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Hyvät Pohjanmaan Rotissöörit! 

Edelleen olemme rajoitusten keskellä, päiväkohtaiset pandemiatartunnat suuria. 

Ruokaravintolat suljettuina alueellamme. Kannattaa hyödyntää take a way-tarjontaa 

alueidemme ravinto-loista. Toivottavasti rokotukset vievät meitä vihdoin parempaan 

suuntaan. 

Kiitän Pohjanmaan jäseniä siitä, että olette pysyneet mukana vaikka toiminta ollut 

erittäin vähäistä rajoi-tusten vuoksi. 

Suunnittelemme taas kuitenkin seuraavanlaista toimintaa: 

- Vuosikokous 27.5.2021 (seuraamme hallituksen ja THL:n määräyksi ja sen mukaan 

kokous on joko live tai teams) 

- Mennään Metsään, 29.5.2021 villiyrttikoulutus, pitäjänä Anja ja Kurre Sjöholm 

(ulkona, toivotta-vasti onnistuu) 

- Kilpipäivä 24.4.2021 aiheena Let`s cook egg, tarkemmat ohjeet kotisivuilla, 

somessa saa mielel-lään näitä jakaa, ja kotona pienellä porukalla valmistaa. 

Suunnitteilla oli keittiö Workshop á la kulinaari Ossi Kallio, mutta tämä joudutaan 

siiirtämään myöhäi-sempään ajankohtaan. 

Muistutuksena että 25.3.2021 vietetään kansallista vohvelipäivää, jolloin pannut 

lämpenee ja nautitaan makeista tai suolaisista vohveleista. 

  



Pääsiäisenä nautitaan meillä pääsiäisen perinneruokia joihin tulee Runelta hyvät 

viinivinkit. 

Hyvää ja maukasta pääsiäistä ja kevättä! 
Voutinne 
Kaj Lax 
Chaine des Rotisseurs 
Bailliage de Bothnie 

Kuva: Kaj Lax 

  

  
      

  
      

  

  

OMGD 

OMGD (Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs) on Rotîsseurs-

järjestön alajärjestö, joka keskittyy viinien ja muiden jalojen juomien 

harrastamiseen.  

MAALISKUU 2021 VIINIVINKKI  

Lampaanlihan kulutus Suomessa on tosi alhainen. Vuonna 
2016 se oli noin 0,7 kiloa henkeä kohti vuodessa. Pääsiäisenä 
sen kulutus on kuitenkin 3 - 4 kertainen. 

 Lampaanlihan seuraan tarvitaan hieman kehittynyt ja hillitty, 
monivivahteinen viini. Sellainen löytyy Espanjan Riojasta 
Reserva–viinin muodossa, mutta myös vielä kehittyneempi 
Gran Reserva sopii erinomaisesti lampaanlihan seuraan. 

Alkon valkoimasta löytyy runsaasti erinomaisia Reserva- ja 
Gran Reserva-viinejä. 

  

 

  



Korkealuokkainen ja edullinen valinta on esimerkiksi Baron 
de Ley Reserva (17,98€/007152), monille varmasti tuttu viini, 
koska se on jo kauan löytynyt Alkon hyllyistä. 

Viinissä on monivivahteinen, melko kehittynyt tuoksu. Siitä 
voi erottaa kirsikkaa ja kypsää karpaloa, nahkaisuutta ja 
mausteisuutta. Pehmeiden tanniinien ansiosta syntyy hieno 
ja pitkä jälkimaku. 

Toinen, vähän kalliimpi vaihtoehto on Muga 
Reserva (21,26€/449177). 

Toscanalaisviinien ystäville hyvä valinta olisi 
luomuviini Valdifalco Morellino di 
Scansano (16,99€/487817). 

Pääsiäisenä syödään myös suomalaisten perinneruokaa 
mämmiä, yleensä ilman viiniä. Voit kuitenkin rohkeasti 
kokeilla mämmin kanssa makeata sherryä, 
esimerkiksi Valdespino Cream Sherry (13,19€/003616). Tulet 
huomaamaan, että mämmin ja sherryn makeudet ja suklaiset 
vivahteet ovat täydellisen harmoonisia. 

Erittäin makea Sol de Malaga (14,98/331677) olisi hyvä 
vaihtoehto, joka löytyy Prisman Alkosta. 

Teksti: OMGD - Rune Lygdbäck, - Vice-Echanson 

Kuva: Tuija 

  
      

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 
Hyvä ruoan ystävät linkki Kokkikoulu LIve Kape Aihisen Kokkikouluun  joka 
järjestetään joka kuukausi.  

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi kaikki tarvittavat tiedot mitä kyseisen illan 

kokkikoulu Live Menuseen tarvitaan - Ostoslistan - Reseptiikan - Viini suositukset 

On ollut kiva kokata hyvän reseptiikan - opastuksen mukaista ruokaa ja saada 

Sommalierin suositukset viineistä kullekin ruokalajille. Mahtavia makuja voi siis loihtia 

kotikeittiössäkin. 

  

https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629769-111765-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629769-111765-60829233


Seuraava Kokkikoulu Live aiheena Kevätmenu 16.4. klo 18.00 - ( Kevään Parsa ) 

Kuvat Tuija 

  

  
      

  

  

 

  

Pohjanmaan Chaîne des 
Rôtisseurs Jäsentapahtumat 2021 löytyvät 
sivustolta: 

Pohjanmaan Jäsentapahtumat 

Jäsentapahtuma -sivustoa päivitetään tarpeen mukaan ja 

tapahtumiin ilmoittautuminen hoidetaan Lyytin kautta.  

Tutustu myös La Confrérie de la Chaîne des 
Rôtisseurs Finlande, Paistinkääntäjien kotisivuille. 

Voutikunnat 

Sivustolta löydät esim Voutikunnat, Kilpiyritykset ja  koko 

Suomen jäsentapahtumat.  

  

HUOM! Jos yhteystietosi ovat muuttuneet, 
ilmoita uudet yhteystiedot. Rekisterin 
ylläpitäjä on järjestön sihteeri.  

sihteeri@rotisseurs.fi 

  

  
      

  

  
Hyvää Vuotta 2021 - Maukkaita makuhetkiä  

  

  

  

Tuija Raunio 

Vice-Chargée de Missions    

POHJANMAAN 

VOUTIKUNTA                                                                                                                              

  

  
      

  

  

 

 

  
 

  
 

  

  

  

 

  
 

  

  
  

https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629753-325081-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629753-325081-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629765-1965687-60829233
mailto:sihteeri@rotisseurs.fi
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629767-2391698-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629768-551696-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629766-2216393-60829233


Helsinki Jyväskylä Kalevala Karjala Lahti 

  

Lappi Oulu Pohjanmaa Savo Tampere Turku 

  

  
  

  

 

  

Chaîne des Rôtisseurs Suomi 

  
 

    

Lisää tapahtumia, uutisia ja tietoa: 

www.rotisseurs.fi 

 

 

Osoitelähde: Chaîne des Rôtisseurs Suomi jäs 
    

 

https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629756-204429-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629754-843693-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629757-4207452-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629758-2659082-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629761-2441062-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629762-365606-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629763-2640491-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629755-92644-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629764-311032-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629759-3748433-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629760-2626551-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629771-2533634-60829233
https://uutiskirje.rotisseurs.fi/go/31629771-2533634-60829233

