
Roomalainen illallinen  

 

Alkupala 

Aleksanterinputkisose 

Pilko pieneksi ja survo soodavedessä keitetyt aleksanterinputket. Jauha pippuria, liperiä, kuivaa kesäkynteliä, 

kuivattua sipulia ja sekoita. Lisää joukkoon maustelientä, oliiviöljyä ja viiniä. Sekoita kaikki ainekset keskenään. 

(Resepti: Roomalainen keittokirja, Elo, Laakkonen & Valjakka, 2002 s. 66) 

 

Ateria 

Suussa sulava pata 

Sekoita keskenään: malvoja, purjoja, keitettyjä kaaleja tai kantajuurikkaita, rastaita ja kananpyöryköitä ja kaikkia 

muita ruoka-aineita mitä vain on saatavilla. Jauha pippuria sekä liperiä ja kaada ne seokseen, jossa on kaksi 

libraa vanhaa viiniä, yksi libra maustelientä, yksi libra hunajaa ja jonkin verran oliiviöljyä. Kun olet maistanut 

kastiketta, sekoittanut sitä perin pohjin ja maustanut sopivan makuiseksi, laita se pataan hiljalleen kiehumaan. 

Kun ruoka on kypsynyt, sekoita yksi sextarius maitoa ja rikottuja kananmunia ja kaada munamaitoseos 

kypsyneen ruon päälle. Tarjoile heti, kun ruoka on saostunut. (Resepti: Roomalainen keittokirja, Elo, Laakkonen 

& Valjakka, 2002 s. 203) 

 

Jälkiruoka 

Kotoiset makeiset 

Laita kuumaan veteen ydinvehnää kiehumaan samalla tavoin, kuin teet erittäin sakeaa puuroa. Levitä seos sitten 

laakeaan pataan. Kun se on jäähtynyt, leikkaa se paloiksi kuten makeiset ja paista hyvänlaatuisessa oliiviöljyssä. 

Nosta palat pois padasta, kaada päälle hunajaa, ripottele pippuria ja tarjoile. Jos haluat jälkiruuasta vielä 

parempaa, käytä maitoa veden sijasta. (Resepti: Roomalainen keittokirja, Elo, Laakkonen & Valjakka, 2002 s. 

143) 

 

 

 

 

 

 



Italialainen illallinen 

 

Alkupala 

Artisokan sydämiä oliiviöljy-punaviini-marinadissa 

Irrota sydämet artisokista ja keitä niitä 15-20 min. suolavedessä. Marinoi sydämet oliiviöljyllä, viinillä ja 

pippurilla. Tarjoile. 

Ateria 

Tomaattirisotto 

Halkaise tomaatit kahtia ja valele tomaateille oliiviöljyä, suolaa ja pippuria. Paista tomaatteja 225 asteisessa 

uunissa noin 15 minuuttia. Kuullota sipuli ja riisi oliiviöljyssä. Kaada riisin päälle n. 1 dl kasvislientä ja 

hämmennä seosta, kunnes liemi on imeytynyt riisiin. Lisää lientä vähän kerrallaan aina, kun liemi on imeytynyt 

riisiin. Kypsennä riisiä hämmentäen n. 20 minuuttia. Purista joukkoon puolikkaan sitruunan mehu. Sekoita voi 

huolellisesti seokseen. Lisää lopuksi tomaatit joukkoon. Koristele annokset parmesaanilla ja paahdetuilla 

mantelilastuilla. 

 

Jälkiruoka 

Tiramisu 

Sekoita kahvi ja marsala-viini. Vatkaa kermavaahto, jonka jälkeen vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi. 

Vaahdota sokeri ja keltuaiset sekä lisää niiden joukkoon mascarpone. Nostele kermavaahto ja valkuaisvaahto 

varovasti mascarpone-seokseen. Kostuta keksit kahvi-viini seokseen ja aseta puolet niistä vuoan pohjalle. Levitä 

puolet täytteestä. Toista keksi ja täyte kerrokset. Lopuksi koristele tiramisu vahvalla kaakaojauheella ja anna 

jälkiruoan tekeytyä. 

 

 

 

 

 

Tutkikaa ja pohtikaa ryhmässä: 

1. Vertailkaa roomalaisten ja italialaisten reseptien yhtäläisyyksiä ja eroja. Kuinka 

löytöretket ovat muokanneet italialaisten makumaailmaa? Mitä resepteistä voi 

päätellä roomalaisten (n. 300 jKr.) verkostoista ja kauppasuhteista?   

2. Osa roomalaisten kasveista on hyvinkin tuttuja, osa tuntemattomia. Selvittäkää, 

kuinka niitä hyödynnettiin Roomassa ja nykyisin. Pohtikaa erilaisia syitä, miksi ne 

eivät enää ole yhtä yleisiä käyttö- ja ruokakasveja. 

3. Pohtikaa kuinka erilaiset historian käännekohdat (Rooman imperiumin leviäminen, 

löytöretket, imperialismi ja teollistuminen) heijastuvat ihmisten käyttämiin ja 

viljelemiin kasveihin.  

4. Pohtikaa, kuinka kasvit puolestaan voivat vaikuttaa historian käännekohtien 

syntymiseen. 

 


