valmistautuu karne-
vaaliaikaan. Aukiot ja kapeat kadut koristellaan karnevaa-
liteemoilla. Kahvilat ja ravintolat valmistautuvat vastaan-
ottamaan vieraansa, koska karnevaalien päättyessä alkaa 
meidän matkailukautemme.  
Talviaikaan Rethimnon on hiljaisempi, eivätkä kaikki 
turistikaupat ole avoinna. Mutta kuten ehkä hyvin tiedätte, 
Rethymnon on yliopistokaupunki jossa opiskelee noin 7000 
opiskelijaa kaikkialta Kreikasta ja tämä tosiasia tekee kau-

Haastattelussa

Babis Birlirakis
Hotel Ideon
Rethimnon

pungistamme varsin vilkkaan myös talviaikana. 
   On aina hieno kokemus kulkea läpi vanhan kaupungin. 
Ja olemme todellakin saaneet jotakin uutta valmiiksi; ranta-
bulevardin varrelle on istutettu palmuja ja jalankulkualueita 
on rakennettu.

Kreeta-lehti:
   Millaisia uusia tai erityisiä palveluja hotellinne tarjoaa ensi 
matkailukaudelle? Entä tuleeko teillä olemaan musiikkipai-
notteista tai muuta ohjelmaa?

Babis Birlirakis: 
   Kuten joka vuosi, myös tänä vuonna olemme tehneet 
uudistuksia hotellissamme ja sen ympäristössä. Teemme 
nyt vastaanottoaulan alueella pieniä muutoksia, pyrimme 
parantamaan energian käytön tehokkuuttamme, parannam-
me kokoushuonetta ja pyrimme saamaan valmiiksi lasten 
leikkinurkkauksen. 
   Meillä tulee myös olemaan kesäkaudella erilaisia teemail-
toja, kreikkalais-kreetalaisia tapahtumia sekä karaokeiltoja 
ja lisäksi pyrimme ottamaan aamiais- ja päivällisruokailui-
hin enemmän kreetalaisia ruokia.

Kreeta-lehti: 
   Kuinka monta suomalaista matkailijaa käy vuosittain 
hotellissanne ja kuinka pitkään olette olleet yhteistyössä 
suomalaisten matkanjärjestäjien kanssa?

Babis Birlirakis:  
   Toivotamme tervetulleeksi noin 350 - 400 suomalaista 
matkailijaa vuosittain. Yhteistyötä suomalaisten matkanjär-
jestäjien kanssa olemme tehneet jo ainakin 10 vuotta.

Kreeta-lehti:
   Millaisena näette matkailun kehityksen tulevana matkailu-
kautena?

Babis Birlirakis:
   Koko Kreikka toivoo hyvää matkailuvuotta...ja kuten tie-
dätte, se on ainut tuottava sektori, joka antaa talouteen tilaa 
hengittää. Koko väestölle se on todella tarpeen. 
Tällä hetkellä matkailuennuste on erittäin hyvä ja antaa 
odottaa varsin menestyksellistä tulevaa kautta.  On tietenkin 

vielä ennenaikaista antaa varmoja ennusteita. Meillä on vie-
lä kaksi kuukautta aikaa myydä palvelujamme ja on tärkeää 
että pidämme Kreetan haluttavana kohteena.
   Uusia matkailun kasvualueita nousee etenkin täällä Kree-
talla ja meille tulee yhä enemmän matkailijoita perinteisistä 
eurooppalaisista kohteista. Syynä siihen on paljolti upea 
ilmastomme ja kreetalainen vieraanvaraisuus. 

Kreeta-lehti:
   Mitä muuta haluaisitte kertoa suomalaisille matkailijoille?

Babis Birlirakis:
   Olemme todella iloisia voidessamme vastaanottaa suoma-
laisia hotelliimme. Suomalaiset ovat käytökseltään miellyt-
täviä ja he tuntevat sympatiaa maatamme kohtaan. 
Vieraillessani Helsingin Matkamessuilla, yllätyin miten 
moni suomalainen opiskelee ja puhuu kreikkaa ja rakastaa 
Kreetaa. 
   Ideon -hotellin tiimi yrittää aina tehdä parhaansa jotta 
voisitte tuntea olonne kotoisaksi kaukana kotoa.  
Haluamme tehdä kanssanne yhteistyötä parhaalla mahdol-
lisella tavalla.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Kuva: Juhani Viitanen

Kohtaamisia Kreetalla
 
   Etenkin kun vähiten odottaa.
Huono aamu. Liian vähän unta. 
Allergia oli turvottanut silmäni, 
nenä valui jo kuin vuoriputous.
   Mutta se maito aamukahviin! 
Juon aina frapeni maidolla. Joka aamu. 
Ja nyt se oli loppu.
Ajattelin, että on niin aikaista, 
kukaan minua huomaakaan, 
kun äkkiä piipahdan puodissa.
 
   Vanhempi mies pysähtyy edessäni 
kaksi kertaa katsomaan taakseen.
Ajattelen näytänkö oikeesti niin kamalalta?
Mutta hän hymyilee. Sanoo: 
”Hyvin se menee.” Ja osoittaa tietä edessäni.
Naurahdan ja sanon: 
”Suoraan ainakin.” 
Hän hymyilee valkoisissa kiharoissaan.
 
Tulen kotiin ihmetellen mitä tapahtui. 

Teksti  Pia Fragaki

Kreetan perusopas 
vielä saatavana 

Merja Tuominen-Gialitakin 323 -sivuinen kirja 
Kreeta - Vieraanvaraisten jumalten saari saatavana 

verkkokaupasta

Kirjan hinta on 20 euroa 
(+ postikulu 5,50 euroa)
Yhteensä 25,50 euroa.

http://www.kreetanmaku.fi/merjankauppa/

www.kreeta.info
www.kreeta.info
http://www.kreetanmaku.fi/merjankauppa/
http://www.old-phoenix.com
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Kreetan suomalaisten syysretki 
Botanical Parkiin ja 

Omaloksen tasangolle

Matkaan aamulla aikaisin

   Olimme jännittäneet jo pari päivää säätiedotusten äärellä, 
tulossa oli sateita ja pilviä. Botanical Park on tunnetusti 
savivelliä sateella. Retkipäivän kuluessa sitten tähyilimme 
monesti taivaalle. Aurinko pilkahteli, sateista ei tietoakaan. 
Välillä oli jopa ihanan lämmintä. Matkalle lähti kaikkineen 
reilut neljäkymmentä osallistujaa, bussilastillinen iloista vä-
keä, matkalla katsomaan kaikenmaailman puita ja pensaita.

   Sunnuntaina lapset ja mammat hypähtivät bussiin kohti 
Botanical Parkia, bussi täyttyi pian Suomi-koululaisista 
ja äideistä, oli mukana jokunen isäkin ja muutama muu 
suomalainen. Ennen kuin lähdimme pitkälle matkalle, 
pysähdyimme monissa kohdissa Rethimnonin kaupungissa 
poimimassa mukaan muutkin Suomi-koululaiset. Kun kaikki 
olimme bussissa lähdimme matkaan.

Kreetalla Hanian ja Rethymnonin kaupungeissa asuu joukko suomalaisia, 
jotka vuosittain kokoontuvat yhteen erilaisten retkien ja juhlien merkeissä. 
Viime vuonna 25. marraskuuta syysretkelle kasvitieteelliseen puutarhaan 

Botanical Parkiin ja Omaloksen tasangolle lähti bussillinen aikuisia ja lapsia.
Tässä jutussa neljä kreetalais-suomalaista koululaista kertoo retken tapahtumista ja tunnelmista. 

Jutun liitteenä on Rethimnonin Suomi-koulun oppilaiden työstämä REPPU-lehti, 
sen teemana on tämän retken innoittamana Kreetan puut.  

(Klikkaa REPPU -lehteä, niin saat luettavaksesi oppilaiden valmistaman lehden)

Artikkelin toimituskunta:
Angela Tsiledaki
Marius Hartman
Petros Kyriakakis
Vili Larentzos
Anna Meurling
Kuvat: Olle Meurling

    Ajoimme Rethimnonista kohti Omalosta, Omaloksen tasanko sijaitsee Hanian eteläpuolella. Alkumatkalla bussin 
ikkunoista näkyivät Valkoiset vuoret ja merta, paljon merta. Matkan puolessavälissä näkyi enemmän autoja kuin mitään 
muuta. Kun me olimme valtatiellä, näkyi jopa jotakin puita tien vieressä. Oli varmaan kulunut 40 minuuttia ennen kuin 
päästiin Hanian kaupunkiin ottamaan matkaan Hanian Suomi-koululaiset. Tapaamispaikka oli Hanian Lidlin pihalla. 
Kunhan oltiin taas kaikki bussissa, lähdimme matkaan kohti Botanical Parkia. Puolisen tunnin jälkeen Botanical Park 
alkoi jo näkyä Valkoisten vuorten rinteessä.

Vasemmalta oikealle: 
Petros Kyriakakis, Marius Hartman, Anna Meurling, Vili Larentzos, Angela Tsiledaki

www.kreeta.info
www.kreeta.info
http://kreeta.info/myimages/img/lehtiarkisto/2013/Reppulehti.pdf
http://kreeta.info/myimages/img/lehtiarkisto/2013/Reppulehti.pdf
http://kreeta.info/myimages/img/lehtiarkisto/2013/Reppulehti.pdf


www.kreeta.info12 www.kreeta.info 13

Botanical Parkissa

   Kun saavuimme perille, meille tarjottiin tavernassa 
yrttiteetä. Sen jälkeen meidän opas, Dimitris, kertoi meille, 
että Kreeta ei ole aina ollut saari ja että se on ollut täynnä 
metsiä. Hän kertoi myös että Botanical Parkin alueen multa 
on niin hyvää, että siinä voi kasvattaa toisilta mantereilta 
tuotuja puita ja kasveja.

   Kierros alkoi tavernan edestä. Me kuljimme polkua pitkin 
jonka varrella oli paljon puita, kasveja ja yrttejä. Niiden ni-
met ja tietoa mistä ne ovat, oli kirjoitettu kyltteihin. Monissa 
puissa ei ollut lehtiä. Siellä oli tosi paljon puita Euroopasta 
ja Aasiasta joilla oli outoja nimiä esim. ”ice cream-puu” 
ja ”makkarapuu”. Näimme myös pensaita joita käytetään 
lääkkeenä ja opas kertoi meille että monet ihmiset, jotka 
ovat saaneet esim. haavan, ovat laittaneet pensaan lehden 

haavan päälle ja haava on parantunut.

   Opas sanoi meille, että Hania on kaikista vanhin asuttu 
kaupunki koko Kreetalla. Hän kertoi myös oliivipuista, että 
on löytynyt oliivipuun lehtien ja oksien fossiileja Santorinin 
saarelta, mikä todistaa että oliivipuut ovat sittenkin ensin 
kasvaneet Kreikassa eikä Aasiassa.

   Botanical Parkin alueella kasvoi kerran vain oliivipuita. 
Tulipalo kuitenkin tuhosi kaikki puut ja näimme palaneita 
oliivipuun runkoja. Muutamia oli jätetty sinne muistoksi. 
Kun olimme nähneet paljon puita tulimme ankkalammelle, 
jonka ympärillä oli monta appelsiini-, 
mandariini- ja sitruunapuuta. Siellä pidimme tauon ja 
söimme eväämme. Lammessa ui ankkoja ja hanhia joille 
syötimme leipää. 

   Kierros jatkui mäkeä ylöspäin! Jonkin ajan kuluttua, 
saavuimme tavernan vieressä olevaan amfiteatteriin, minne 
kierros Botanical Parkissa päättyi. Otimme paljon kuvia 
puista ja retkiläisistä. Botanical Parkiin tutustuminen oli 
mielenkiintoista ja käveleminen puistossa oli helppoa, paitsi 
loppumatka oli vähän raskas koska oli ylämäkeä.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Ruokatauolla Omalosin tasangon”Cafe Taverna To Ellinikóssa”

   Länsi-Kreetan suurin tasanko, Omaloksen tasanko, sijaitsee Hanian läänissä, 38km päässä kaupungista ja yli tuhan-
nen metrin korkeudessa merenpinnasta. Siellä pysähdyimme odotetulle ruokatauolle Taverna To Ellinikóon syömään ja 
jaloittelemaan.
Tilavan ja avaran tavernan suurista ikkunoista avautui esteetön näkymä tasangolle, jossa laidunsi lampaita ja vuohia. 
Tavernaan mahtui helposti ruokailemaan suurempikin joukko nälkäisiä retkeläisiä. Vaikka tavernan sisustus vaikutti 
ensi näkemältä karulta, se oli kuitenkin siisti ja toimiva, ja henkilökunta oli ystävällistä ja avuliasta. Retkeläisille oli 
varattu ruokailua varten useita pitkiä pöytiä, ja me nuoret valitsimme oman pöytämme läheltä ulko-ovea.

   Tavernaan oli ilmoitettu etukäteen tulostamme, ja mukaan oli varattu runsaasti omia eväsruokia,niin suolaista kuin 
makeaakin. Tavernasta sai lisäksi tilata perinteisiä maukkaita kreikkalaisia herkkuja. Mukaan oli pakattu suomalaiseen 
tapaan herkullista makaronilaatikkoa, erilaisia salaatteja, piiraita ja hedelmiä. Kasvitieteellisessä puutarhassa tehdyn 
pitkän ja mielenkiintoisen kävelyretken jälkeen maittava ruoka kelpasi jokaiselle. 

Iloitsimme kaikki aurinkoisesta ilmasta ja retken onnistumisesta.

   Ruokailun jälkeen me nuoret lähdimme ulos leikkimään. Aitaan sarvistaan 
tarttunut suurikokoinen Kreetan villivuohi keräsi nopeasti katsojia ja jännitimme, 
miten se onnistuisi selviytymään kiperästä tilanteesta. Taitavasti se kuitenkin pääsi 
hetken yrittämisen jälkeen irti.
Vielä ennen bussiin nousua ihailin hetken avaraa tasankoa ja hengitin syvään 
puhdasta, raikasta ilmaa. Pienen epäjärjestyksen vallitessa siirryimme jälleen 
bussiin ja jatkoimme vielä retkeämme. 

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Oltiin ”omppiksilla” ja kurkattiin rotkoon

Ajoimme pitkin Omaloksen tasankoa omenatarhalle. Ome-
nafarmin omistaja Inge antoi luvan omenien poimintaan. 
Vihreitä omenia oli kuulemma vielä puissa ja puiden alta 
voitiin kerätä stamnagathi-villihortaa. 

   Linja-auto pysähtyi ja juoksimme kilpaa omenapuille. 
Omistajat olivat jo keränneet ison osan omenista. Ensin 
lapset alkoivat poimia niitä. Lapset, jotka olivat pidempiä 
kuin toiset saivat eniten omenia. Lapset, jotka poimivat ja 
maistoivat niitä heti, sanoivat että ne olivat vähäsen happa-
mia. Toiset meistä auttoivat lyhyitä mammoja, jotka eivät 
ylettyneet omeniin asti. 

    Kun me olimme tarpeeksi poimineet omenia, vihreitä 
ja punaisia, menimme takaisin bussiin. Mutta hei, kengät 
olivat ihan punamullassa! Toisilla oli mukana vaihtokengät 
ja he siis vaihtoivat kenkänsä. Me muut yritimme parhaam-
me mukaan putsata kengän pohjia. Lopputulos oli kuitenkin 
punainen bussin käytävä.

   Nyt matka jatkui kohti Samarian rotkon alkua. Siellä ilma 
oli ihan erilainen. Ensinäkin siellä tuuli niin paljon, että 
Sepon hattu lähti lentoon. Lisäksi siellä oli niin kylmä, että 
kun me menimme bussista ulos tunsimme vilunväristyksien 
tunkeutuvan selkäytimeen. Me urheat suomalaiset kylmää 
( +7 astetta) uhaten kurkimme rotkoon ja otimme valokuvia. 
Samarian rotkon kreikkalaiset vartijat sen sijaan istuivat 
puukamiinan ympärillä vartiokopissaan. Mutta kaikkein 
hassuin juttu oli se, kun Marius kaatui ja löi jalkansa. Me 
muut pojat otimme hänet kultatuoliin ja kannoimme hänet 
linja-autoon saakka.  

   Sitten Omaloksen tasangolta lähdettiin matkaan kohti Rethimnonin kaupunkia. 
Kun saavuimme Haniaan, pysähdyimme taas Lidlin pihalla jättämään Hanian 

Suomi-koululaiset. Siitä jatkoimme kohti Rethimnonia kotiin.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Kreetalaisen 
ruoan kurssi Lahdessa

Tupa täynnä - leppoisa tunnelma

   Maaliskuun ensimmäisenä lauantaina järjestetty kreeta-
laisen ruoan kurssi oli ilmeinen menestys. Kreeta.infon ja 
Kreikkakauppa Pikku Olgan aikaansaama lauantaipäivän 
mittainen kahden kurssin tapahtuma sai Lahden keskustaan 
parikymmentä osanottajaa - kaikki jollakin tavoin Kreetas-
tatai Kreikasta jo ennestään kiinnostuneita. Kreeta.infon si-
vuilta ja lehdestäkin tuttu Yiannis Zervakis loihti kurssilaisten 
kanssa maukkaita kreetalaisia herkkuja.

Kurssilaiset valmistelivat ruokia kukin omissa puuhissaan, 
jota Yiannis pitkän kokemuksensa avulla ohjaili niin että pa-
rissa tunnissa saatiin pöytään alku-, pää- ja jälkiruoat val-
miiksi koko ryhmälle. 
Yannisin osaaminen on peräisin hänen koulutuksestaan sekä 
Suomessa että Kreikassa ja kun hän matkailukauden aikana 
pitää omaa tavernaansa Mirtosissa, kreetalaisen ruokakult-
tuurin tuntemus, ruokien ja niiden raaka-aineisden laatutaso 
sekä valmistamistapa ovat Yiannisin syvintä osaamista.
Yiannis puhuu hyvää suomea, joten kurssilla ei kielitaitoa 
tarvittu.

Menu
Kurssi sisälsi sekä alku, että pää- ja jälkiruokien valmistami-
sen. Yiannis oli tuonut omia mausteita ja mausteoliivejaan 
Kreetalta. Myös oliiviöljy oli Suomesta saatavaa kreetalaista. 
Mausteoliivit olivat Yiannisin omista oliivipuista ja maustettu 
noin puolen vuoden ajan ennen käyttöönottoa. Niitä kurssi-
laiset poistiva kivet ja silppusivat leipätaikinan sisään laitet-
tavaksi. Kreetalaiseen tapaan ruokien pääosan muodostivat 
erilaiset vihannekset. 

Yläkuvassa taikinalevyjen sisään kätketty mizithra-juusto on 
kaulittu varoen ohueksi levyksi, joka paistetaan oliiviöljyssä 
pannulla.

Oikealla kääritään viininlehtikääryleitä. Ne kuuluvat kreeta-
laisen ruokapöydän alkupaloihin ja sisältävät yrteillä maus-
tettua riisiä. Lähes kaikessa on aina mukana oliiviöljy, jota 
kreetalaiset käyttävät nelihenkisessä perheessä noin 0,5 kg 
päivässä, eli 150 kg vuodessa.

Kurssin ruokalista.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Kreetalaisen ruokavalion terveellisyys 
on tunnustettua. Mutta sillä on muita-
kin terveysvaikutuksia - Kreetalla

Kaksi asiaa ruoasta puhuttaessa usein mainitaan - miten 
herkullista se on ja miten terveellistä. Puhutaan siis aistein 
havaittavista ominaisuuksista ja raaka-aineiden tutkituista 
terveysvaikutuksista. Mutta kolmas tekijäkin on olemassa 
- ruokailun sosiaaliset ja ihmisten väliset vaikutukset. Kree-
talla paikalliseen tapaan ruokailu on yhteinen, yhdistävä ja 
välitön, tunnesiteitä vahvistava, tasa-arvoinen ja kaikkien yh-
teiseksi tarkoitettu kokemus. Siinä ruokailu itse ei ole suori-
tus vaan yhdessä jaettu hetki, johon kaikki ovat yhtä tervetul-
leita. Kreetalaisessa pöydässä yhteisen pöydän ja yhteisesti 
jaettujen ruokien äärellä ei jännitetä, vaan levätään. Siinä 
yksi tärkeä terveyteen liittyvä elementti.

Yiannis nostaa kurssilaisten valmistamat maustetut perun-
alohkot uuniin kypsymään. Oliiviöljy on lähes aina perunoi-
den valmistamisessakin mukana. Hyvä oliiviöljy tuo tuoreen 
ja raikkaan maun ruokiin. Kreetalainen öljy kuuluu lähes aina 
kaikkein parhaimpaan laatuluokkaan

Kreetalaisessa ruokakulttuu-
rissa yksi asia on ylitse mui-
den; raaka-aineiden, kuten 
vihannesten, tulee olla päi-
väntuoreita. Kreetalla nor-
maali käytäntö on, että ruo-
kaan tarvittavat juurekset ja 
kasvikset otetaan puutarhas-
ta ennen ruoanlaittoa. Kun 
saarella kasvukausi on lähes 
koko vuoden mittainen, eri-
laisia tuoreita raaka-aineita 
on aina saatavilla sesongista 
riippuen. Esimerkiksi peru-
nasta voidaan saada jopa 
kolme satoa.

Salviakana

Salvia on voimakkaasti tuoksuva mauste. Kurssillemme Yian-
nis oli tuonut villisalviaa, joka on vielä viljeltyäkin voimak-
kaampaa.

Huuhdellut salvianoksat laitetaan oliiviöljyyn pannulle ja 
kuumennetaan hiukan.

Kanasuikaleet asetetaan salvianoksien päälle ja niiden läpi 
tunkeutuva erittäin voimakas aromi antaa hienon maun.

Maustettu neste, jossa on mm. oliiviöljyä ja pippuria, kaade-
taan pannulle ja annetaan hautua. Tuoksu on hieno.

Kreetan kakkkoisrannikolla, 
Mirtosin kylässä asuva ja 
taverna Katerinaa pitävä 
Yiannis järjestää ruokakurs-
seja myös siellä. Tuolloin 
on mahdollisuus käydä mm. poimimassa yrttejä ja kerää-
mässä kasviksia ja hedelmiä ruoanlaittoa varten.
Mirtosin kylä on suojaisa, lämmin ja peruskreetalainen 
kaikilla mittareilla. Katso Mirtos -sivut kreeta.infosta. Alkupalat pöydässä.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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”Kaikkea sitä 
tuleekin 
nuorena 

ostettua kun 
halvalla saa”

   Olen useana vuotena ostanut T-paitoja matkoillani Krei-
kassa. Nuorempana ostin Rethymnonin markkinoilta mitä 
sai havalla, ettei tarvinnut viedä paljon vaatteita mukaan 
matkalle. Eikä ainakaan alkaa pestä niitä loman aikana. 
Paitoja on kertynyt iso pinkka kaapin takanurkkaan. Tulevaa 
kesää varten katselin, mitkä niistä voisin vielä pitää.    
   Uusimmat ja hillityt tietenkin käyvät. Niiden rinnuksessa 
on pienellä saaren tai kaupungin nimi. Monet, vaikkakin 
hyväkuntoiset ovat aiheiltaan vähemmän sopivia vanhene-
valle miehelle. 
Sinällään mukavia muistoja.

Teksti ja kuvat:

Timo Kuusisaari

Ehkä niitä voisi vielä pitää kotona 
ja kuvitella olevansa kesäisellä, 

kuumalla Kreetalla.

Rethymnon, takana sataman hallintorakennus
Nämä pienet baarit ovat erityisesti nuorison suosiossa.

www.kreeta.info
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Seuraava Kreeta -lehti ilmestyy huhtikuun alussa .2013

Tämän lehden printattavan version voit avata tästä.

Lohjalla on myös kreikkalainen, tasokas ravintola. 
Se sijaitsee kaupungin keskustan tuntumassa 
osoitteessa Laurinkatu 51 B, 08100 Lohja.

P. (019) 321 021

http://www.elgreco.fi

Kreeta -lehti on hyvä väline 
tiedottamiseen ja mainostamiseen. 

Katso tarkemmat tiedot 
mediakortista.

Kunniakonsuli Rita Sjöstrand

Käyntiosoite: 24 Eleftherias Str. 14 Limin Hersonissos Crete

Postiosoite: Honorary Consulate of Finland
P.O.Box 58, 700 14   Limin Hersonissos, 

Crete

Sähköposti:   rita.sjostrand@cretanmedicare.gr
Matkapuh: +30-6944 271 913, 

Fax: +30-2897-024 064
Satelliittipuh: 

00-870 (tai 871 tai 873) -76 221 5766

Kunniakonsuli Inge-Maj Lassfolk-Tsontos

Osoite:
Finland’s Honorary Consulate

Efedron Polemiston 1
73100 Hania

Crete

Puh. +30 6974 467 670
Sähköposti: ingemaj@tsontos.gr

Suomen kunniakonsulit Kreetalla
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