Slow Foodi liikumisele ja elufilosoofiale aluse panija Carlo Petrini on leidnud maailmas tuhandeid fänne ja päästnud Itaalia toidukultuuri.

Slow Food –
toit, mis teeb õnnelikuks
Tekst Riina Luik, fotod Slow Food, Gastronoomiateaduste Ülikool Pollenzas
Ajal on maitse, ütlevad elunautimise ja toidukultuuri maailmameistrid
itaallased. Kuid nad poleks itaallased, kui nad seejuures ei eeldaks, et see
maitse saab olla ainult võrratu – vähemaga nad lihtsalt ei lepiks. Ja kui toit
on võrratu, tuleb selle nautimiseks aeg maha võtta. Aeglane toit – slow food –
tegevat inimesed õnnelikuks. See kõlab põnevalt, kuid mis on tegelikult selle
uue toidu- ja elufilosoofia tagamaad?
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Eelöeldut arvesse võttes pole ime, et eelmise sajandi lõpukümnendatel uue toidufilosoofia
slow food’i (eesti k aeglane toit) sünnikoduks on just nimelt Itaalia ja itaallane – Carlo
Petrini. Kuigi nimi «slow food» võib esialgu pisukest nõutust tekitada, on sellele uuel
elsufilosoofial põhinevale rahvusvahelisele liikumisele aluse pannud toiduajakirjanik
Petrini veendunud, et täpselt samavõrd nagu toit saab olla «kiire» (fast food) –
ebakvaliteetne, maitsetu ja tundmatut päritolu, saab see olla ka «aeglane» (slow food) –
kvaliteetne, maitsev ja kohalik. «Filosoofiaks/mõtteviisiks ja elustiiliks muutub see aga
alles siis, kui me ei piirdu ühekordse aktsiooniga: sööme kord kuus head ja kvaliteetset
toitu, vaid hindame ümber oma väärtused ja järgime neid päevast päeva,» on Petrini
veendunud. Mees on kindel (ja selles on tal õigus), et ta ei leiutanud slow food’i ideega
välja tulles «jalgratast», vaid aitas inimestel tagasi pöörduda sajandeid vastu pidanud,
tervisliku ja õige söömiskultuuri ning harjumuste juurde. «Kõik on kinni meie mõtlemises
ja seega pole sõna «filosoofia» kasutamine slow food’i puhul sugugi liiast, seda enam,

et aeglane toit ei tähenda ainult bioloogiliselt puhast mahetoitu taldrikul, vaid see on
laiemalt kogu meie õigetesse rööbastesse tagasi pööratud eluviis, õiged harjumused
ja väärt kohalikud traditsioonid. Ning kuna need on olemas igas kultuuris ja igal rahval,
peaks see puudutama paljusid,» on Petrini veendunud. Tema sõnade kohaselt teeb
slow food’i filosoofia järgimine inimesed õnnelikuks, sest kätkeb endas nii palju ehedust
ja selle rõõmu kogemise allikad on lõputud. Petrini räägib vajadusest anda inimestele
tagasi võime ja tahtmine taas tunda eheda toidu ja veinide lõhna ja maitset – õppida
taas nautima elu läbi toidu.
Kõik olgu rõõmsad – põllumees, kokk ja sööjad!
Aeglane toit ei tähenda pelgalt aeglaselt ehk nautides söömist, vaid rõõm ja rahulolu
algavad juba toiduks kasutatavate saaduste kasvatamisel, see nauding jätkub turul ja
köögis toitu valmistades ning selle grand finale on roogade nautimine söögilaua ääres.
Eesmärk on, et kõik selle ahela lülid kogeksid rõõmu ja saaksid teadmise, et see on
hea, kasulik ja tervislik. Et elatakse looduse ja iseendaga õiges rütmis ja aetakse õiget
asja. Toiduainete ja veinide «tempo» võetakse slow food’i puhul maha juba nende
kasvatamisel: põlluharimisel, väetamisel, saagi koristamisel, säilitamisel ja valmistamisel –
mahetootmine, mis on slow food’i nurgakiviks, ongi tänu suurele käsitöö osakaalule
teadupärast väga aja- ja töömahukas. Täpselt samad põhimõtted kehtivad ka toiduks
kasvatatavate loomade-lindude ja nendest saadavate toiduainete kohta: koduloomi (nii

liha- kui piimakarju) kasvatatakse eranditult vabapidamisel ning isegi nende sööt peab
kvalifitseeruma mahesöödana. Näiteks Piemonte kuulsatele nuumveistele söödetakse
parema liha saamiseks kilode viisi metspähkleid ja nad ei tea midagi ketisolemisest.
Itaalias kasvab mühinal restoranide arv, kelle jaoks on iseenesestmõistetav, et toiduks
vajalikud toorained ostetakse eranditult mahetootjate käest. Seega võite kliendina neid
sada protsenti usaldada ega pea reisil olles muretsema, kust slow food toitu saada.
Kohalik – ehtne ja hää!
Slow food’i põhimõte eeldab, et toitu valmistatakse eranditult kohalikest
värsketest ja sesoonsetest toiduainetest: tomateid ja maasikaid ei sööda südatalvel,
sest sel ajal need normaaltingimustes ei kasva. Kuid see-eest on aed- ja juurviljade
esiemade kombel sissetegemine vägagi õigustatud ja taas suure au sees. Laialt on
levinud liha vinnutamine, suitsutamine ja paljud muud toiduainete traditsioonilised
pikemaajaliseks säilitamiseks mõeldud viisid. Mis puutub laiemalt «ammu unustatud
vanasse», siis tõstab aeglane toit au sisse kohalikud retseptid, toidu- ja veinivalmistamise
traditsioonilised viisid (näiteks DOCG- ja DOC-veine ei valmistata kunagi terasest
veinitankerites), hoiab elus kohaliku toidukultuuri järjepidevuse ning rõhutab piirkonna
toidu- ja veinikultuuri omapära. Põhjus, miks slow food’i propageerijad tootjatele
(põllumeestele ja farmeritele) nii suurt tähelepanu pööravad on lihtne: toidu ja veinide
kvaliteedile panevad aluse just nemad. Kui talumehed kaoks või ei hooliks sellest, mida
ja kuidas kasvatavad ja toodavad, poleks ka põhjust rääkida kvaliteetsest toidust.
Slow Foodi liikumisele aluse pannud Petrini ise on pärit Piemonte maakonna
Cuneo provintsist Bra linnast. Maakonnast, mida itaallased ise nimetavad kogu riigi
toiduaidaks ja veinikeldriks ning kus seetõttu on kõigel toidu ja veinidega seonduval
läbi sajandite olnud eriline koht ja tähendus. Sellist valikut põllumajandussaadusi nagu
kasvatatakse Piemontes, pole naljalt ühelgi teisel Euroopa riigil ette näidata: riis (suurim
riisikasvataja Euroopas), nisu, lugematu sortiment aed- ja juurvilju, kastanid, pähklid,
trühvlid, aprikoosid, kirsid, õunad, pirnid, ploomid, seened, metsa- ja aiamarjad…
Lisagem siia juurde looma-, linnu- ja metsaulukite liha (eriti tuntud on siinsed
jäneselihatoidud), piimasaadused (siinseid juustusid peetakse parimaiks Itaalias),
mesi ja sajanditepikkused šokolaadi valmistamise traditsioonid (Piemonte maakonna
pealinna Torinot kutsutakse õigustatult Itaalia šokolaadipealinnaks) ning te mõistate
isegi, et põhjust seda kõike kaitsta on rohkem kui küll.
Farmerid ja põllumehed on Piemonte maakonna põlisasukad – tõeline «maa
sool» ning neile oli kiirtoidukettide ja põllumajandusliku suurtootmise ning aina
kasvava odavate toiduainete impordi pealetungi peatamine sõna otseses mõttes
elu ja surma küsimus. Sarnaselt paljude teiste Itaalia piirkondadega olid ka Piemonte
farmerid mõned aastakümned tagasi kaotamas oma põliseid tegevusalasid ja
elatusvahendeid ning suure surve all muuta oma elustiili: loobuda taludest ja kolida
maalt linna. Külad kippusid tühjaks jääma, põllud ja viinamäed sööti ning tekkis
oht, et varsti polegi Piemontes enam kellegi käest osta ei Monteboret (erilise kuju
ja maitsega kohalik juust) ega filetto baciato’t (kohalik salaamisort) ning keegi ei
küpseta hõrkusid «ämmakeeli» (keelekujuline õhuke saiake). Viinamarjaaedade
sööti jäämine suretas välja väikesed veinikeldrid ja ähvardas ka suuremaid, sest
kummitama hakkas toorainenappus…
Maitseõpetus ja kooliaiad
Kuid oli veel midagi olulist, mille Petrini ära tabas: lisaks põllumeeste
pankrotistumisele ja külade väljasuretamisele olid löögi alla sattunud Itaalia
peretraditsioonid – söödi kodust väljas, perekond ei saanud enam ühise laua taga
kokku. Toit, millel polnud õiget maitset ja lõhna ega erutanud meeli oli saanud pelk
«kõhutäide». See oli liig, mis liig! Petrini oli üks esimesi, kes valjuhäälselt itaallasi fast
food’i – maitsetu poe- ja valmistoidu ja «püstijalu söömise» vastu häält tõstma ärgitas.
Petrini initsiatiivil tuli esimene aktivistide grupp Roomas tänavale 1980. aastal seoses
McDonalds’i uue kiirtoidurestorani avamisega otse ühe linna sümboli – Hispaania
treppide juures. See oli esimene avalik protestiaktsioon maitsetu, e-ainetest pungil
ja toiteväärtuseta toidu vastu, millega itaallased tasahilju olid võõrutatud omaenda
maal kasvatatavast ehedast, bioloogiliselt puhtast toidust. Oli toimunud halvaendeline
murrang, mis oli juba ära rikkunud mitme põlvkonna laste maitsemeele, kes ei tahtnudki
enam muud kui friikartuleid ja hamburgerit.
Slow Foodi aktivistidele teebki muret see, et tänapäeval kasutavad inimesed aina
vähem ja vähem oma meeli (need on sõna otseses mõttes keemiast «nüristatud»)
ja üheks suuremaks kannatajaks sellel «meelte nüristamise ajastul» on maitse- ja
lõhnameel. Nii nagu paljudes arenenud riikides, ei tea ka Itaalia lapsed, kuidas maitseb
n-ö tõeline toit. Veelgi hullem! Nad ei taha seda süüa ega tea, kust toit nende
söögilauale tuleb. Mitte ainult Itaalias, vaid ka mujal arenenud riikides on linnastumine
ja ranged loomakasvatusnõuded viinud selleni, et lapsed kasvavad üles nägemata siga,
lammast ja lehma ega tea, kuidas nad on seotud nende igapäevase toiduga.

Toit ei pea olema vaid nälja kustutamise vahend, vaid naudingute ja elurõõmu
allikas, mille juures saavad rahuldatud kõik meie meeled, on Slow Foodi liikumise
fännid veendunud. Olukorra muutmiseks alustati üheksakümnendate lõpus Slow Foodi
eestvedamisel Itaalias lastele suunatud haridusprogrammidega – käivitati nn maitse
harimise programm, mille käigus koolitati välja 12 000 kooliõpetajat. 2001. aastal avati
USA Slow Foodi organisatsiooni eeskujul kooliaedu («Aiast lauale»), kaasati enam kui
50 Itaalia omavalitsuse haridusasutust koolisööklate programmi («Unistuste söökla»)
ning koostöös farmeritega töötati välja spetsiaalselt lastele suunatud maaeluga
tutvumise programmid.
Kuid ka sellega ei piirdutud – 2003. aastal loodi Slow Foodi juurde sihtasutus,
mille eesmärgiks on kaitsta piirkonna looduslikku mitmekesisust ja põllumajandustraditsioonide järjepidevust. See laiendas Slow Foodi tegevusraadiust veelgi ning esialgu
propageeritud heast toidust jõuti looduskeskkonda ja kultuuriidentiteeti kaitsva ja
loomade heaolu eest seisva laiema kandepinnaga liikumiseni. Antud sihtasutus seisab
näiteks hea sellegi eest, et kaitsta omavalitsuste õigust ise otsustada, milliseid
põllumajanduskultuure piirkonnas kasvatatakse, mida toodetakse ja süüakse. Jah,
lugesite õigesti: muu hulgas tähendab see õigust keelata ebakvaliteetse ja tundmatu
päritoluga toiduainete müük.
Gastronoomiaülikool kuningalossis
Jean Anthelme Brillat-Savarin on 186 aastat tagasi oma raamatus «Maitse füsioloogia»
väga tabavalt öelnud: «Gastronoomia tähendab teadmisi ja arusaamist kõigest sellest,
mis on seotud toiduga. Ja selle peamine eesmärk on kaitsta inimest (pikendada tema
eluiga), kasutades selleks parimat võimalikku toitu.» Just selle õpetuse kohaselt tegeleb
Pollenzas (Piemeonte, Cuneo provints), endises suurejoonelises Savoy kuningale
Carlo Albertole kuulunud Agenzia lossikompleksis 2004. aastal avatud maailma
esimene Gastronoomiateaduste Ülikool*, võtmesõnaks mõistagi slow food. See pole
juhuslik kokkusattumus. Juba 1990. aastal tegi rahvusvaheliseks organisatsiooniks
kasvanud Slow Food ettepaneku loss rekonstrueerida ja avada selles gastronoomia
ülikool, luua siia professionaalsel tasemel teadus- ja haridusasutus, anda võimalused
enesetäienduseks, kursusteks, maaturismi arendamiseks ning et oleks koht, kuhu
koguda kokku piirkonna toidukultuuriga seonduv andmebaas. Kümme aastat hiljem sai
see julge unistus suurejooneliselt teoks ning Agenziast on saanud toidu- ja veinispetside
tõeline meka. Lühikese tegutsemisaja jooksul on siin oma diplomi saanud enam kui 600
gastronoomiaspetsialisti neljakümnest eri riigist. Siinsed lõpetajad (kes läbivad klassikalise
ülikoolihariduse kohaselt 3+2 stuudiumi) on uue põlvkonna toitumiseriala spetsialistid,
kes saavad gastronoomi diplomi ning nad võivad tõesti julgelt öelda, et teavad kõike
nii toidust, veinidest kuid ka kogu toitumisahela mõjust looduskeskkonnale ja selle
jätkusuutlikkusest. Kuid Agenzia on imeline paik, kuhu tasub tulla kõigil, kes Piemonte
ning üldse Itaalia toidu- ja veinikultuuri vastu huvi tunnevad. Siit majast ei lahku keegi,
ilma et oleks uusi tarkusi või maitseelamusi kogeda saanud! Kuna siin koolitatakse nii
tippkokkasid, pagareid, kondiitreid, ettekandjaid, catering-teenindajaid, sommeljeesid kui
ka hotellipersonali, on siin olemas suurepärane restoran ja veinikelder. Viimase juurde
kuulub unikaalne veinipank, kus on tallel kogu Itaalia parimad aastakäigud ja kõige
haruldasemad margid. Siin on ka võrratu neljatärnihotell Albergo dell´Agenzia, kus on
paljude maailma kuulsuste kõrval ööbinud isegi prints Charles ja Camilla.

Agenzia lossikompleks Pollenzas, kus avati 2004. aastal maailma esimene
Gastronoomiateaduste Ülikool, mis järgib Slow Foodi põhimõtteid.
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SLOW FOODI OLULISEMAD PÕHIMÕTTED:
Kaitsta, säilitada ja propageerida järjepidevalt kohalikku toidu- (ja veini)kultuuri.
Seda mitte ainult Itaalias, vaid kõikjal maailmas.
Koguda ja levitada kohalikku toitumiskultuuriga seonduvat teavet
(retsepte, tehnoloogiaid, kirjandust jne).
Ergutada ja toetada väiketootjate tegevust, soodustada traditsiooniliste
põllumajandussaaduste kasvatamist, vanu toiduainete valmistamise tehnoloogiaid ja
retsepte ning luua neile oma toodangu realiseerimiseks soodsad tingimused.
Hoida väiketootjate ja põllumeeste tegevuse toetamise kaudu elus väikekülad, elu
maapiirkondades ja põllud haritud.
Rõhuda tootjate vastutustundlikkusele ja loodussäästlikkusele.
Viia inimesteni arusaam, et toit ei ole pelgalt söögikord, vaid nauding, milles lisaks
maitseelamustele jagatakse ühiseid väärtusi, aega ning millel on tugev ühendav
sotsiaalne aspekt.
Võidelda halvakvaliteediliste toiduainete tootmise ja tarbimise vastu.
Viia koolide õppeprogrammidesse sisse toitumisõpetus (nimetades seda maitse
hariduseks), (taas)luua kooliaiad, ergutada juba maast madalast laste sidet eheda
maaeluga.

* MIS ON GASTRONOOMIA?
Sõna gastronoomia tuleneb muinas-kreeka keelest gastér, mis tähendab «kõhtu» ja
sõnast nómos, mis tähendab seadust (viisi), mis juhib ja suunab. Seega võiks seda pidada
teaduseks, mille abil «juhitakse õigesti kõhus toimuvaid protsesse».
Esmakordselt kasutas sõna «gastronoomia» oma raamatus Joseph Berchoux 1801.
aastal.
Praeguses kontekstis on gastronoomia õige ja maitseküllase toitumise teadus ja
kokakunsti kõrgeim tase.
Gastronoomi tiitel omistatakse inimesele, kes suudab kõrgeimal tasemel ühendada
toiduvalmistamise teoreetilised teadmised ja praktika.
Tänapäeva gastronoomia haarab endasse mitmeid eri valdkondi nagu näiteks
toiduvalmistamise ja toiduainete tehnoloogia, toitumisfilosoofia ja palju muud, mis on
seotud söödava/maitstava, lõhnadesse ja maitsetesse puutuvaga.
Tuletise gurmee (kasutatakse ka väljendit haute cuisine) võttis kasutusele Brillat-Savarin
oma raamatus «Maitse füsioloogia».

KASULIK TEADA:
Põhjalik info Piemonte maakonna toidu- ja veinifestivalide kohta:
www.piemonte-turismo.it
Iga-aastane suurim Itaalia veinimess www.vinitaly.com
Itaalia suurim rahvusvaheline gastronoomia- ja veinimess professionaalidele BITEG
www.biteg.it
Suurim rahvusvaheline Slow Foodi mess Salone del Gusto toimub üle aasta.
Järgmine toimub Torinos 2012. www.salonedelgusto.com
Slow Foodi üritused (messid, festivalid jm) www.slowfood.com
KUIDAS ÄRA TUNDA KÕRGEKVALITEEDILISI VEINE?
Itaalias kasvatatakse 350 ametlikult registreeritud veiniviinamarjasorti.
Kõige kõrgema kvaliteediga Itaalia veinid kannavad DOCG (Denominazione di
Origine Controllata e Garantita) või DOC (Denominazione di origine Controllata)
tunnust. DOCG veinide nimistusse kuulub 32 veini, mis on valmistatud kõrgeima
kvaliteediga veiniviinamarjasordist ja võivad auga kanda seda väärikat tiitlit. Valdav
osa DOCG veine valmistatakse Piemontes ja Toscanas. DOC veinide kategooriasse
kuulub enam kui 300 veini ning neid valmistatakse kõigis riigi piirkondades.
Kõik need veinid on kergelt äratuntavad etiketile märgitud DOCG või DOC
tähise ja viinamarjasordi nime järgi (näit Barolo, Barbaresco, Nebbiolo,
Dolcetto jne) ning korgile on peale kleebitud kontrollkoja etikett.
Kõige kõrgema kvaliteediga kohalikus piirkonnas toodetud toiduained on Itaalias
tähistatud DOP, IGP ja PAT märgistusega ning nende kvaliteet on kohaliku
omavalitsuse range ja pideva kontrolli all.
DOP (Denominazione di Origine Protetta) on kohalik kaitstud kaubamärk, toiduaine
valmistatakse originaalretsepti järgi, piiratud koguses, käsitsi ja ainult kohapeal.
Võrdub veinide kategoorias kasutatava DOC kvaliteedimärgiga.
IGP (Denominazione di Origine Protetta) toiduained pärinevad suuremast
geograafilisest piirkonnast, kuid on valmistatud traditsiooniliste retseptide järgi, neil
on piirkonnale iseloomulikud maitseomadused. Võrdub veiniklassis kasutatava ITG
kvaliteedimärgiga.
PAT-märgiga tähistatakse kohalikke traditsioonilisi toiduaineid (võrdub sisuliselt
IGPga, kasutatakse ainult Itaalia-siseselt).

Gusto: miks itaallased räägivad
aina toidust
Jelena Kostjukovitš
Tõlkinud Külli Kressa
Kirjastus Tänapäev, 2010
Autor ei kirjutanud kokaraamatut, vaid on püüdnud
koondada ühtede kaante vahele kõigi Itaalia maakondade
sümboltoitude lood ja legendid. Lisaks toidutraditsioonidele,
toitudele ja veinidele räägib autor põnevalt ka kultuurist,
ajaloost ja piirkondade omapärast – kõigest, mis otse või
kaude on tegelikult seotud toidu ja veinidega. Mida enam Itaaliat tundma õppida, seda
selgemaks saab, et igal linnal, külal ja piirkonnal on oma «söödav vapp», st mõni roog või
toiduaine, mis on täiuseni viidud just seal: Firenze biifsteek, Milano risoto, Treviso sigur, Capri
salat, mille üle kohalik rahvas on siiralt uhke. See on kujuteldav retk Apenniini poolsaare
põhjaosast lõunaossa, maakondade kaupa. Iga maakonna juures püütakse käsitleda neid
toite, mis seostuvad itaallaste kollektiivses ettekujutuses otsekohe just vastava piirkonnaga.
Autor selgitab, miks see nii on ning annab ülevaate levinumatest toiduga seotud väljenditest
ja mõistetest.

Buffet restoran pakub toite nii
kohalikust kui rahvusvahelisest köögist.
Avatud E-R 12.00 – 15.00
Paldiski mnt 4

Laia valikuga lõunabuffet.
Hind ilma jookideta 16 € / 250.35 EEK

Poola köögi nädalad
26.05.-10.06.2011
www.meritonhotels.com

