Marrakechin pik
kukujilla voi tulla
vastaan lähes mitä
tahansa. Digitaali
tekniikka kohtaa
ikiaisen kaupan
käyntitavan.
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Herkuttelijan Marrakech

Saha!

Sano saha, kippis. Marokon mausteisen keittiön salaisuudet
avautuvat torilla ja kokkikurssilla. Ja maisema on syötävä.
Teksti

Anneli Lenkkeri Kuvat Ilpo Musto
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Kaikkea esitellään
auliisti. Pähkinöitä
maistatetaan, teetä
tuoksutetaan, öljyjä
sivellään iholle.

A

ika näyttää pysähtyneen Marrakechin
vanhankaupungin Medinan muurien sisäpuolella. Tuhatvuotiset
kujat ja kadut täyttyvät
jalankulkijoista, aasien vetämistä kärryistä,
mopoilijoista, autoilijoista ja pyöräilijöistä elämäntäyteisenä sekamelskana. Katukauppiaiden värikkäät vihannekset, hedelmät, mausteet ja yrtit saavat veden
herahtamaan kielelle.
Medinan eteläosassa sijaitsevan Dar les Cigognes -hotellin johtaja Pierre Herve vie meidät
kävelylle Marrakechin makumaailmaan. Aluksi
kurkistamme läheiseen leipomoon, jossa päivittäin paistetaan lähes 4 000 leipää lähiyhteisön
köyhille.
Kuljemme Mellahin juutalaiskorttelin kujien
kautta Medinan katetun kauppahallin herkkukauppoihin, lihatorille ja maustetiskien ääreen.
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Kukkakaupassa ehdimme nuuhkia ruusuja ja
ihailla niiden loistoa, ennen kuin Pierre vie meidät lempiherbalistinsa liikkeeseen. Mauste- ja
yrttipurkkien täyttämien hyllyjen keskellä hörpimme lasilliset lämmintä royal-teetä, joka on
makeutettu trendikkäästi stevialla. Teessä maistuvat inkivääri, ginseng, kaneli ja rusotähtianis
sekä eukalyptus, ja niiden makeat tuoksut täyttävät ilman.
Pierre opettaa meitä tunnistamaan aidon argan-öljyn ja sahramin ja kertoo, mistä löytyvät
kaupungin parhaat ravintolat, uima-altaat ja tuliaiskaupat. Tiedon ja huumorin täyteinen mies
on kävelevä opaskirja kaikkeen mahdolliseen
Marrakechissa.

Marinadissa sen salaisuus
Luksushotelli Dar les Cigognesin kotoisassa keittiössä kokki eli dada Fouzia jo odottaa. Dada on
perinteiseen tapaan sukulaistensa opissa kouluttautunut ruuanlaittaja, joka löytyy jokaisesta
arvonsa tuntevasta marokkolaistaloudesta ja ny-

Maailman
upein tori
Marrakechin huimin elä

mys on Djemaa el Fna -tori.
Se on koko Afrikan vilkkain
basaarialue, jolle ihmiset ovat
kokoontuneet vuodesta 1050.
Aluksi aukio oli kaupungin
tärkein mestauspaikka.
Päivällä torilla myydään
pieniä, makeita appelsiineja
ja kaikkea, mitä aurinko läm
möllään kypsentää. Iltaisin
käärmeenlumoojat puhalta
vat pilliinsä ja kobrat nosta
vat päätään musiikin tahtiin.
Muutaman päivän iholla
pysyvän taidokkaan henna
tatuoinnin saa viidellä eurolla.
Pimeällä tori muuttuu katu
ruuan paratiisiksi, tulitaiteilijat
esiintyvät. Vilinä ja tuoksut
jäävät mieleen iäksi. MN

Kukkaloisto kestää
Marokossa ympäri
vuoden. Taustalla
on minareetti, josta
kaikuu rukouskutsu
aamunkoitosta ilta
pimeään.
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Medinan katetun
kauppahallin tiskit
ja laarit täyttyvät
suomalaiselle tun
temattomista her
kuista ja aineksista.

Jokainen kauppias tarjoaa asiakkaalle
mieluusti minttuteetä pienestä
lasikupista. sokeria säästämättä.
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Tajine on suippo
kantinen saviastia,
jossa valmistetaan
saman niminen
perinteinen ruoka.

Jnane Tamsnan
lounaat nautitaan
hotellin kauniissa
puutarhassa.

Kokkauskursseja
hotelleissa
Dar les Cigognes

Rue Berima 108, Medina,
vastapäätä kuninkaallista
palatsia ja El Badin palatsi
raunioita.
www.lescigognes.com
La Sultana

Rue de la Kasbah 403,
Medina, El Mansour -mos
keijan ja Saadian Tombs
-museon vieressä rue de
Kasbahin päässä.
lasultanahotels.com
Jnane Tamsna

Douar Abiad, Palmeraie.
www.jnane.com
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kyään myös monesta huippuhotellista.
Marrakechin hotellit ovat jo vuosia järjestäneet matkailijoille yhä suositummiksi käyviä
marokkolaisen ruuan kokkauskursseja. Dar les
Cigognes on näiden kurssien pioneeri. Hotellin
palkittuja kursseja on vedetty jo 15 vuotta.
Valmistamme Fouzian kanssa tajinen, joka
kypsyy saman nimisessä suippokantisessa saviastiassa. Ohjelmaan kuuluu myös neljä marokkolaista salaattia ja berberikeittiön ylpeys, vehnäinen kuskus.
Fouzia kertoo tajinen tarkoittavan ennen kaikkea hyvää marinadia. Sellainen syntyy oikeanlaisesta maustesekoituksesta: valkosipuli, chili,
mustapippuri, suola, inkivääri, kurkuma, kumina, makea paprika ja tuore persilja-korianterisilppu.
– Mausteet ovat hyvin tärkeitä. Yleensä ne lisätään ruuanlaiton loppuvaiheessa, mutta Marokossa kokkaaminen aloitetaan mausteista ja
yrteistä, Fouzian tulkkina toimiva Pierre kertoo.
Hän kaataa meille vilvoittavan lasillisen ja toi-

senkin marokkolaista roseeviiniä. Opimme sanan saha, kippis!

Näköalakeittiö katolla
Dar les Cigognesin tavoin Medinassa sijaitseva
hotelli La Sultana järjestää sekin ruuanvalmistuskursseja. Palatsina ennen toimineen La Sultanan kurssi pidetään hotellin tilavalla kattoterassilla.
Jokaiselle kurssilaiselle on varattu oma ruuanlaittotila, joka muistuttaa pientä ammattilaiskeittiötä työ- ja tiskipöytineen, vesihanoineen ja
liesineen. Saamme valmistaa joko kasvis-, kalatai lihatajinen ja sen seuraksi valitsemamme salaatin. Kokki Hajitin ja tulkki Mehmetin opastama kurssi kestää parisen tuntia.
Valmiit tajinet salaatteineen nautitaan hotellin kattoterassin ravintolassa talon leivonnaisten
ja Atlasvuorille avautuvien upeiden maisemien
kera.
Aurinkoisen kurssin muistoina saamme pitää
esiliinamme ja La Sultanan keittokirjasen, jos-

Tunnelmallinen
La Sultana toimi
ennen palatsina. Se
koostuu riadeista,
perinteiseen tapaan
rakennetuista
taloista sisäpihan
puutarhoineen.
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La Sultanan dada
Hajit opettaa teen
valmistuksen: kie
huvaa vettä, vihreää
kiinalaista jauhettua
teetä, tuoretta
minttua ja sokeria.

Kadulla myydään
rinnan hengen,
sielun ja ruumiin
ravintoa.

3 x kahvila
Café Clock

Derb Chtouka 224 , rue de
Kasbahin loppupäässä.
Boheemi, nuorten uutena
kokoontumispaikkana
suosima kahvila-ravintola.
Elävää musiikkia, voileipiä,
salaatteja, herkullisia
taatelipirtelöitä.
marrakech.cafeclock.com
Grand Café de la Poste

Bulevard Mohamed V,
Guélizin kaupunginosa.
Siirtomaa-ajan tunnel
maa henkivä hyvätasoinen,
ranskalaistyylinen ravintola.
Suosittu ulkoterassi.
www.grandcafedelapostemarrakech.com
Kosybar

Place des Ferblantiers 47,
Mellah. rennon ravintolabaarin kattoterassilta näky
mät Marrakechin Medinaan.
www.kosybar.com
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ta tajineruokien lisäksi löytyy kaupungin suosituimpien salaattien ohjeita.

Villit parsat ja pavut
Jnane Tamsna on 24 huoneen hotelli Palmeraien
vehreässä kaupunginosassa hieman keskustan
ulkopuolella. Vieraat otetaan vastaan minttuteen kera hotellin olohuoneen takkatulen äärellä.
Kolmessa ylellisessä huvilassa sijaitsevien
huoneiden lisäksi alueelta löytyy myös omistajaparin koti, jonka suuressa keittiössä järjestetään
Jnane Tamsnan kokkauskurssi.
– Meillä minttuteessä voi mintun lisäksi olla
muitakin yrttejä puutarhastamme, kertoo hotellin omistaja Meryanne Loum-Martin.
– Minttuteen perinne on Marokossa moninainen. Joka paikassa se maistuu hieman erilaiselta, aivan kuten ras el hanout, marokkolainen
maustesekoitus, joka niin ikään tulee kurssilaisille tutuksi.
Kierrämme Jnane Tamsnan puutarhassa. Oppaana toimii Meryannen aviomies, kasvitieteilijä
Gary Martin. Isäntä tutustuttaa vieraat puutarhansa taatelipalmuihin, hedelmäpuihin ja
vihanneksiin sekä kertoo kiehtovia tarinoita Marokon mausteista ja yrteistä, joita hän on

työkseen tutkinut jo vuosikymmeniä.
Kävelyn lomassa Martin poimii villiparsoja ja
tuo ne mukanaan keittiöön, kuullottaa niitä hetkisen oliiviöljyssä ja maustaa ripauksella merisuolaa. Herkullisia parsoja nautitaan ruuanlaiton lomassa.
Alkavan kevätkauden muita villeinä kasvavia
anteja ovat härkäpapu, ikivanha viljelyskasvi ja
perinteisen bessara-keiton aines, sekä malva, jota käytetään salaateissa säilötyn sitruunan kera.

Syötävä maisema
Valmistamme kasvistajinen. Porkkanat, turnipsit, retiisit ja yrtit meiramin ja rosmariinin
saamme talon puutarhasta, samoin tomaatit,
jotka näin helmikuussa tulevat kasvihuoneesta.
Jnane Tamsnassa käy paljon lapsiperheitä.
Loum-Martin kertoo puutarhan olevan lapsille
kuin ympärivuotinen paratiisi. Lapset oppivat,
että puutarhasta poimitut hedelmät, yrtit ja vihannekset käytetään heidän ateriaansa.
Jnane Tamsnan tärkein periaate puutarhan
suhteen onkin syötävä maisema. Lapset voivat
poimia appelsiineja ja tehdä niistä mehua sekä
osallistua leivontakurssille ja raastaa appelsiinin
ja sitruunan kuorta. Mausteisten marokkolaisruokien kurssit on suunnattu vain aikuisille.l

h yvä t i e tä ä

Marokko
Näin pääset perille

Marrakechiin lentää Helsin
gistä noin 10 tunnissa, yksi
välilasku. Lentoja tarjoavat
esimerkiksi Norwegian ja
portugalilainen TAP, menopaluu alkaen 350 e. Lento
kentälle on 6 km keskustasta.
Meriteitse Marokkoon
pääsee Espanjasta, matka
pikalautalla Algecirasista tai
Tarifasta Tangieriin kestää
puolisen tuntia, noin 40 e.
Yöjuna Tangerista Marra
kechiin lähtee klo 21. Peti
paikka 1. luokan makuuvau
nussa 32 e.

marokko
l

Atlantin
valtameri

l

Marrakech

Agadir

algeria
länsisahara
mauritania

Taiteilijoiden
Marrakech

200 km

Paras aika matkustaa

Syksyllä ja keväällä sää on
miellyttävä, mutta hintataso
on korkeampi kuin kesällä,
jolloin saattaa olla tukahdut
tavan kuumaa. Alkuvuodesta
yölämpötila voi laskea lähelle
nollaa.
Muslimien ramadan-paas
ton aikana osa kaupoista,
ravintoloista ja kahviloista on
kiinni päiväsaikaan. Seuraa
van kerran ramadania viete
tään 6.6.–5.7.2016.
Helppo liikkua

Marokko on Pohjois-Afrikan
turvallisimpia maita. Julkinen
liikenne toimii hyvin. Junaaikataulut www.oncf.ma,
bussiaikataulut www.ctm.ma.
Marrakechin tärkein bussi
asema on Place Foucauld

tuliaiseksi
Harissatahna
ja -kastike.
l Mausteet.
l Matto.
l Argan-öljy.

l

vinkki
Pidä kiinni laukustasi basaarissa ja torilla.
Taskuvarkaat
tietävät, että
ihmiset keskittyvät muuhun kuin
lompakon vahtimiseen.

-aukio, jolta pääsee lentoken
tälle busseilla 18 ja 19. Lippu
maksaa noin 3 e. Taksilla
sama matka noin 10 e.
Place Foucauldilta voi
hypätä caleche-hevosrattai
den kyytiin, noin 10 e/tunti.
Sovi hinta etukäteen.
Kävely ja taksi ovat hel
poimmat tavat liikkua Marra
kechissa. Sovi hinta etukäteen
myös taksinkuljettajan kanssa.
raha

Marokon valuutta on dirham,
1 euro on reilut 10 dirhamia.
Valuuttaa voi vaihtaa vain
Marokossa.
SOS

Marrakechin yksityissairaalat

ovat nykyaikaisia mutta hoito
on kallista. Kaiken kattava
matkavakuutus on tarpeen.
muista

Marrakech on perinteikäs
kauppapaikka ja asukkaat
ovat kiihkeitä kauppamie
hiä. Tinkaaminen ja ääne
käs kaupankäynti kuuluvat
asiaan.
Marokko on islaminus
koinen maa, joten pukeudu
ja käyttäydy hillitysti. Suurin
turvallisuusuhka on kaootti
nen liikenne.
Suositeltavaa on, että
passi on voimassa vähintään
3 kk matkan jälkeen. Suo
malaiselta ei vaadita viisu
mia alle 3 kk:n matkaan.

Ranskalainen muotisuun
nittelija Yves Saint Laurent
rakasti Marrakechia. Hän osti
alun perin taiteilija Jacques
Majorellelle kuuluneen
huvilan puutarhoineen 1980
ja asui osittain siellä kuo
lemaansa asti 2008. Villa
Majorellen kaunis puutarha
on nykyisin Marrakechin suo
situimpia vierailukohteita.
Jardin Majorelle, Rue Yves
Saint Laurent, Marrakech.
jardinmajorelle.com
Brittipoliitikko Winston
Churchill oli myös etevä
taiteilija. Atlasvuoriston juu
rella sijaitseva Marrakech oli
hänen lempipaikkojaan maa
lata maisemia. Majapaikkana
Churchill suosi luksushotelli
La Mamouniaa.
www.mamounia.com

3 x syö hyvin Marrakechissä
Nomad

Al Fassia

Dar Moha

Uusi modernin marokkolaisen ruoan
ravintola. Viihtyisä kattoterassi.
Kanakebabit, mantelikuskus ja
talon harissa 9 e.
l Derb Aarjan 1. nomadmarrakech.com

Perinteistä ruokaa modernissa Guélizin
kaupunginosassa. Kuuluisa erityisesti
lammasruuistaan. Naiskokit ja -tarjoilijat.
l Boulevard Zerktouni 55.
www.alfassia.com

Marrakechin hienoimpia ravintoloita.
Moderni marokkolainen keittiö. Alku
palaksi pastilla, kyyhkypiiras, 12 e.
l Puh. +212 524 386 400, Rue Dar el
Bacha 81. www.darmoha.ma
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