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Tutustumismatka Portugaliin 31.3.–4.4.2022 

MATKARAPORTTI 

Osallistujat: Outokaira tuottamhan ry:n hallitus ja työntekijät, yht. 15 henkilöä. 

 

Outokairan strategiaan kuuluu teemana ruoka. Ruokateeman edistämiseksi toiminta-alueella haluttiin 

toteuttaa hallituksen ja henkilöstön tutustumismatka sellaiselle Euroopan alueelle, jossa paikallinen 

ruokakulttuuri on kehittynyttä. Sintra ja sen ympäristö Atlantin rannikolla Portugalissa valikoitui 

kohteeksi. Se on lisäksi Unescon maailmanperintökohde, minkä takia se oli osuva tutustumispaikka 

Kukkolankosken Unesco-pyrkimyksiin nähden. 

 

Torstai 31.3.2022: Matkapäivä 

 

Tutustumismatkan osallistujat matkustivat torstaina kukin omalta paikkakunnaltaan Helsingin 

lentoasemalle, jossa koko porukka kokoontui yhteen. Ryhmänä lennettiin Lissaboniin, jonne laskeuduttiin 

klo 21.15 paikallista aikaa. Majapaikkamme emäntä Virpi oli meitä vastassa lentokentällä Leader Outokaira 

-kyltin kera. Hän ohjasti ryhmän pikkubussille, jolla kuljettiin näppärästi puolen tunnin ajomatkan päähän 

Sintraan, majoituskaupunkiimme, jonka historiallinen keskusta on Unescon maailmanperintökohde ja joka 

on historiansa myötä saanut lisänimen ”linnakaupunki”: ennen aikaan Lissabonin varakkaat viettivät 

kesiään Sintran virkistävässä viileydessä ja loma-asuntojenkin tuli olla omistajiensa näköisiä. 

 

 

Sintra tunnetaan linnoistaan.
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Perillä ryhmä majoittui hurmaavan puutarhan ympäröimään Casa do Valle -majataloon. Paikan päällä 

huoneissa nautittiin nopea iltapala ja asetuttiin unten maille valmistautumaan aktiivisiin tutustumispäiviin. 

 

Tutustumismatkan tukikohtamme oli suomalaisomisteinen Casa do Valle -majatalo. 

Perjantai 1.4.2022: Leader-vierailukohteet 

Ensimmäiseen tutustumispäivään herättiin yöllisen sateen jäljiltä, viileähköissä lämpöasteissa. 

Päivänvalossa koetiin ensi kertaa majoituspaikan mykistävät maisemat Sintran vehreille rinteille. Runsas 

aamiainen nautittiin lasiseinäisessä aamiaishuoneessa majatalon puutarhassa. Cleopatra-tanskandoggikin 

kävi tervehtimässä vieraitaan. 

 

Casa do Vallen pihamaalle kokoonnuttiin joka aamu ennen lähtöä. 

https://casadovalle.com/
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Yhdeksältä oltiin jo menossa, päivä aloitettiin kävelemällä puolisen kilometriä rinnettä alas. Samalla kuultiin 

Virpi-emännän tarinointia Sintrasta ja sen historiasta, muun muassa maailman toiseksi vanhimmasta 

edelleen toiminnassa olevasta raitiovaunulinjasta, joka kulkee alas merenrantaan. 

---------- 

Ensimmäinen tutustumispaikkamme oli 

perinteisen Mafra-leivän leipomo. Etukäteistiedot 

vierailusta olivat olleet melko niukkoja, joten 

emme osanneet odottaa niin ylenpalttista 

elämystä kuin minkä lopulta koimme. Saimme 

heti alkuun espresson ja mehujen kera 

maisteltavaksi pöydällisen herkkuja: pastel de 

nata -vaniljakreemileivonnaiset, Mafra-leipää, 

vuohen ja lampaan tuorejuustoa sekä kahta 

erilaista lihaisaa rullamaista pasteijaa.  

Maistelun jälkeen ryhdyttiin töihin. Leipuri kertoi 

kahdesta puupelleteillä lämpiävästä uunistaan, 

joista toinen, 8 neliömetrin paistoarinalla 

varustettu lämmitettiin yli 400 asteeseen. 

Ohjelmassa oli kahden juurileivän leivontaa: 

tumman ja vaalean. Pääsimme pitkän jauhotetun 

pöydän ääressä kädestä pitäen opastettuna 

kokeilemaan oikeita otteita taikinan käsittelyyn.  

Outokairan toiminnanjohtaja Anne näytti 

vastavuoroisesti, millä tapaa meidän 

alueellamme kuvioidaan rieska ja kuinka kypsäksi 

se tulee paistaa. 

Kurkistimme myös leipomon yhteydessä olevaan 

kauniiseen puotiin ennen matkan jatkumista. 

 

 

 

 

 

Samasta taikinasta leivottu leipä saa eri maun kunkin leipojan käsissä.
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Mafra-leivän leipomo, maistelut ja itse leipominen olivat hieno kokemus ryhmälle.  
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Bussissa vaihdettiin ajatuksia suomalaisten ja portugalilaisten kansanluonteen eroista ja yhtäläisyyksistä 

sekä kuultiin kiinnostavaa faktaa alueen kasvillisuudesta samalla kun ihasteltiin tienvierien calloja: Virpi 

kertoili Sintran vuoren rinteellä kasvavista paratiisikukista, krasseista, kliivioista ja talvioista. Keskustelu 

polveili myös saunomisperinteeseen. 

---------- 

Toinen kohteemme oli Mafran mylly, jota on juuri kunnostettu pääasiassa koululaisvierailuja varten 

150 000 euron suuruusluokan hankkeessa. Paikallisen A2S-Leader-ryhmän edustajat kertoivat hankkeesta ja 

sen tavoitteesta ja lisäksi käytiin keskustelua yleisemmällä tasolla maiden hiukan toisistaan eroavista 

käytännöistä Leader-toiminnassa. 

 

 

Mafran mylly oli kauniisti kunnostettu Leader-tuella koululais- ja muita ryhmävierailuja varten. 

Myllyllä päästiin pienissä ryhmissä tutkimaan itse myllyn mekaniikkaa. Myllyn pääasiallinen funktio on 

havainnollistaa viljojen jauhamisprosessia koululaisille ja muillekin ryhmille mutta samalla mylly jauhaa 100 

kiloa lopputuotetta päivässä. Mylly on kolmikerroksinen: alimmassa kerroksessa säilytetään raaka-aineita, 

keskimmäisessä jauhetaan maissia ja ylimmän kerroksen jylyssä jauhautuu vehnä. Myllyn koko katto pyörii 

tuulen suunnan mukaan ja suuret siivekkeet antoivat meidänkin tuulisena vierailupäivänämme myllynkiville 

melkoisen vauhdin.  

Vierailimme myllyllä juuri kreivin aikaan: seuraavan viikon torstaina olivat tutustumiskäynnille saapumassa 

ensimmäiset 30 koululaista ja myllyn toiminnan esittelyt olivat käynnistymässä toden teolla. Kuten monta 

muutakin hanketta, myös tätä hanketta on hankaloittanut Covid19-pandemia ja toiminnan aloitus on 

lykkääntynyt monta kertaa. Nyt kuitenkin ollaan toteutumisen äärellä ja hienosti kunnostettu 

opetusympäristö pääsee arvoiseensa käyttöön. 
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Leader-varoilla on rahoitettu muitakin alueen vesi- ja tuulimyllyhankkeita. Kuulimme esimerkkinä 200 000 

euron meneillään olevasta hankkeesta, jossa keskiössä on yksi tuuli- ja yksi vesimylly. Toinen esimerkki oli 

yrityshanke, jossa 50 prosentin osuudella tuettiin tuulimyllyn muuttamista majoituskäyttöön. Opimme, että 

Portugalissa seurakunta on usein luonteeltaan hallinnollinen organisaatio, joka vierailukohteemmekin 

tapauksessa on saanut yksityiseltä omistajalta käyttöönsä myllyn 20 vuodeksi. Lisäksi opimme, että 20 

prosentin omarahoitusosuus tulee kattaa rahalla, eikä talkootyötä hyväksytä samaan tapaan yleisesti kuin 

Suomessa.  

Kuulimme myös, että Portugalissa Leader-hankkeen kustannusarvio voi olla maksimissaan 200 000€, kun 

meillä Suomessa kattoa ei ole määritelty – tuen maksimisumma meillä on kuitenkin 180 000€. 

 

 

Myllyllä käytiin vilkasta keskustelua Suomen ja Portugalin Leader-käytänteiden eroista esimerkkien kautta. 
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Myllyltä ryhmämme suuntasi paikallisen Leader-henkilöstön opastamana Mafran valtavan luostarin tiloissa 

sijaitsevaan ravintolaan lounaalle. Ennen sisätiloihin siirtymistä paikalle kurvasi Mafran leipomon leipuri itse 

kyydissään säkkikaupalla meidän aamulla leipomiamme leipiä, kaikille meille 2 limppua. Pakkasimme ne 

iloisen valokuvaussession jälkeen bussin takakonttiin ja siirryimme lounaalle.  

 

Ennen luostarin ravintolassa lounastamista Mafra-leipomon leipuri itse kävi toimittamassa ryhmälle 

leipomamme leivät mukaan viemisiksi. 

Alueella oli takana metsästysviikot, joten lounasmenu koostui riistasta: valittavana oli villisikaa ja 

peuraeläintä. Ensimmäisenä alkupalana maistelimme rapuja, juustoja ja äyriäissalaattia. Varsinainen 

alkupala oli lihaliemi ja pääruoat kannettiin pöytään valtavissa padoissa. Jälkiruoka oli paahtovanukkaan 

tyylinen annos. Korianteria oli käytetty mausteena runsaasti ja se herätti matkamme aikana useaankin 

otteeseen keskustelua. Myöhemmin kuulimme, että Porton kaupunki toimii vedenjakajana: sen 

eteläpuolella käytetään tuoretta korianteria, pohjoispuolella persiljaa.  

 

Nautimme lounaan luostarin Adega do Convento -ravintolassa paikallisen   

Leader-ryhmän edustajien kanssa. 
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Lounaan jälkeen otimme suunnaksi lähellä 

sijaitsevan Leader-toimiston. Matkan varrella 

kuulimme, että luostari-palatsi on vastaukseksi 

Napoleonin isotteluihin rakennutettu juuri 

hiukkasen suuremmaksi kuin Versaillen palatsi. Se 

on metsästysmaineen myös Unescon 

maailmanperintökohde. Palatsista kuuluu tietää 

kolme tärkeää asiaa: 

1. Kaksi kellotornia, joista vain 

oikeanpuoleinen on käytössä. 

Kymmenillä kelloilla on mahdollista 

soittaa mitä tahansa melodiaa.  

2. Sisällä on kuudet urut. Kerran 

kuukaudessa järjestetään konsertti, jossa 

kaikkia niitä soitetaan yhtä aikaa. 

3. Kirjaston aarre on yksi varhaisimmista 

Raamatun versioista. 

 

 

Yksittäisenä oppina kuulimme, että paikallisella Leaderillä on meneillään hanke, jossa uusitaan eri kirkkojen 

Portugalille tyypillisiä marmoripintoja. Paikalliskulttuuri ja perinteet vaikuttavat: Portugalissa kunnostetaan 

kirkkoja, meillä päin kylätaloja. 

Leader-toimistolla asetuimme kokoustilaan kuulemaan vuonna 2015 perustetun A2S-Leader-ryhmän 

toiminnasta. Paikalla oli toiminnanjohtaja ja kolme projektien vetäjää. Kuulimme, että yli 90% rahoitetuista 

hankkeista on investointihankkeita, kun meillä Suomessa vastaava prosentti on selvästi pienempi. Muitakin 

käytännön eroja on: Portugalissa esimerkiksi toteutetaan monirahastoista toimintaa kun taas meillä 

Suomessa Leader-toiminta keskittyy pääasiassa maaseudun kehittämiseen ja Kalaleaderiin.  

 

Toimistolla keskusteltiin maiden Leader-toiminnan eroista ja yhtäläisyyksistä. 

Me puolestamme esittelimme Outokairan hallinnoiman EAKR-rahoitteisen Original Lapland -

matkailuhankkeen ja sen jälkeen keskusteltiin rahoitusmalliemme erosta ja kysymyksiä esitettiin vilkkaasti 

puolin ja toisin. Tulevaisuudessa haluaisimme tehdä yhteistyötä kansainvälisessä hankkeessa. 
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Tulevaisuudessa Leader-ryhmät ovat kiinnostuneita tekemään kansainvälistä yhteistyötä. 

Siirtymiä paikasta toiseen hyödynnettiin reissulla keskusteluihin ja oppimiseen. Toimistolta lähdettyämme 

emäntämme Virpi kertoili majapaikkamme Casa do Vallen ja sen toimintojen kehittämisestä Leader-tuella: 

ajankohtaisesti muutaman päivän sisällä oltiin juuri julkaisemassa huolella työstettyä Walk Sintra -

applikaatiota, johon on koottu Virpin itse rakentamia patikkareittisuosituksia tarkkoine tietoineen ympäri 

Sintraa ja lähiseuduilla. Jokaisesta reitistä on sovelluksessa itse otetut kuvat, korkeuserot, matkan varrella 

olevat nähtävyydet ja ruokapaikat ym. matkailijalle oleellista tietoa. Applikaation tekemiseen oli saatu 40 % 

tukea ja 60 % oli katettu itse, kokonaiskustannuksen ollessa 12 000€. Toivotimme Virpille paljon onnea 

lanseeraukseen! 

---------- 

Päivän viimeinen vierailukohde oli matkailukylä 

Mata Pequena, 300 vuotta vanha 

matkailukäyttöön restauroitu kylänraitti. 

Omistaja kertoi meille tarinansa: muutto 

rapistuneeseen kylään, talojen kunnostaminen 

yksi kerrallaan vuosien varrella, kylän uuteen 

kukoistukseen nostaminen. Ensimmäisen kuuden 

talon vuokraus oli aloitettu vuonna 2005 ja sen 

jälkeen joka toinen vuosi kunnostettiin yksi, nyt 

taloja on 16. Niistä 12 on omassa omistuksessa. 

Vanhaa rakennustapaa oli haluttu kunnioittaa 

mutta byrokratia oli toisinaan tullut vastaan: 

nykysäädökset estivät aluksi muun muassa 

vanhan tavan mukaisten matalien sisäkattojen tai  

 

 

Omistaja kertoi Mata Pequenan tarinan. 
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oviaukkojen toteuttamisen. Lopulta kylä 

luokiteltiin arvoltaan sellaiseksi, että 

rakennusmääräykset alkoivat joustaa ja sallivat 

alkuperäiset toimintatavat. Niin kylä saatettiin 

nykyiseen muotoonsa. Myös sähkötolpat on 

korvattu maanalaisilla kaapeleilla ja kunnan 

valama asfaltti korvattu mukulakivillä, joten 

näkymä on juuri kuin 150 vuotta sitten.  

Talot ovat erilaisia ja eri kokoisia: suurimmassa 

majoittuu 8 henkilöä. Yhteistilaa ei vastaanoton 

lisäksi ole, aterioita on kuitenkin mahdollista 

tilata. Sosiaalinen media on kylän tärkein 

viestintäkanava ja jotakuinkin puolet asiakkaista 

on yhä uudelleen palaavia. Paikkaa kehitettään 

jatkuvasti: nyt suunnitteilla on mm. tarinointi-

iltoja. Kylä työllistää kuusi henkilöä ja on pitkälti 

loppuun varattu.  

Täyden päivän päätteeksi lähdimme Casa do 

Vallen kautta läheiseen ravintolaan illalliselle, 

jonka äärellä emäntämme Virpi kertoili lisää 

portugalilaisesta elämänmenosta.  
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Lauantai 2.4.2022: Lissabonin makuja 

 

Lauantaina lähdettiin taas heti aamiaisen jälkeen tien päälle. Ensimmäinen pysähdys Lissabon-päivänä 

tehtiinkin Sintran sisällä, lauantaisin järjestettävällä maalaistorilla, farmers’ marketilla. Kuulimme, että torin 

rakenteet - katokset ja toripöydät - oli uusittu Leader-tuella. 

 

Kiersimme marketin, ihastelimme paikallisten tuotteiden tuoreutta ja väriloistoa ja saimmepa mukaan 

mansikoitakin maisteltavaksi. Oppaanamme toimiva Virpi kävi lähtiessä hakemassa meille viereisestä Dona 

Estefânia -konditoriasta Sintran tavaramerkiksi muodostuneita makeita herkkuja, käsintehtyjä pitkulaisia 

lehteviä leivonnaisia. 

---------- 

Lissaboniin saavuttiin aikataulusta edellä. Oli aikaa piipahtaa matkamuistopuodissa ja silmäillä rakennuksia 

peittäviä koristeellisia laattoja. Sitten käveltiin kujia pitkin huikaisevan merimaiseman ääreen, yhdelle 

Lissabonin monista ”miradouroista”, näköalapaikoista. Tavattiin iloinen ruokakierroksia järjestävä 

oppaamme ja aloitettiin hänen johdollaan parinkymmenen maun kierros perheyrityksinä toimiviin 

ravintoloihin Lissabonin perinteikkäässä Alfama-kaupunginosassa. 
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Miradourolla pysähdyttiin maisemien ihailun lisäksi ottamaan jälleen yksi ryhmäkuva. 

---------- 

Ensimmäisen pysähdyspaikkamme oli perheomisteinen Manjerico Alegre. Ravintolalla oli valtava 

viinivalikoima ja oma Santulhana-oliiviöljynsä, jota pääsimme maistelemaan. Kuulimme myös tarkemmin 

Portugalin pohjoisosissa tuotettavan vinho verde -viinin valmistusprosessista: se tehdään nuorista, vielä 

raaoista rypäleistä, jolloin viiniin muodostuu kuplia sen vielä kypsyessä pullossa.  

Ensimmäisenä maisteluannoksena saimme eteemme tomaattiriisiä ja friteerattuja turskapyöryköitä. Toinen 

annos oli paikallista sardiinia paahdetulla leivällä. Opimme, että tuoretta sardiinia syödään vain kesäkuun 

puolivälistä syyskuun puoliväliin, muina aikoina se kulutetaan laadukkaana säilykkeenä. Kuulimme, että 

moni pitää sardiinipurkkeja työpöydän alalaatikossa kiireisen päivän lounasta varten. 
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Maistamaamme oliiviöljyä tuotetaan vain 500 pulloa vuodessa. 

---------- 

Toisessa ravintolassa meille oli katettuna neljän juuston juustotarjotin tomaattihillolla ja liekitettyä 

portugalilaista chorizo-makkaraa sekä punaviiniä. Oppaamme kertoi seinälle piirretyn kartan avulla viinien 

ja muiden tuotteiden alueellisista erityispiirteistä.  
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---------- 

Kolmas ravintola oli kolmen sisaruksen pitämä Maruto. Pöydän ääressä maisteltiin ohuita viipaleita kielen 

päälle sulavaa mustan sian niskaa sekä mustekalasalaattia, jolle väriä ja makua antoivat punaiset ja vihreät 

paprikat, punasipuli, oliiviöljy ja siideriviinietikka. Opimme, että mustekalat ovat täällä erityisen maukkaita, 

koska Lissabonin edustalla ne käyttävät ravinnokseen simpukoita. 
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Kolmen sisaruksen ravintola Marutossa maistelimme värikkäitä ruokia. 

---------- 

Sitten suunnattiin kuljailemaan kapeille kujille. Palanpainikkeeksi pääsimme kadunkulmassa maistamaan 

kirsikkalikööriä. Se tarjottiin kekseliäästi ja jätettä vähentävästi suklaasta tehdystä pikarista, joten maistelun 

jälkeen myös astian sai nielaista.  

 

Iloinen oppaamme johdatti ryhmän erilaisten makuelämysten äärelle. 
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Jälkiruokapaikkakin löytyi vanhan kaupungin 

kujilta. Meille tarjoiltiin kadulle pastel de natat, 

ehkä ne kaikkein tunnetuimmat portugalilaiset 

makeat leivonnaiset. Niitä olimme maistelleet jo 

edellisenä päivänä myös Mafra-leipomossa. 

Toinenkin jälkiruoka meitä odotti: samassa 

paikassa maistoimme vielä kookosleivokset. 

 

Jälkiruoat nautittiin kapean kujan konditoriassa. 

---------- 

 

 

 

Ruokakierros oli elämys, joka sai pohtimaan, 

olisiko meillä mahdollisuuksia kehittää Lapissakin 

jotakin vastaavaa makujen seikkailua, jossa 

paikalliset yritykset ja niiden ammattitaito 

pääsisivät loistamaan. Vaikutuksen kierroksella 

teki raaka-aineiden kunnioitus ja pienten 

vivahteiden huomioiminen – intohimoinen 

suhtautuminen asiaan näkyy aina myös ulospäin. 

Pienet kekseliäät yksityiskohdat, kuten suklainen 

likööripikari, jäivät mieleen. 

Ruokakierroksen jälkeen katseltiin pieni tovi 

kaupunkia, kunnes minibussit poimivat meidät 

kyytiin. Kohdalle sattui mielenosoitus, mikä 

hidasti majapaikkaan paluuta mutta ehdimme 

silti aikataulun mukaan vielä illalliselle 

nauttimaan meren antimista äyriäis-kalapadan 

muodossa.

 

Sunnuntai 3.4.2022: Sintra ja meren rannikko 

Sunnuntaiaamuna aamiaisen yhteydessä pakkasimme mukaamme retkieväät, edessä olisi paljon kävelyä ja 

tiivis päivä. Virpi lainasi meille kätevät Casa do Valle -logolla varustetut termospussukat, jotka olisivat 

suojanneet eväitä lämpimämmälläkin säällä. Heti poimittiin vinkki talteen – kuinka näppärä pieni 

käyttöesine ideaksi myös meille!  

Ensimmäinen kohteemme oli (alkuperäisestä ohjelmasta poiketen) Sintran rinteiden yllä kohoava värikäs ja 

maamerkin tapainen Penan palatsi. Kuljettaja jätti meidät palatsin puutarhojen alaportille, josta lähdimme 

verkkaisesti kiertelemään ylöspäin samalla ihastellen vehreyttä, siisteyttä, sirkutusta ja tuoksuja. Virpi oli 

jälleen oppaanamme läpi keijupuutarhan ja muiden puutarhan eri osioiden: saimme kuulla kasveista, 

puutarhan rakennelmista ja historiasta kiehtovia tarinoita.  
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Penan palatsin puutarha oli laaja metsäinen alue täynnä katseltavaa ja kuunneltavaa. 
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Penan palatsin puutarhan ”keijumetsässä”. 

Vähitellen nousimme kohti palatsia, kunnes se aukeni eteemme koko komeudessaan. Hajaannuimme 

kiertelemään omin nokkinemme sisäpihoja ja muurinvieruksia ja sovimme tapaamisen 45 minuutin päähän. 

Palatsi on Sintran tunnetuin juuri värikkyytensä takia ja olimme tyytyväisiä, että myös me pääsimme sitä 

ihastelemaan. 
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Seuraavaksi meidät kuljetettiin Regaleiran palatsille, jossa saimme perusteellisen opastuksen. Tämä linna 

oli rakennettu jo vuonna 1667 ja se sai nykyisen muotonsa 1910-luvulla. Tuolloinen omistaja oli viehättynyt 

esoteerisesta maailmankatsomuksesta, mikä näkyi erityisesti palatsin puutarhan merkillisissä rakenteissa. 

Esoteerisuudella viitataan tiedon salaiseen luonteeseen, symboliikkaan, mielikuvitukseen ja todellisuuksien 

rinnasteisuuteen ja sen ymmärtämiseen liittyviin pyrkimyksiin. Vapaamuurariyhteisö harjoitti toimintaansa 

näillä tiluksilla ja me saimme kokea heidän riitteihinsä liittyvän initiaatio- eli vihkimyskaivon/-lähteen, jonka 

läpi pääsimme ylhäältä alaspäin laskeutumaan: 9 kerrosta, 15 porrasta kussakin, veivät meidät symbolisesti, 

siirtymäriitin omaisesti, jälleensyntymään vesiputouksen äärelle. Portaissa, patsaissa, kulkuväylissä ja 

muussa ympärillä näkyvässä oli sakeanaan symboliikkaa. Palatsi oli totisesti yhdenlaisen mielenmaiseman 

kuvaus. 
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---------- 

Palatsien ja retkievästauon jälkeen siirryimme minibusseilla Cabo da Rocalle, Euroopan läntisimpään 

pisteeseen. Tuuli tuiversi ja turisteja riitti mutta merimaisemat olivat huikaisevat. Kuulimme tältä paikalta 

myös surullisia tarinoita alas jyrkänteeltä tuulenpuuskien voimasta pudonneista ihmisistä.  
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Cabo da Rocan jälkeen auto vei meidät alas meren rantaan, missä pidimme pienen tauon: toiset kävivät 

kahvilla, toiset ihailivat merta lähietäisyydeltä ja seurasivat surffareiden temppuja kovassa aallokossa. 
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Viimeinen vierailukohteemme oli Adega Regional de Colares, Portugalin vanhin osuuskuntamuotoinen 

viinitila. Siellä kuulimme alueen viinilajikkeista, jotka harvoina Euroopassa selvisivät 1800-luvulla 

viiniviljelmiä tuhonneesta Phylloxera-hyönteisen aiheuttamasta epidemiasta. Hiekkamaa ja 3–4 metrin 

syvyyteen työntyvät juuret pelastivat Colares-alueen viiniviljelmät.  

 

 

Pääsimme näkemään hiekkamaassa kasvavat viinilajikkeet, jotka selvisivät viljelmiä tuhonneesta 

epidemiasta 1800-luvulla. 

 

Saimme esittelyn tuotantotiloissa, joissa oli 

säästetty eri aikakausien välineistöä ja 

säilytysastioita historian havainnollistamiseksi. 

Leader-tuella tilalle on lisätty kapasiteettia 

tuotantoon, uusia tynnyreitä ja muuta 

viininvalmistusvälineistöä.  

Kuulimme kierroksella tarkemmin myös 

osuuskuntamuotoisesta toimintamallista sekä 

paikallisen viininviljelyn rajoituksista ja tilan 

historiasta. Tilalla pääsimme maistamaan neljää 

viiniä: niin savimaassa kuin hiekkamaassakin 

kasvaneita lajikkeita, valkoisia ja punaisia.  
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---------- 

Viimeisenä iltana asetuimme yhdessä pöydän ääreen ja nautimme reissun parhaan illallisen: alkupalaksi 

herkullinen salaatti, kauniisti annoksittain tarjottu värikäs, täydellisen kypsä pääruoka sekä aterian 

kruununa lämmin suklaafondant, jäätelö ja vadelmat. Hieno päätös ruokamatkailuun tutustumiselle! 
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Maanantai 4.4.2022: Matkapäivä  

Matkapäivä takaisin Suomeen päin alkoi ennen kukonlaulua. Kaikki matkalaiset oli puoli viiteen mennessä 

saatu minibusseihin aamiaiseväineen ja matka Lissabonin lentoasemalle saattoi alkaa. Kentän koko 

tutkajärjestelmä oli hetkellisesti poissa käytöstä mutta lopulta kiitoradalta noustiin vain vähän myöhässä ja 

sujuvan lennon päätteeksi saavuttiin Helsinkiin. Sieltä jatkettiin vielä Rovaniemen ja Oulun kentille ja illaksi 

saavuttiin takaisin kotiin. 

 

 

Raportin laati Salla Saarela. Kuvat Iina Askonen (pois lukien osa ryhmä- ja ruokakuvista).  


