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Ravintolat

Vega aniliiton Jessica Sunia 
hymyilyttää, kun hän syö 
sushia Albertinkadun Ho Dais-
sa. ”Nämä makit ovat tosi hy-
viä. Kannattaa kokeilla!”, ke-
hottaa Suni ja santsaa lempi-
ruokaansa buffetpöydästä.

Pieni ja koruton Ho Dai on 
ravintola, jossa kaikki ruoka on 
vegaanista. Se tarkoittaa, että 
ruuassa ei ole mitään eläinpe-
räisiä raaka-aineita, kuten mai-
toa, kananmunaa tai liivatetta 
– sushistakin puuttuu kala, 

niissä on merilevään kääritty-
nä riisiä, avokadoa ja kurkkua.

Ho Dai avattiin alkukeväästä. 
Samoihin aikoihin avattiin Sör-
näisissä myös toinen vegaani-
ravintola, Cafe Veganissimo.

”Pitkään näitä odotettiin-
kin”, Suni sanoo.

Ho Dai täyttyy lounasaikaan 
ihmisistä, mutta ei ihan jonok-
si asti. Veganissimon omistaja 
Simo Ruottinen kertoo, että 
heillä on lähtenyt toiminta hy-
vin käyntiin, myös sekasyöjiä 

on löytänyt paikalle.
Ennen kevättä Helsingissä ei 

ollut toiminnassa yhtään täy-
sin vegaanista ravintolaa, kun 
Bistro Artesana sulki ovensa 
yli vuosi sitten. Vegaanien suo-
sikkipaikkoja olivat Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunnan 
HYY:n Unicafet sekä kasvisra-
vintolat Silvoplee, Zucchini ja 
Vegemesta sekä monet etniset 
ravintolat, erityisesti aasialais-
tyyppiset, joissa on helppo saa-
da annoksista vegaaniversio.

Sy ySkuuS Sa Forumin alaker-
taan avattiin vielä vegaani-
kakkuja myyvä kahvila, Niia’s 
Cupcake.

”Sekasyöjät ystäväni ihastui-
vat vegaanisiin kuppikakkuihi-
ni. Siitä tämä idea lähti käyn-
tiin, ja perustin leipomon”, 
kertoo Niia Alakoski, joka on 
itsekin vegaani. ”Vastaanotto 
on ollut hyvä.”

Myös Ison Roobertinkadun 
Vegemestassa, jonka listasta 
lähes puolet on vegaaniruokaa, 
saatiin vihdoin viime viikolla 
remontti valmiiksi ja ovet au-
ki. Nuhruinen Vegemesta oli 
menestys Kalliossa, nyt se yrit-
tää tavoitella isompia massoja 
tyylikkäämmillä tiloilla.

Mutta miksi Helsinkiin il-
mestyy nyt vegaaniravintoloi-

ta ja -kahviloita? Alan yrittäjien 
näkökulmasta syy on se, että 
nykyään vegaaniruokaa syövät 
myös muut kuin vegaanit.

”Markkinoilla on ollut ra-
ko, joka on täytetty”, tiivistää 
Vegemestan omistaja Robert 
Ramstedt. ”Suurin osa, noin 
70 prosenttia, asiakkaistamme 
on sekasyöjiä. Se on ollutkin 
tavoitteemme, että sekasyöjä 
valitsisi kasvisruuan sen maun 
vuoksi. Me emme saarnaa, eikä 
kasvissyöntiin liity mitään po-
liittista. On tietenkin hienoa, 
jos eettisyys ja ekologisuus tu-
levat kaupanpäällisenä.”

Myös vegaanien määrä on 
kasvussa. Vegaaniliitossa jäse-
niä on noin 800, mutta Suni 
arvioi, että vegaaneja on Suo-
messa tuhansia. Esimerkiksi 

HYY-Ravintoloissa, joissa syö-
vät lähinnä opiskelijat, yli viisi 
prosenttia asiakkaista valitsee 
vegaaniruuan, kertoo toimitus-
johtaja Arja Kosonen.

 
JeS Sica Suni on ollut vegaani 
vuodesta 1998. Tuolloin ve-
gaaniruokaa sai koko Helsin-
gissä vain muutamasta ravin-
tolasta. Raaka-aineita sentään 
sai erikoiskaupoista, mutta ne 
maksoivat valtavasti.

Esimerkiksi soijamaitoa sai 
vain luontaistuotekaupasta.

90-luvun lopussa tilanne 
kuitenkin parani nopeasti. En-
sin Unicafe alkoi tarjoilla ve-
gaaniruokaa kaikissa ruokalois-
saan. 1997 Annankadulla auke-
si New Bamboo Center, jonka 
listalla oli useita vegaanivaih-

toehtoja. Siitä tuli monen ve-
gaanin kantapaikka. 1999 Ha-
kaniemeen avattiin Silvoplee, 
jonka ruokatarjonta on lähes 
täysin vegaanista lukuun otta-
matta kahvimaitoa ja voita.

Monissa ravintoloissa tilanne 
oli kuitenkin se, että vegaaneil-
le ei ollut tarjolla juuri muuta 
kuin pääruuaksi salaattia ja jäl-
kiruuaksi pallo sorbettia.

Kolme vuotta sitten Suni 
yritti noin kymmenen ystä-
vänsä kanssa perustaa Helsin-
kiin omaa vegaaniravintolaa.

”Olimme liikkeellä ihan to-
sissamme ja suunnittelimme 
toimintaa puolen vuoden ajan. 
Oli noloa, että Tampereella ja 
jopa Pietarsaaressa oli vegaani-
ravintolat, mutta Helsingissä 
ei ainuttakaan”, hän sanoo.

Tavoitteena oli, että ravin-
tola olisi auki myös iltaisin. 
”Intoa oli, mutta ei osaamista. 
Kukaan meistä ei ollut ravin-
tola-alan ammattilainen, joten 
homma kaatui siihen.”

 
Myöhä än auki olevaa vegaani-
ravintolaa Helsingissä ei ole 
vieläkään. Vegaaniruokaa tar-
joillaan vain lounaaksi ja pi-
simmillään myöhäiseen ilta-
päivään asti. Poikkeus on Ve-
gemesta, joka on viikonloppui-
sin auki puoleenyöhön.

”Se on harmi, ettei illalla 
voi lähteä vegaaniravintolaan. 
Helsinkiin pitäisi saada sellai-
nen vegaanipaikka, jossa olisi 
kiva istua iltaa”, Suni toivoo.

Toisaalta vegaaniruokaa saa 
myös monista tavallisista ra-

vintoloista. ”Jos listalla ei ole 
valmiiksi vegaanista annosta, 
monessa paikassa on halua 
valmistaa vegaanille sopiva 
annos, kunhan jaksaa selostaa, 
mitä haluaa”, Suni kertoo.

Fine dining -ravintoloihin as-
ti vegaanibuumi ei ole yltänyt.

Kahden Michelin-tähden 
Chez Dominiqueen vegaaniruo-
kaa haluavia asiakkaita tulee 
vain muutama kuukaudessa.

Yhdellä Michelin-tähdellä 
palkittu Luomo puolestaan va-
rautuu päivittäin kouralliseen 
vegaaniruokailijoita.

”Seitsemän ruokalajin ve-
gaanimenu rakennetaan vastaa-
maan samaa makumaailmaa 
kuin tavallinen menu”, lupaa 
keittiömestari Jouni Toivanen.

Ninarose Maoz

LAUANTAISIN 13–17

Ravintola Nyyrikin
perinteinen joululounas 28.11.–21.12.2012

Hinta 37 €
Pöytävaraukset p. 09-757 2299

Pohjolankatu 2, 00610 Helsinki 
www.nyyrikki.�

ravintolaviola.fi   |  ravintolaranta.fi 
(lankapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,07 €/min, 
matkapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,17 €/min)

 Runsas italianmakuinen joululounasbuffet
arkisin klo 11.30–14.30

Rannassa 10.–21.12 | Violassa 12.–21.12

Lisätiedot ja varaukset:
020 1234 800

0000 0000 0000 0000

a n n i  ko p o n e n

Vegaaniruoka löi läpi
Helsinkiin on avautunut vihdoin vegaaniravintoloita. Eikä ihme.
Vegaaniruoka on alkanut maistua muillekin kuin kasvissyöjille.

Jessica Suni on iloinen, koska
Helsingissä on vihdoin vegaanillekin 

vaihtoehtoja, missä syödä.

Chez Dominiquessa vegaani  
saa alkupalaksi tsukemonon eli 
muun muassa piklattua kyssäkaalia 
ja raitajuurta sekä pikkelsikurpitsapyrettä. 

Omistaja Robert Ramstedtin
tavoitteena on, että Vegemestaan 

”uskaltaa tulla sisään myös 
eiralainen mummo”.

Niia’s Cupcaken
vegaanikakut

ovat värikkäitä. 
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1. VeganiS SiMo

”Vaihtuva lista ja viikonloppu
brunssi. Kaikki on vegaanista. Ki
va tukea vegaaniravintolayrittä
jää, kun on vihdoin saatu ravinto
la, jota ollaan pitkään toivottu!”
2. ho Dai

”Rakastan sushia. Täällä se on 
tosi hyvää, samoin ’feikkikala’.”
3. Maya

”Kasvisruuat saa myös vegaani
sina. Lempiannoksessani on 
maissikakkua, kasvisquinoaa ja 
sofritokastiketta.”
4. kynSil aukk a

”Rakastan valkosipulia, muuta
ma vaihtoehto vegaanillekin.”
5. new BaMBoo center

”Vegaaniruuat merkitty, nostalgi
nen paikka. Suosikki currytofu.”

Sunin suosikit

Ho Dain lounas sisältää esimerkiksi
 viinilehtikääryleitä, soijasuikaleita,

tofua, hummusta ja kasvissushia. 

lahja Sinulle,
nytin lukija

Festariranneke ensi kesäksi.
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lahja Sinulle,
nytin lukija

Mahdollinen Linnan juhlien
boolin resepti.

pullo Jaloviinaa
pullo lakkalikööriä

iso pullo vissyä


