
Matkakertomuksissa 

  

AIKIO, KIRSTE: Märät säpikkäät : Sápmi underground : saamelaisten 
käytösopas. Johnny Kniga 2013 

Modernin rohkea ja monipuolinen saamelaiskulttuurin esittely. Kahdeksan 
vuodenajan mukaan etenevässä kirjassa esitellään myös herkullisia reseptejä 
(etenkin porosta). 

BOURDAIN, ANTHONY: Kobraa lautasella : täydellistä ateriaa etsimässä. Otava 2002 

Newyorkilainen keittiömestari kiertelee ympäri maailmaa maistelemassa niin kummallisia ruokia, että 
lukijaakin saattaa paikka paikoin etoa. Loppupäätelmä on se, että täydellisyys ruoassakin on suhteellista ja 
katoavaa. 

DELMONTE, RAFFAELA: Basilikan tuoksu : ruokamuistoja Italiasta. Basam books 2005 

Delmonte pakinoi italialaisista sukujuuristaan ja perehdyttää lukijan siinä ohessa italialaisen keittiön 
salaisuuksiin. Ruokaohjeita on poimittu isoäitien reseptivihkoista tai lainattu maineikkailta keittiömestareilta – 
yhteistä niille on helppous ja edullisuus. Luettelo ruokaohjeista on kirjan alussa ennen sisällysluetteloa. 

KOSKENKYLÄ, PIRKKO: Koti Provencessa. Airut 2016 

Koskenkylän pariskunta rakentaa kodin provencelaiseen maalaiskylään, vaikka se vaatiikin suomalaista 
sisua. Rakennusprojektin lisäksi lukija saa lempeän kuvauksen kyläelämästä sekä kirjan lopussa upein kuvin 
varustetun kattauksen herkullisia ruokaohjeita. 

LARSEN, ANDREO: Rooma : ikuinen illallinen : erilainen ravintolakirja. WSOY 2005 

Rooman ruokakulttuuria ennen ja nyt. Kaupunginosittain käydään läpi nähtävyyksiä, mutta 
ennen kaikkea hyviä ravintoloita erikoisuuksineen – omin kokemuksin 
ja anekdootein höystettynä. 

LEHMUSOKSA, RISTO: Syömämies Amerikassa : kulinaarinen 
matkakertomus. Ajatus 2006 

Minkälainen olikaan ruokakulttuuri Pohjois-Amerikassa 1970-luvun 
alussa? Syömämies kokee kaiken. 

LENARD, YVONNE: Lumoava Provence. WSOY 2001 

Amerikkalaispariskunta kunnostaa provencelaisessa kukkulakylässä talonrötiskön. Samalla tulevat tutuiksi 
kylän asukkaat ja heidän elintapansa. Kirjassa on runsaasti yksityiskohtaisia ruokien ja juomien 
valmistusohjeita 

LINDBERG, CAMILLA: Leros : Göran ja Christine Schildtin kreikkalainen elämä. Schildts 2010 

Leros oli Göran ja Christine Schildtin toinen koti yli neljänkymmenen vuoden ajan. He tutustuivat 
monenlaisiin ihmisiin ja kreikkalaiseen elämänmenoon. Ruualla oli tärkeä asema. Kirjassa on kauniita kuvia 
ja tekstejä esim. vieraskirjasta. Lopussa muutamia Christine Schildtin parhaita kreikkalaisia ruokaohjeita. 

MAYES, FRANCES: Toscanan auringon alla. WSOY 1998 

Kalifornialainen opettaja Frances Mayes kunnostaa miehensä kanssa Toscanassa hylätyn vanhan talon 
kesäkodikseen. Villiintyneessä puutarhassa on sataseitsemäntoista oliivipuuta ja lukuisa määrä luumu-, 
aprikoosi-, manteli-, omena- ja päärynäpuita. Pariskunta tutustuu alueen ikiaikaiseen kulttuuriin, värikkäisiin 
ihmisiin ja ihaniin ruokiin. Joitakin reseptejä, etenkin talviruokia. 

MAYES, FRANCES: Bella Toscana. WSOY 1999 

Sapattivuoden ansiosta Frances Mayes voi viettää ensimmäistä kertaa 
kevättä Toscanassa. Heräävä luonto antaa ruokiinkin ihan uudenlaisia raaka-
aineita ja vivahteita. Eli nyt saadaan kevätruokien resseptejä. 

MAYES, FRANCES: Vaellusvuosi. WSOY 2006 
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Pariskunta Mayes lähtee tutustumaan Välimeren maihin eli Espanjaan, Portugaliin, 
Kreikkaan, Turkkiin ja Marokkoon sekä Brittein saariin. Maiden erityispiirteisiin tutustuessa 
tutustuu myös ruhtinaallisen maukkaisiin ruokiin. Reseptejä. 

MAYLE, PETER: Vuosi Provencessa. WSOY 1992 

Brittiläinen Maylen pariskunta muuttaa rapistuneeseen maalaistaloon Etelä-
Ranskaan. Suuren maailmanmaineen saavuttaneessa kirjassaan Peter kertoo humoristisesti 
vuoden aikana kokemistaan kommelluksista ja väärinkäsityksistä. On värikkäitä naapureita ja 
on makuseikkailuja. 

MAYLE, PETER: Provence nyt ja aina. WSOY 1993 

Peter Mayle vie lukijan syrjäsiin idyllisiin vuoristokyliin ja niiden pikkuravintoloihin. Suussasulavia 
herkkuruokia ja maukkaita viinejä. Tryffelinmetsästystä porsaiden avulla. 

MAYLE, PETER: Takaisin Provenceen. WSOY 2000 

On aika palata Provenceen parin välivuoden jälkeen. Jälleen tutustutaan erikoislaatuisiin ihmisiin 
erikoislaatuisine harrastuksineen ja saadaan kulinaarisia nautintoja. Onko maailman paras bouillabaisse 
löytynyt? Vaikuttaako hanhenmaksan syönti perimään? 

PIETILÄ, SIRPA: Kambodzhan päiväkirja : tropiikin elämää ja makuja. Maininki 2007 

Kooste päiväkirjamerkinnöistä vuosilta 1999–2007, jolloin Pietilä sai tuntumaa kambodzhalaiseen 
elämäntapaan työkomennuksella olevan puolisonsa kanssa. Kirjan lopussa on muutama suosikkiresepti. 

SJÖGREN, VIV-ANN: Andalusian karkea suola = Sal grova de Andalucia. Schildts 2000 

Matkoja eri puolille Espanjaa. Hauskoihin hetkiin sekoittuu surua ja myötätuntoa, sillä syrjäseutujen 
köyhyyttä ja maan väkivaltaista historiaa ei voi unohtaa. Jokaisen luvun 
lopussa on aitoja espanjalaisia reseptejä, jotka löytyvät vielä 
aakkosjärjestyksessä kirjan lopussa olevasta hakemistosta. 

SJÖGREN, VIVI-ANN: Meksikon-päiväkirja. Schildts 2001 

Matkoja Meksikossa, niin maaseudulla kuin valtavassa Mexico Cityssäkin. 
Mielenkiintoisia ihmisiä ja mieleenpainuvia paikkoja, joita ikiaikainen kulttuuri 
on muovannut. Meksikolaisia ruokaohjeita löytyy viimeisestä osiosta, jonka 

otsikko on Jälkikirjoitus. Luettelo ruokaohjeista on kirjan lopusta. 

SJÖGREN, VIVI-ANN: Mustaa kahvia, keksinmuruja. Schildts 1998 

Kirjaan on koottu makumuistoja niin lapsuudesta kuin matkoilta eri puolille maailmaa. Ruoan lisäksi 
muistoihin kuuluvat monenlaiset ihmiset erilaisine tapoineen ja kulttuureineen, joita Sjögren 
kuvaa tarkkasilmäisesti. Kuhunkin lukuun on liitetty sopivia ruokaohjeita ja aakkosellinen 
reseptiluettelo löytyy kirjan lopusta. 
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