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viinimatka

Turkin
Täys-

osumaT
TurkkilaiseT viiniT TekeväT maihinnousua muun 

ma ailman TieToisuuTeen –  ja eTurivissä marssivaT 

paikallisisTa rypäleisTä valmisTeTuT viiniT. 

MARJA HAKOLA + KUVAT PäiVi KAARinA LAAJAnen
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ULIVUORET PURKAUTUIVAT miljoonia vuosia 
sitten, ja Keski-Anatolian sydämessä sijait-
seva Kappadokia alkoi saada muotoaan kaa-
oksessa. Laavasta ja vulkaanisesta tuhkasta 
muodostui kivikerrostumia, joita sade, tulva-
vedet ja tuuli muovasivat. Luonnon voimat 
kaiversivat jäljelle jääneestä kiviaineksesta eli 
tuffista erikoisia, savupiipun muotoisia pat-
saita ja pylväitä, joita englanniksi kutsutaan 
osuvasti nimellä fairy chimneys.

Myös paikalliset asukkaat kaiversivat 
pehmeään kallioon tuhansia luolia, jopa 
kokonaisia maanalaisia kaupunkeja. Luolat 

tarjosivat suojaa alueella, joka on aina ollut erilaisten kult-
tuurien, tapojen ja uskontojen kohtauspaikka – sijaitseehan 
Kappadokia Silkkitien ja muiden historiallisten kauppareit-
tien varrella. Varhaiskristityille luolat ja maanalaiset kau-
pungit tarjosivat piilopaikan roomalaisia vainoojia vastaan. 

Turasan, yksi Kappadokian nimekkäimmistä viinitalois-
ta, on osittain rakennettu kallion sisään. 1970-luvulla valmis-
tuneessa maanpäällisessä osassa on tyylikäs viinimyymälä, 
jossa talon tuotteita myydään tiskin yli.

Vuonna 1943 perustettu perheyritys tuottaa vuodessa 2,1 
miljoonaa litraa viiniä. Kappadokian muut merkittävät vii-
ninvalmistajat ovat vuonna 1929 perustettu Kavaklidere, joka 
on Turkin johtavia yksityisiä viinitaloja, sekä vuonna 1986 
toimintansa aloittanut Kocabağ. 

Turasanilla omilla viinitarhoilla viljellään kotimaista Emir-
lajiketta sekä kansainvälisiä lajikkeita kuten Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot ja Tannat. Sopimus-

viljelijöiden tarhoissa kasvavat etupäässä kotimaiset lajikkeet 
kuten Narince, Öküzgözü, Boğazkere ja Kalecik Karası. 

TURKIN ILMASTOEROT ovat huomattavia. Traakiassa, Marma-
ran alueella ja Egeanmeren rannalla vallitsee Välimeren leuto 
ilmasto, ja näillä alueilla viljellään eniten myös kansainvälisiä 
rypälelajikkeita. Mustanmeren alueen vehreydessä menestyy 
kotimainen valkoinen Narince-rypäle. Kaakkois-Anatoliassa 
on kuumaa ja kuivaa, mutta valtion vesiprojektien ansiosta 
siellä on hyvät kasvuolosuhteet rypäleille – suurin osa ry-
päleistä käytetään tosin muuhun kuin viininvalmistukseen. 
Vuoristoinen ja viileä Itä-Anatolia on paikallisten punaisten 
Öküzgözü- ja Boğazkere-lajikkeiden pääviljelyalue.

Keski-Anatolian mannerilmastossa kasvatetaan paikal-
lisia lajikkeita. Alueen keskellä sijaitsevassa Kappadokiassa 
vallitsee erityinen aroilmasto: kahden vuoristojonon väliin 
jäävällä alueella kesät ovat kuumia ja kuivia ja talvet kylmiä 
ja lumisia. Kesällä lämpötila voi kivuta jopa neljäänkymme-
neen asteeseen. Vähäisen sademäärän takia keinokastelu on 
tällöin tarpeen. Talvella pakkasta voi olla jopa 30 astetta. 

Saamme maistaa Turasanin laatuviineihin kuuluvaa vuo-
den 2011 Emir-viiniä. Väriltään hennon keltaisen vihreä viini 
tuoksuu vihreältä omenalta ja päärynältä, ja sen maussa tun-
tuu maaperän mineraalisuus. Viini on kevyt ja tasapainoinen.
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Turasan valmistaa korkealuokkaista valkoviiniä myös ko-
timaisesta Narince-rypäleestä. Seneler Narince-viini kypsyy 
ranskalaisissa tammitynnyreissä 11 kuukautta. 

Chardonnay-rypäleet kasvavat Turasanin omassa Zey-
nep-viinitarhassa 1050 metrin korkeudessa. Pienen sadon 
rypäleet korjataan käsin. 

Turasan Chardonnay 2010 -viinin väri on kaunis ja 
kirkkaansävyinen, puhdas keltainen. Tuoksussa on parfyy-
misuutta, trooppisia hedelmiä, ananasta, sitrushedelmää 
ja apilaa. Suutuntuma on pehmeä mutta kuitenkin raikas. 
Hapokkuus hallitsee ja mineraalisuus tukee makua. Maku on 
pitkä, ja siinä on raikasta greippihedelmää ja mangoa. Kevyt 
tammisuus tuo makuun mukavaa pyöreyttä. Kohtalaisen kor-
kea alkoholipitoisuus tuntuu maussa. 

”MEILLÄ VASTA OPETELLAAN juomaan viiniä ranskalai-
seen tyyliin. Niin monet juovat alkoholia vain humaltuak-
seen”, huokaa nuori insinööri Mustafa Secen esitellessään 
Turasan-viinitalon viihtyisiä toimitiloja.

Turkkilaisella viininvalmistajalla onkin aivan erilaiset 
haasteet kuin hänen eurooppalaisilla kollegoillaan. Mustafa 
Secenin harmiksi suurin osa, noin 80 prosenttia, islamin-
uskoisen maan väestöstä ei käytä alkoholia lainkaan – ei 
ainakaan avoimesti. Heistäkin, jotka alkoholia nauttivat, noin 
puolet juo humalahakuisesti joko rypäleviina rakia, suosittua 
turkkilaista Efes-olutta tai halpoja pöytäviinejä. 

Alkoholia ei Turkissa saa mainostaa lainkaan. Lisäksi vii-
ni on suhteellisen kallista korkean verotuksen vuoksi. Tästä 
huolimatta viinin kulutus maassa on hiljalleen nousemassa: 
samalla kun viinin laatu paranee ja viininvalmistajat satsaa-
vat nykyaikaiseen tekniikkaan, länsimaisesti ajattelevien 
kuluttajien mielenkiinto viiniä kohtaan kasvaa. 

Silti viinin kulutus on eurooppalaisesta näkökulmasta 
yhä vähäistä. Viiniä juodaan Turkissa noin yksi litra henkilöä 
kohden vuodessa, mikä vastaa noin seitsemää prosenttia 
alkoholin kokonaiskulutuksesta. Olut onkin tilastojen mu-
kaan alkoholia nauttivien turkkilaisten lempijuoma, sillä sen 
kulutus kattaa 86 prosenttia alkoholin kokonaiskulutuksesta. 
Vertailun vuoksi: Ranskassa ja Italiassa viiniä nautitaan noin 
50-60 litraa henkilöä kohti, ja Suomessakin kuutisen litraa 
vuodessa.

PERINTEITÄ KUITENKIN on, sillä turkkilaisen viinin tarina 
saattaa olla yhtä vanha kuin viinin tarina. Tutkijat – niin 
rypäleiden genetiikan tutkijat, kielitieteilijät kuin biomole-
kyyliarkeologit – pitävät varsin todennäköisenä, että alkupe-
räisen viiniköynnöksen Vitis viniferan viljely syntyi alueella, 
joka on osittain nykyistä Turkin kaakkoisosaa. Heettiläiseltä 
ajalta peräisin olevat löydöt osoittavat, että alueella on viljel-
ty viiniä jo noin 7000 eaa. 

Heettiläisten aloittama ja kreikkalaisten ja bysanttilais-
ten jatkama viininvalmistus ei päässyt kehittymään ottomaa-

Napakymppi ja yliopistoviini

Kaikkiaan tuhannesta rypälelajikkeesta, joita Turkissa 
viljellään, 600  -800 on geneettisesti erilaisia. näistä viljellään 
noin kuuttakymmentä lajiketta, joista valmistetaan viiniä tai 
jotka myydään pöytärypäleinä ja rusinoina. noin 30 lajikkeel-
la on taloudellista merkitystä viinintuotannossa.

Turkilla on maailman neljänneksi suurin viininviljelyala, ja 
maa tuottaa yli neljä miljoonaa tonnia rypäleitä vuodessa. Val-
taosa rypäleistä tulee markkinoille pöytärypäleinä, noin 20 
prosenttia käytetään rusinoiden valmistukseen ja hieman pie-
nempi osa rypälemehun eli pekmezin valmistukseen. Viininval-
mistukseen rypäleistä käytetään vain noin kaksi prosenttia.

Turkissa valmistetaan 70 miljoonaa litraa viiniä vuodessa. 
Keski-Anatolian alue tuottaa 12,1 prosenttia tästä määrästä. 
Kokonaistuotannosta neljä prosenttia menee vientiin, muun 
muassa eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Kaukoitään. 

Viisi turkkilaista rypälettä alkaa jo saada nimeä myös Tur-
kin ulkopuolella:

Öküzgözü on itäisestä elazigin alueelta kotoisin oleva ry-
päle, josta saadaan erittäin mehuisaa ja pyöreää punaviiniä. 
Viiniarvostelija Jancis Robinsonin mukaan viini ”nostaa hy-
myn huulille”. Öküzgözü tarkoittaa härän silmää, joka englan-
niksi käännettynä viittaa myös napakymppiiin. 

Punainen Boğazkere-rypäle kasvaa idässä Diyarbakirin 
alueella. Siitä saatu tumma-arominen viini sopii Öküzgözün 
tavoin hyvin tammitynnyrissä kypsyttämiseen.

Kalecik Karası on kotoisin Ankaran pohjoispuolelta Kale-
cikin alueelta. Punainen lajike tuottaa omaperäistä, pehmeää 
viiniä. Se herätettiin eloon yhteistyössä paikallisen yliopiston 
ja Kavaklideren kanssa 1980-luvun lopulla. 

emir on Kappadokiassa viljelty valkoinen lajike, josta saa-
daan vaalean vihreän ja keltaisen sävyistä hapokasta viiniä, 
jonka maussa on mineraalisuutta sekä mandariinin, greipin ja 
aprikoosin aromeja.

Valkoinen narince on kotoisin Tokatista, alueelta jos-
sa Mustanmeren ilmasto vaihtuu mannerilmastoksi. narincea 
käytetään hapokkuutensa ansiosta paljon sekoitusrypäleenä. 
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Vierailukohteet

PAIKAN PÄÄLLE

Lennä. Turkish Airlines 
lentää suoraan Helsingistä 
Istanbuliin. Saman lentoyh-
tiön sisäinen lento Kayseriin 
kestää tunnin. Kayserista 
Kappadokiaan on matkaa 
noin 50 km. Kappadokiaan 
järjestetään myös bussiretkiä 
Turkin etelärannikon loma-
kohteista kuten Antalyasta. 
Bussimatka kestää yhdeksän 
tuntia.

Majoitu. Monet Kappa-
dokian hotellit on rakennet-
tu osittain vanhoihin kallio-
luoliin – muun muassa upea 
kylpylähotelli CCR Üçhisa-
rin kalliolinnan kupeessa. 
Turist Hotel Göreme sijait-
see kävelymatkan päässä 
Göremen ulkoilmamuseosta. 
Alueelta löytyy myös huo-
keampia yösijoja, jotka ovat 
erityisesti reppumatkaajien 
suosiossa.

www.ccr-hotels.com

Liiku. Kappadokiassa on 
hyvät bussiyhteydet, joilla 
pääsee liikkumaan kohteesta 
toiseen. Myös autonvuokra-

us on kätevä tapa nähdä alue 
omassa tahdissa.

Vaella. Alue on retkeili-
jöiden suosiossa upeine vael-
lusreitteineen. Red Valley 
-reitin varrella on luolakah-
vila, jossa myydään sekä 
alueen viinejä että vastapu-
ristettua appelsiinimehua. 
Nuori kahvilanpitäjä tuo joka 
aamu tuoreet hedelmät ylös 
luolaan moottoripyörällään. 
Kahvilan nimi on osuvasti 
The Flintstone Cafe (Kiviset 
ja Soraset).

Syö. Vahvaa turkki-
laista kahvia, perinteistä 
omenateetä ja hyvää viiniä 
– mutta myös palanpaini-
ketta: turkkilainen alkupa-
lapöytä on runsas, kaunis ja 
niin täyttävä, että kannattaa 
pitää varansa. Tilaa on hyvä 
jättää tukeville pääruoille ja 
makeille jälkiruokaherkuille. 
Kasvikset ovat laadukkai-
ta, ja niitä tarjoillaan joka 
aterialla.

Ravintoloita:
Restaurant Bizim Ev, 

Avanos. 
www.bizim-ev.com

Restaurant Babayan Evi, 
Ürgüp.

 
Koe. Lento kuumailma-

pallolla yli Kappadokian on 
must! Liikkeelle lähdetään jo 
kukonlaulun aikaan hyvien 
tuuliolosuhteiden vuoksi. 
Göremen ulkoilmamuseos-
sa voi nähdä tuhatvuotiaita 
kiveen louhittuja kirkkoja 
upeine freskoineen.  Avanos 
on kuuluisa keramiikastaan 
ja matoistaan (Einsteinin 
näköisen mestari Galipin luo 
tullaan oppimaan dreijausta 
ympäri maailmaa). Mattojen, 
seinävaatteiden ja keramii-
kan lisäksi Kappadokiasta 
kannattaa osta paikallisesta 
oniksista ja turkoosista val-
mistettuja koruja. Shoppailun 
jälkeen virkisty turkkilaisessa 
kylpylässä hamamissa.

 www.sultanballoons.
com

Www.chezgalip.com 
 

www.elishamam.com

Lisää aiheesta:
www.winesofturkey.

com,

 www.turasan.com

www.ewbc.vrazon.
com

Matkailusta Kappadoki-
assa:

www.goturkey.com 
(Cappadocia)

nien vallan aikana islamin alkoholikiellon vuoksi, mutta 
etniset vähemmistöt jatkoivat viljelyä tahoillaan – muun 
muassa kristityssä Kappadokiassa. Turkin ensimmäinen 
nykyaikainen viininvalmistamo syntyi kuitenkin vasta pre-
sidentti Kemal Atatürkin aloitteesta vuonna 1925. Atatürk 
modernisoi Turkkia länsimaiseen malliin ja hallitsi maataan 
tiukalla otteella.

1900-luvun puolivälissä Kavaklidere ja Doluca olivat 
maan johtavia yksityisiä viinitaloja, jotka avasivat ikkunoita 
Eurooppaan. 1990-luvulla, alkoholilainsäädännön muuttu-
essa ja kehittyessä, myös pienet paikalliset viininvalmistajat 
alkoivat tuottaa korkealaatuisia viinejä. 

Valtion monopoliyritys Tekel yksityistettiin vuonna 2009, 
mutta se säätelee edelleen alkoholin verotusta ja jakelua. 

SUURET VIINITALOT ovat viime vuosina satsanneet nyky-
aikaiseen tekniikkaan. Vanhat betonitankit on korvattu 
terästankeilla ja valmistusmenetelmät ovat muutenkin 
ottaneet monta harppausta eteenpäin. Monet yritykset ovat 
pestanneet viinintekijöitä ulkomailta, erityisesti Ranskasta. 
Turkkilaiset viinintuottajat ovatkin innokkaita oppimaan 
uutta, kehittämään viinejään ja lisäämään niiden vientiä.

Viinin, mehun tai teen kera on hyvä nauttia alueen 
mainioita ruoka-annoksia, joissa estetiikka yhdistyy mauk-
kauteen. Kokeilemisen arvoinen on esimerkiksi Keski-Ana-
tolian perinteinen testi kebab, joka on taikinalla suljetussa 
savipotissa pitkään haudutettua lihaa vihanneksineen. Sen 
kanssa maistuu tandoor-uunissa paistettu herkullinen leipä. 

Alkupaloina, viinin tai rakin seuraksi, tarjotaan usein 
perunaa sisältäviä pasteijoita, paputahnaa, viininlehti-
kääryleitä, öljyssä paistettuja kasviksia jugurttikastikkeen 
kanssa, saksanpähkinöillä täytettyjä kananpaloja tai täytet-
tyjä kesäkurpitsan kukkia. Kasvikset, erityisesti tomaatti, 
paprika, munakoiso ja kesäkurpitsa, kuuluvat joka ateriaan.  
Jälkiruoaksi nautitaan hedelmiä, makeita leivonnaisia, mai-
tovanukkaita tai herkullista halvaa. Maista myös turkki-
laista kahvia – ja omenateeltä tuskin voit välttyä! Turkki on 
hyvä kohde niin viini-, ruoka- kuin maisemamatkaajalle.


