
1 Juustokakkutaivas
Kun tekee mieli jotain todella hyvää, pii-

pahdan Idelson 10 -konditoria-kahvilaan. Vit-
riini on pullollaan toinen toistaan taidokkaam-
pia ranskalaistyylisiä leivonnaisia. Vakiotilauk-
seni on cappuccino ja rapea pistaasi-suklaalei-
vonnainen tai taivaallinen, vuodesta toiseen 
palkittu juustokakku. H Idelson 10, Sderot Chen 2.

2 Lukutoukan kirJakahviLa
Kirjojen ystävän unelmapaikassa Book-

wormissa saa rauhassa istua kirjan ja kahvikup-
posen äärellä. Täällä kirjakaupan ja kahvilan 
konsepti keksittiin jo 25 vuotta sitten, ennen 
kuin siitä tuli trendi muualla. Paikka henkii 
edelleen menneitä aikoja. Vatsan kurniessa 
kannattaa tilata vaikkapa arabialainen salaatti 
tahinikastikkeella. Kadun vilinää kaipaava voi 
valita pöydän kirjakaupan näyteikkunasta.  
H Bookworm (Tola’at sfarim), Kikar Rabin St. 9, 
www.bookworm.co.il.

Israelin Tel Avivissa asuva ruokabloggaaja ja toimittaja Liz Steinberg rakastaa pitkiä aamiaisia, rauhallisia 

hetkiä kirjan ja kahvikupposen ääressä sekä sipulilla päällystettyä gourmetpizzaa. Ninarose Maoz | Kuvat Uzi Varon

Ruokabloggaajan  
kahvilataivas Tel Avivissa 3 tuLista arabiaLaista

Kaupungin uusiin tulokkaisiin kuuluva 
Ha’iriya on suosittu ruokapaikka. Täällä käyn 
syömässä mielenkiintoista shakshoukaa. Se on 
arabialainen mutta myös Israelissa suosittu 
ruokalaji, joka valmistetaan tomaatista, pap-
rikasta, sipulista ja chilistä. Pikantin makui-
sen, kuuman annoksen päälle laitetaan kanan-
munia hyytymään. Ruoka on yleensä punaista, 
mutta täällä sitä saa vihreänä. Myös tapakset 
israelilaisittain on mielenkiintoinen annos, 
samoin aamupala, joka on saanut nimekseen 
”Optimistinen aamu”. Paistetun croissantin 
päälle kasataan pinaattia, basilikaa, ricottaa 
ja uppomunia. H Ha’iriya, Kikar Rabin St. 11.

4 ParemPaa kuin itaLiassa
Edes Italiasta en ole saanut niin hyvää 

jäätelöä kuin Vaniglia-jäätelöbaarissa. Italialais-
tyyppiset jäätelöt ja sorbetit tehdään itse. Kan-
nattaa kokeilla erikoisia makuja, kuten halvaa, 
mangoa, viikunaa tai unikonsiemenjäätelöä. 
Myös sokerittomia laatuja löytyy. H Vaniglia, 
Ibn Gabirol 98, www.vaniglia.co.il.

5 ranskan-kaiPuuseen
Käyn usein aamiaisella Brasseriessa, 

ranskalaistyyppisessä pihviravintolassa. Oma 
lempparini on ”Oeufs sur le plat”, ranskalainen 
versio israelilaisesta aamupalasta. Ravintola 
on auki ympäri vuorokauden, ja ruokalista 

vaihtuu kellonajan mukaan. Varsinkin viikon-
loppuisin ravintolaan on tunkua, joten kan-
nattaa varata pöytä etukäteen. H Brasserie, Ibn 
Gabirol 70, www.brasserie.co.il.

6 FaLaFeLia Luomuna
Terveystrendi on ehtinyt myös pikaruoan 

pariin. Hippo Falafel tarjoaa mielenkiintoisen 
vaihtoehdon falafelin ystävälle. Kaikki teh-
dään itse ja luomuna. Pitaleipä leivotaan koko-
jyväjauhoista, ja lisukepöydässä on yllättäviä-
kin vaihtoehtoja kvinoasalaatista korianteri- 
ja chimichurri-kastikkeisiin. H Hippo Falafel, 
Ibn Gabirol 64.

7 YLLättävä itaLiaLainen
Aina silloin tällöin tekee mieli hyvää piz-

zaa ja silloin pitää mennä Gustoon. Siellä teh-
dään juuri sellaisia pizzoja kuin italialaisten 
gourmetkiekkojen kuuluukin olla: rapeita ja 
maukkaita. Listalta löytyy myös hieman erikoi-
sempia täytteitä, kuten bataattia ja ankanrintaa. 
Oma suosikkini on pizza, jossa on karamellisoi-
tua sipulia, tomaattikuutioita ja sinihomejuusto-
siivuja. H Gusto, Sderot Hen 59 (Frishman 90 kul-
massa), www.gusto.co.il.

8 aito teLaviviLainen
Keskellä puistokatua, muutaman kortte-

lin päästä Rabin-aukiolta sijaitseva Cafecito on 
tyypillinen telavivilainen katukahvila. Vatsan-

täytteen saamisen lisäksi sinne mennään istuske-
lemaan, musisoimaan ja tapaamaan tuttuja. Pis-
kuisen myyntikojun ruokalista yllättää iloisesti. 
Kokeile mangoldi- tai maa-artisokka-pähkinäpii-
rasta, salaatteja tai voileipiä ja päälle kuppi tuo-
reista yrteistä haudutettua teetä. H Cafecito, Ben 
Gurion 64 (Adam Hacohenin kulmassa).

9 kauPungin Parhaat mehut
Tamaraa ei yksinkertaisesti voi ohittaa. 

Kojussa puristetaan mehuja tuoreista hedel-
mistä, vihanneksista ja vehnänoraasta. Jos 
valinnan vaikeus yllättää, kannattaa luot-
taa myyjän suositukseen tai kokeilla mango-
guava-granaattiomenamehua. H Tamara, 
Dizengoff  169–171.

KUKA Liz steinberg (30) israelissa asuva, 
amerikkalaissyntyinen toimittaja ja 
ruokaharrastaja. 
BLOGI bloggaa kasvisruoasta englanniksi 
Cafe Liz -blogissaan: food.lizsteinberg.com.

1

2 – bookwormin paras 
pöytä on näyteikkunassa, 

vinkkaa Liz steinberg.
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H granaattiomena Sitä lisätään melkein 
ruokaan kuin ruokaan: salaattiin, paistettuun 
munakoisoon, kuohuviiniin ja tabouleen.
H retro retropaikoissa pääsee aistimaan 
1960-luvun Israelia.
H sushi Sushipaikka löytyy nykyisin joka 
korttelista.
H aamiaiset pitkän kaavan mukaan.
H tahini kokeile lisukkeena perinteisten 
ja myös uusien ruokien kanssa.

I
sraelissa syödään paljon ulkona: 
kahviloita, espressobaareja ja ravin-
toloita on kaikkialla. Edes keskellä 
yötä ei tarvitse jäädä nälkäiseksi, 
sillä monissa paikoissa keittiö on 

auki pikkutunneille tai jopa läpi yön. Ja yöelä-
mästään Tel Aviv on kuuluisa.

Herkkusuun kannattaa suunnata Rabin-
aukiolle. Se tunnetaan Israelin entisen pää-
ministerin Jitzhak Rabinin muistopaikkana, 
mutta yhtä vahvasti se on myös kulinaristien 
tyyssija. Siellä asuu Liz Steinberg, amerikka-
laisyntyinen toimittaja ja ruokabloggaaja.

– Perjantai on kahviloiden ja ravintoloiden 
kiireisin päivä, sillä se on useimmilla vapaa. Päi-
vän voi aloittaa vaikkapa pitkän kaavan aamiai-
sella. Itse syön runsaan israelilaisen aamiaisen 
vähintään kerran viikossa. Monessa paikassa 
saa aamupalaa koko päivän, Liz kertoo.

Luomu- ja lähiruoka on kuuma trendi myös 
Israelissa. Ruoalla on aina ollut tärkeä rooli: 

ruoka valmistetaan itse, eikä eineksiä käytetä 
nimeksikään. Terveellisyys kiinnostaa israe-
lilaisia entistä enemmän. Tuoreita vihannek-
sia ja hedelmiä on aina saatavilla, tilauksesta 
myös kotiovelle. 

Liz kiinnostui ruoasta jo nuorena, mutta 
vasta muutettuaan Israeliin päälle parikymp-
pisenä hän opetteli itse kokkaamaan. 

– Asuin opiskelija-asuntolassa ja siellä pää-
sin jyvälle ruoanlaiton saloista. Jokainen toi 
oman ruokakulttuurinsa reseptit, ja sillä tavalla 
tutustuin niin marokkolaiseen kuin eurooppa-
laisiin keittiöihin. 

Lizin ruokaharrastus muuttui aikaa myöten 
vakavammaksi. Kolme vuotta sitten hän aloitti 
oman ruokabloginsa Cafe Lizin. Hän bloggaa 
kosherkasvisruoasta englanniksi, ja lukijoita on 
paljon myös Israelin ulkopuolelta. 

Israelilaisista ruokabloggaajista on muodostu-
nut tiivis ryhmä, joka tapaa säännöllisesti – tie-
tenkin ruoan parissa. 

TOP 5 TRENDIT

5 brasseriessa maistat ranskalaisen 
tulkinnan paikallisesta aamiaisesta. 

4 vaniglian 
jäätelöt 

päihittävät aidot 
italialaiset!

7   tilaa guston pizza 
karamellisoidulla sipulilla.

1 idelson – kun tekee 
mieli todella hyvää. 9 tamarassa on tel avivin 

herkuimmat mehut.

8 Cafecitossa käyvät kaikki.
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