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teksti ja kuvat: Marja Martikainen

S uomalaista villiruokaosaa-
mista vahvistaa uusi kou-
lutus, jota levitetään koko 
Suomen ravintola-alan op-
pilaitoksiin. Koulutuksen 
rakennetta testattiin touko-
kuussa, kun ruoka-alan am-

mattilaisista ja opettajista koostuva pilotti-
ryhmä perehtyi villiyrtteihin ja kaloihin Ra-
vintolakoulu Perhossa ja Nuuksion kansal-
lispuistossa. Syksyllä ovat vuorossa marjat, 
sienet, poro ja riista. 

Kurssin suorittaneet voivat jatkossa toi-
mia villiruokakouluttajina. Kurssia oli ra-
hallisesti tukemassa ELO-säätiön lisäksi 
Metsämiesten säätiö. 

Pilottiryhmän kouluttajina toimivat Ra-
vintolakoulu Perhon kestävän gastronomi-
an lehtori Jarmo Åke, Suomen villiruoka-
lähettiläs, keittiömestari Sami Tallberg se-
kä joukko muita ruuan ja luonnon asian-
tuntijoita.

– Valinnaisella villiruokakoulutuksella 
varmistetaan, että ruoka-alan ammattilai-
set eri puolilla Suomea osaavat tuoda mo-
nipuolisesti esiin kansalliset ja maakun-
tien omat villiruuat. Tavoitteena on, et-
tä Suomessa on itsenäisyyden juhlavuon-
na 2017 vähintään 100 osaavaa villiruoka-
kokkia, kertoo suomalaista ruokakulttuu-
ria edistävän ELO-säätiön johtaja Seija 
Kurunmäki. 

Luonnosta koko ateria
– Suomalaisille runsas lajisto, puhdas luon-
to ja jokamiehenoikeus liikkua metsissä ja 
kerätä sieniä, marjoja ja villikasveja, ovat 
maailmalla ainutlaatuisia. Pohjoismaiden 
ulkopuolella täytyy tietää, missä saa kulkea, 
muistuttaa lehtori Jarmo Åke, joka on asu-
nut noin 20 vuotta Yhdysvalloissa ja suorit-
tanut maisterintutkintonsa Italiassa. 

Suomalaiseen villiruokaan kuuluvat 
luonnossa kasvaneet villikalat, sienet, mar-
jat, villiyrtit- ja kasvit, riista ja poro. Kevääl-
lä ja alkukesällä saalis painottuu kaloihin, 
kasveihin ja yrtteihin, loppukesästä käyn-
nistyy metsästyskausi kyyhky- ja sorsajah-
dilla, ja metsästä löytyy sieniä ja marjoja. 

Villiruokaosaaminen 
VAHVISTUU 

Villiruokakoulutus valloittaa ravintola-alan oppilaitokset. 
Tulevat ruoka-alan ammattilaiset opiskelevat muun 
muassa miten luonnosta haetaan ainekset aterialle, 

jossa villikasvit täydentävät riistaruokia. 

Villikasvit sopivat erittäin hyvin riista-
ruokien yhteyteen – samasta paikastahan 
ne ovat kotoisin. Nämä puhtaat, ilmaiset ja 
maukkaat ainekset kannattaa opetella tun-
temaan ja kerätä talteen.

Villikasvien keruu sopii hyvin myös ko-
ko perheen harrastukseksi. Syötäviä villi-
kasveja kasvaa lähes jokaisen lähiympäris-
tössä, ja salaattiainekset ovat nopeasti ka-
sassa. Tien reunaan ja varsinkin moottori-
tiehen pitää kuitenkin olla runsaasti etäi-
syyttä. Kasveja ei saa kerätä myöskään alu-
eilta, joissa on saatettu käyttää rikkaruoho-
jen torjunta-aineita. 

Jokamiehenoikeus ei pidä sisällään juu-
rien ja puiden oksien keruuta, vaan siihen 
tarvitaan maanomistajan lupa. Myöskään 
rauhoitettuja kasveja ei saa kerätä. 

Rikkaruohoista parasta salaattia
Villikasveihin pätee sama varoitus kuin 
sieniin – on poimittava vain kasveja, jot-
ka varmasti tunnistaa. Luonnossa kasvaa 
myös monia erittäin myrkyllisiä kasveja. 

Helposti opeteltavia ruokakasveja ovat 
nokkonen, voikukka ja vuohenputki. Nuo-
ret vuohenputken lehdet ja voikukan leh-
det sekä nuput sopivat salaatteihin. Vuo-
henputkella voi korvata ruuanlaitossa 
mainiosti myös persiljan. Nokkosesta sa-
notaan, että jos sillä ei olisi polttavia leh-
tiä suojanaan, eläimet olisivat syöneet ter-
veellisen ja herkullisen kasvin jo ajat sitten 
sukupuuttoon. 

Nopea kiehautus poistaa nokkoses-
ta poltteen, ja sen jälkeen nokkosen lehtiä 

voi käyttää pinaatin tapaan. Silputtu nok-
kosmassa maistuu lisukkeena, kastikkees-
sa tai mukana perunamuusissa. Kuivattua 
nokkosjauhetta voi ripotella sämpylöihin, 
leipiin ja melkeinpä ruokaan kuin ruokaan. 

– Nokkonen on valtavan monikäyttöi-
nen kasvi. Villiminttu ja maahumala sopi-
vat maustamaan sinappi-, etikka- ja öljy-
marinadia riistalihalle. Kallioimarteen juu-
ri antaa lakritsiin viittaavan maun yrttien 
joukossa. Pienet maitohorsman alut ovat 
kuin pientä parsaa, Åke neuvoo.

Eräperinteen viisautta 
Ympäristökysymykset ja luonnon kestävä 
käyttö näkyvät nyt vahvasti ravintoloissa ja 
alan ammattikoulutuksessa. Ruoka muo-
dostaa noin viidenneksen ihmisen aiheut-
tamista hiilidioksidipäästöistä, saman ver-
ran kuin liikenne.

Maailman Luonnonsäätiö WWF muis-
tuttaa kampanjassaan, että luontoa voi suo-
jella myös syömällä. Metsästäjä toimii ym-
päristönsä puolesta syömällä vähemmän 
mutta parempaa lihaa, kalastamalla lähi-
vesien pikkukaloja ja lisäämällä kasvisten 
käyttöä.

Kestävä gastronomia painottaa ym-
päristön hyvinvoinnin huomioonottavaa 
ruuantuotantoa. Ruuanvalmistuksessa ra-
vintoa ei tuhlata. Metsästäjälle ajattelu on 
tuttua, ja näkyy metsästäjän tavassa hyö-
dyntää koko saalis ja valmistaa ruokaa ru-
hon eri osista.

Ravintolakoulu Perhon kestävän gastro-
nomian lehtori Jarmo Åken mukaan kestä-

vä gastronomia on kiinnostunut ruuan ko-
ko elinkaaresta, ja se ottaa huomioon, mis-
tä ruoka tulee ja kuka sen on tuottanut. 

– Opinnoissa rakennetaan kunnioitusta 
eläimiä ja kasveja kohtaan. Opintomatkat 
ruuan alkulähteille ovat tärkeitä, jotta opis-
kelijat näkevät, millaista elämä on. Jos ha-
luaa syödä lihaa, jonkun täytyy tuottaa tai 
kasvattaa eläin ja tappaa se, Åke sanoo. 

Monet ammattikokit harrastavat ny-
kyään metsästystä. Metsästys ja riistalihan 
alkuperä kiinnostaa myös Jarmo Åkea, jo-
ka suunnittelee suorittavansa metsästäjä-
tutkinnon lähiaikoina.

Suomalaista metsästysperinteeseen 
kuuluu saaliin kunnioittaminen, ympäris-
tön huomioonottaminen, tulilla istuminen 
ja hiljaisuudesta nauttiminen. Samaa pai-
nottaa nopeasti laajeneva Slow Food -ajat-
telu, joka on levinnyt jo 150 maahan. 

Italiassa pikaruuan vastapainoksi kehi-
tetty liike korostaa aitoja  makuelämyksiä, 
ruuan valmistamista luontoa kunnioittaen 
ja reiluutta tuottajaa kohtaan. Ruoan naut-
timiselle tulisi antaa myös aikaa.

Kuten metsästyksessäkin, myös kasvien 
keräämisessä täytyy pitää huolta kantojen 
kestävyydestä. Maasta ei saa nyhtää kerral-
la kaikkea kasvustoa. Yksivuotisten kasvien 
kohdalla olisi hyvä kerätä enintään 20 pro-
senttia kasvin esiintymästä. Turha ajatte-
lematon repiminen on syytä jättää koko-
naan pois. 

Tietoa syötävistä villikasveista: hortoilu.fi ja 
luontoportti.fi. Ilmaisen NaturGate-sovelluk-
sen voi asentaa puhelimeen tunnistustyöka-
luksi maastossa.

Seija Kurunmäki ja Sami Tallberg (oik.) kehittivät villiruokakoulutuksen ammattilaisille. Jarmo Åke 
(vas.) opettaa Ravintolakoulu Perhossa kestävää gastronomiaa.Monikäyttöistä vuohenputkea kasvaa melkein joka paikassa. Sen tunnistaa kolmiolehdyköistä ja varresta, jossa on ura.

Marja Martikainen on 
viestintäkonsultti ja toi-
mittaja, joka yritykses-
sään Dream of Green on 
erikoistunut luonnos-
ta saatavan hyvinvoinnin 
edistämiseen ja viestin-
tään. Hänellä on metsäs-
tyskortti ja puutarha, jos-
sa kasvaa runsaasti syötäviä villikasveja.

Villikasvit sopivat 
erittäin hyvin 
riistaruokien 

yhteyteen.


