AMMATTIKEITTIÖOSAAJAT RY
Osoite:
Hirsalantie 11
02420 Jorvas
www.amko.fi
www.facebook.com/amkory
Toiminnanjohtaja:
Marjut Huhtala
marjut.huhtala@amko.fi
puh. 050 341 3957
Puheenjohtaja:
Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Hanski
kirsi.hanski@tuusula.fi
AmmattikeittiöOsaaja-lehden
toimitus:
Marjut Huhtala
marjut.huhtala@amko.fi
puh. 050 341 3957

Teksti I Krista Korpela-Kosonen
Kuvat I Tomi Setälä

Lehden ilmoitusmyynti:
Maritta Humala
Palmera ky
palmera@kotiposti.net
puh. 040 709 9856
Lehden ulkoasu ja taitto:
Marsa Pihlaja
Annexus Oy
www.annexus.fi
Painopaikka:
Painotalo Plus Digital

Silvoplee

Ilmarisentie 7, 15100 Lahti
ISSN-L 2243-3791, ISSN 2243-3791
Seuraava
AmmattikeittiöOsaaja
Seuraava AmmattikeittiöOsaaja
(2/2017) postitetaan toukokuun
puolessa välissä. Pyydämme
välittämään aineiston 30.4.2017
mennessä osoitteeseen:
marjut.huhtala@amko.fi

on kasvisruokailijan keidas

Jo 1980-luvulla alkoi kasvisruokaseikkailu, jota näyttelijä,
ravintoloitsija Satu Silvo jatkaa edelleen. Omassa ravintolassaaan Silvopleessa Satu henkilökuntineen haluaa tarjota ruokaa, joka tekee kokonaisvaltaisesti hyvää.

Noutopöytä on monen metrin mittainen, mutta niin on lounasta lautasilleen annostelevien ihmisten muodostama jonokin. Mitä maistaisi tänään?
On ituja ja versoja, raikkaita salaatteja, hapatettuja kasviksia, marinoitu-
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I KASVISRUOKA I
”Helga on ihmisenkeli! Hän on ollut Silvopleessa mukana
alusta asti. Pian joudumme kuitenkin hänestä luopumaan,
sillä Helga on jäämässä eläkkeelle”, sanoo Silvopleen ravintoloitsija, näyttelijä Satu Silvo.
Satu Silvo perusti ravintola Silvopleen Helsingin Hakaniemeen marraskuussa 1999, mutta hänen oma innostuksensa
kasvisruokaa ja elävää ravintoa kohtaan syttyi jo kymmenisen vuotta aikaisemmin. Takana oli pitkä, jo lapsuudessa
alkanut sairastelu- ja tulehduskierre, joka ei hellittänyt vielä
parikymppisenäkään. Lääkkeitä ja antibioottikuureja kului,
mutta vointi ei kummoiseksi kohentunut. Päinvastoin, Sadusta tuntui, että elimistö oli jatkuvassa hälytystilassa.
Tuli hetki, jolloin Silvo sai sairastelusta tarpeekseen. Jokin
muukin ratkaisu täytyisi olla kuin jatkuvat antibioottikuurit.
Elämä toi vastauksen eteen Marjatta Svennevigistä kertovan lehtijutun muodossa. Svennevig oli löytänyt helpotuksen
omiin terveyshuoliinsa kypsentämättömästä kasvisruoasta,
elävästä ravinnosta. Hänellä oli Helsingissä myös elävään
ravintoon erikoistunut ravintola, Green Way.
”Eräänä päivänä olin kävelemässä Eirasta kohti keskustaa ja
siinä se oli, ravintola Green Way. Siitä hetkestä alkoi seikkailu, joka jatkuu edelleen”, Silvo muistelee.

Luomua, kausituotteita ja käsityötä
Ravintola Silvopleen Satu Silvo päätti perustaa siinä vaiheessa, kun Green Way lopetti toimintansa. Kasvisruoka ja elävä
ravinto olivat olleet Sadun oman terveyden ja hyvinvoinnin
kannalta niin käänteentekevä juttu, että sama mahdollisuus
oli pakko tarjota muillekin. Hän kävi yrittäjäkurssin ja sai
100 000 markan naisyrittäjälainan.
”Lähdin hommaan sillä ajatuksella, että jos on kerran yksi
kasvisruoasta kiinnostunut, niin varmasti on yksitoistakin.
Ehkä voisi olla myös 111 tai 1011, jotka sitä ruokaa käyttäisivät. Aluksi oli epäilijöitäkin, jotka ajattelivat, ettei alan
ulkopuolelta tuleva ihminen saa pidettyä ravintolaansa kuin
korkeintaan kolme vuotta pystyssä. Nyt Silvoplee on ollut
toiminnassa jo 18 vuotta. Kolme vuotta sitten muutimme
nykyisiin, suurempiin tiloihimme”, Silvo kertaa.

ja papuja, tahnoja ja kasvismurekkeita, täyteläisiä elävän
ravinnon kastikkeita ja höyryävän lämmintä kasvispataa. Yli
30 ruokalajin noutopöydässä riittää maisteltavaa vaihtelunhaluisimmallekin kasvisruoan ystävälle.

Silvopleen ruokafilosofia pohjaa laadukkaisiin raakaaineisiin, käsin tekemiseen ja terveelliseen kasvisravintoon.
Raaka-aineista 65-80 prosenttia on luomua saatavuuden ja
sesongin mukaan. Noin 90 prosenttia tarjotusta ruoasta on
vegaanista eli ruoassa ei käytetä mitään eläinkunnan tuotteita. Noin puolet tarjonnasta on kypsentämätöntä elävää
ravintoa.

Lisää houkutuksia löytyy seuraavasta vitriinistä, josta voi
valita jälkiruoaksi tai kahvihetkeen ihastuttavia marjoin,
hedelmin ja syötävin kukkasin koristeltuja raakakakkuja.
Suosittua on esimerkiksi Helgan kakku, joka on raakaruokamestari Helga Lindin käsialaa.

”Kausituotteet ja käsityö ovat meille tärkeitä. Käsityö vie
aikaa, mutta kaikki tehdään alusta alkaen itse. Vaatii paljon
tietoa ja taitoa, että elävän ravinnon ruoassa kaikki on kohdallaan. Arvostan todella paljon ihmisiä, jotka meillä näitä
ruokia tekevät”, Silvo sanoo.
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Työntekijöitä Silvopleessa on 22-25. Yksi ravintolan kantavista voimista on ravintolapäällikkö Merja Kivelä, joka
Silvon mukaan ”huolehtii ravintolasta kuin omastaan”. Satu
yrittää itsekin olla Silvopleessa paikalla päivittäin sen, minkä
näyttelijän työltään ja muilta tehtäviltään ehtii.

Uusia ruokalajeja kehitetään jatkuvasti. Ideointiin saa osallistua koko henkilökunta. Silti noutopöydästä on aina löydyttävä tietyt kestosuosikit, joiden perään ihmiset kyselevät.
Yksi klassikkotuote on Silvopleen pähkinäinen fenkolisalaatti, jota kutsutaan myös elävän ravinnon waldorfinsalaatiksi.

”Yrittäjyys on kokonaisvaltaista vastuun ottoa ja antamista,
laadunvalvontaa ja Silvopleen julkisuuskuvasta huolehtimista. Kiireisinä hetkinä minusta tulee plokkari, jolloin roudaan
astioita ja putsaan pöytiä. Asiakkaiden kanssa on aina
mukava vaihtaa ajatuksia. Vuorovaikutus on todella tärkeää.
Ihmiset eivät tule tänne pelkästään syömään, vaan heillä on
myös tiedon tarvetta.”

”Keittiöpäällikkömme Simo Geissler sanoo aina, että jos
kaikki reseptimme koottaisiin yhteen kirjaan, se olisi puhelinluettelon paksuinen”, Silvo kertoo hymyillen.

Kokonaisvaltaista hyvää
Silvopleessa ruokailee päivittäin noin 400 asiakasta.
Tyypillistä asiakasta ei Silvon mukaan ole, vaan laadukas
kasvisruoka puhuttelee asiakkaita pikkulapsista eläkeläispariskuntiin, opiskelijoista liikemiehiin ja kotiäideistä taksikuskeihin. Joukkoon mahtuu paljon myös tutuiksi tulleita
kanta-asiakkaita, jotka voivat piipahtaa ravintolaan useita
kertoja viikossa tai päivässä.

Yhdistelmä menneisyyttä ja trendikkyyttä
Kun Satu Silvo kiinnostui kasvisruoasta 1980-luvulla, sitä
tarjoavia ravintoloita oli Helsingissä vain vähän. Toista on
nyt. Kasvisruoka on niin trendikästä, että voidaan jo puhua
todellisesta buumista.
”Kasvisbuumi on tuonut hirveästi uusia vegekuppiloita
ja -ravintoloita Helsinkiin. Hyvä, että saatavuutta nyt on.
Toisaalta olen aina hieman hämmentynyt, kun puhutaan
nykyisestä kasvisruokabuumista. Ihan kuin se olisi jokin
aivan uusi asia. Tätähän me olemme Silvopleessa koko ajan
tehneet ja ennen meitäkin tätä jo tehtiin”, Silvo ihmettelee.

”Olemme tietysti hyvin riippuvaisia asiakkaistamme. Jos
asiakkaat loppuvat, loppuu tekeminenkin. Tuotteen on
oltava kunnossa, ja teemme jatkuvaa kehitystyötä. Pyrimme
tekemään asiat niin hyvin ja oikein kuin voimme.”

Silvon mukaan parasta ravintola Silvopleessa on se, että
se yhdistää hyvällä tavalla nuoret, keski-ikäiset ja iäkkäät.
Ravintolan henkilökuntakin on yhdistelmä nuorta ja varttuneempaa osaamista ja energiaa.

Silvo kuvailee ravintolansa tarjontaa kokonaisvaltaiseksi
ruoaksi, joka tekee hyvää monella tasolla. Kasvisruoasta
pitää saada riittävästi proteiinia, ja rasvan on oltava hyvälaatuista. Silvopleessa se on kylmäpuristettua oliiviöljyä, joka
tulee Kreikasta Kalamatan alueelta. Raakakakuissa ei käytetä
puhdistettua, valkoista sokeria, vaan makeutta niihin tuovat
esimerkiksi taatelit, kookoshiutaleet, hunaja ja raakasuklaa.

”Minusta on mainiota se, että meidän tekemisemme on juuri
nyt suoraan trendin huipulta, mutta samaan aikaan vahva
tuulahdus menneisyydestä, sillä käsityöllä on Silvopleessa
niin vahva rooli.”
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Satu Silvo sanoo uskovansa vahvasti siihen, että kasvanut
kiinnostus kasvisten käyttöä ja kasvisruokaa kohtaan on
paljon isompi asia kuin ohimenevä trendi tai buumi.

”Uskon, että ruokakulttuurin muutos on samalla lailla
pysyvä kuin ilmastonmuutoskin on. Ei meillä ole varaa enää
entisenlaiseen lihansyöntiin ja maapallon kuluttamiseen.
Olemme uudenlaisessa tilanteessa tämän kehityksen suhteen.”
Sadulle itselleen kasvisruoka ja elävä ravinto merkitsevät
ennen kaikkea terveyden ja hyvinvoinnin vaalimista. Oman
ruokavalion kulmakiviä ovat muun muassa vehnänoras- ja
porkkanamehu sekä pirtelöt ja puurot, joita Satu höystää
elävän ravinnon marja- ja pähkinäkastikkeilla.
”Minulle on hirveän tärkeää, että arjessa on hyvinvointia
mahdollisimman paljon. En kuitenkaan harrasta mitään
dieettejä, sillä kaikenlainen ehdottomuus ahdistaa minua.
Saatan syödä silloin tällöin vaikkapa luomulammasta. Ja
kyllä se vaan niin on, että jos minulle tarjotaan ruokaa,
syön sitä kiitollisena ja nauttien, vaikka se sattuisi olemaan
karjalanpaistia. Kyllä hommassa nyt joku tolkku pitää olla”,
Silvo painottaa.

”Tarvittaisiin rutkasti rahaa ja kumppaneita sekä älyttömästi
aikaa. Silloin jäisi näytteleminen ja niin en halua koskaan tapahtuvan”, hän sanoo.
Silvopleen arjessa kehittämistyötä voisivat Silvon mukaan vaatia
esimerkiksi take away –tuote ja sunnuntaibrunssi. Myös uusia
ruokaideoita tarvitaan jatkuvasti. Niitä Satu uskoo löytävänsä
ainakin Koh Samuille suuntautuvalta raakaruokamatkalta,
joka toteutuu pian. Hän kertoo kiertävänsä ahkerasti kasvis- ja
luomuravintoloissa kaikilla vapaa-ajan matkoillaan. ”Toista
Silvopleen kaltaista paikkaa ei ole vielä tullut vastaan.” l

Lisää luettavaa:

Satu Silvo ja Virpi Melleri:
Satu Silvo ja Silvoplee – elinvoimaa kasvisruoasta
(WSOY 2016)

Sadun salainen unelma
Satu Silvon salainen haave on, että Silvopleen rinnalle voisi
joskus kasvaa kokonainen Silvoplee Instituutti. Siinä yhdistyisivät opit kasvisruoan ja elävän ravinnon valmistuksesta,
tieto ravitsemuksesta ja funktionaalisesta lääketieteestä
sekä syventyminen vuorovaikutustaitoihin. Instituutti voisi
kouluttaa ruoka-alan ammattilaisia ja kaikkia muitakin, joita
terveellinen kasvisravinto kiinnostaa.
”Instituutti tarjoaisi kokonaispaketin niille, jotka lähtisivät
tähän työhön ja seikkailuun mukaan. Sitten levitettäisiin Silvopleeta ties minne. Se olisi ihan mahtavaa!”, Satu innostuu.
Toistaiseksi Silvoplee Instituutti saa kuitenkin olla vain ihana unelma. Se vaatisi Sadun mukaan liian paljon työtä.
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