


Vuonna 2011 Kroatiassa oli 4 290 612 asukasta,
joista lähes 90 % oli kansallisuudeltaan kro-
aatteja. Serbejä oli 4,5 % ja muita lähes 6 %.
Kroatiassa 80 % väestöstä puhuu kroatiaa, 16 %
serbiaa ja 4 % muita kieliä. Vuoden 2011
väestölaskennassa suurin uskonnollinen ryhmä
on roomalaiskatoliset, joita on 86,3 prosenttia
väestöstä. Ortodokseja on 4,4 prosenttia ja
muslimeja 1,5 prosenttia väestöstä. Uskonto-
kuntiin kuulumattomia on 6,7 prosenttia

Kroatian ovat valloittaneet vuorotellen niin
roomalaiset, venetsialaiset, turkkilaiset kuin
Habsburgitkin. Toisen maailmansodan jälkeen
se oli yksi Jugoslavian tasavalloista ja itsenäistyi
vuonna 1991. Nykyisin Kroatiassa on noin neljä
ja puoli miljoonaa asukasta. Suotuisan ilmas-
ton, historiallisten nähtävyyksien ja moni-
muotoisen saariston ansiosta matkailusta on
tullut tärkeä elinkeino. Kroatia liittyi Euroopan
unioniin 1. heinäkuuta 2013.



Zagrebin sijainti lähellä Adrianmeren rannikkoa ja lähellä Balkanin niemimaan vuoristoja antaa
tuntuman sisämaasta ja meren läheisyydestä. Monipuolisena kaupunkina siinä on ripaus itää ja
länttä. Se on säilynyt alueen sodissa lähes vaurioitumattomana. Sen hienossa, vanhassa
arkkitehtuurissa erottaa selkeästi Itävalta–Unkarin, Habsburgien hallitusajan arkkitehtuurin
vaikutteet. Roomalaiskatoliset uusgoottilaiset komeat kirkot torneineen, ylä– ja alakaupungin
keskiaikaiset kiemurtelevat kujat ja leveät puistokadut ovat Zagrebille luonteenomaiset. - Näin kertoo
opaskirja.





Nähtävyyksien katselu jäi
vähiin, sillä matkueemme
saapuessa Zagrebiin satoi. Se ei
kuitenkaan haitannut tutus-
tumista Neitsyt Marialle nimet-
tyyn katedraaliin, jonka raken-
taminen aloitettiin vuonna
1093. Tataarit tuhosivat sen
maan tasalle vuonna 1242.
Osmanien valtakunta valloitti
Bosnian ja Kroatian 1400-luvun
lopulla ja mikä jäi tuomio-
kirkosta tuhoamatta, sen tuho-
si maanjäristys 1800-luvulla.
Rakennustelineet kertovat ra-
kennuksen jatkuvasti käynnissä
olevasta korjaustyöstä.







Katolisen kirkon Marian taivaaseenottamisen (lat. Assumptio Mariae) dogmiin perustuva sivualttari.  



Zagrebin hiippakunnan yhdeksän sadan
vuoden 1093/4–1993/4 muistoksi tämä
kuva on asetettu Kroatian kirkon suoje-
lijalle, kolmiyhteisen Jumalan Äidille kiitos-
rukouksin vuonna 1986.



Oppaan mielenkiintoista selostusta kuunnellaan.



Zagrebin tuomiokirkon edustalla 
Kaptol -aukiolla oleva Pyhän Neitsyt 
Maria- suihkulähdepatsas. 

Taustalla ravintola Konoba Bracera. 



KaKsi Kroaattia

JOSIP BROZ TITO ALOJZIJE STEPINAC



JOSIP BROZ – TITO

s. Kumrovec, 07.05.1892 –

k. Ljubljana 04.05.1980

vallankumouksellinen, sotilas,

poliitikko ja valtiomies

Josip Broz Titolla oli merkittävä osa suurissa maailmanhistoriallisissa
tapahtumissa. Hänen lapsuutensa köyhän talonpojan poikana oli
hyvin vaikea. Kuilu hänen elämänsä alun ja lopun välillä oli valtava.
Hänen hautajaisiinsa osallistui 209 valtuuskuntaa 127 maasta.
Läsnäolollaan he osoittivat kunnioittaneensa häntä. Titon hautajaisia
pidetään maailmanhistorian suurimpiin kuuluvana valtiomiehen
muistotilaisuutena. Hän oli Jugoslavian kommunistisen puolueen
pääsihteeri, myöhemmin presidentti, 1939-80. Hän oli
jugoslavialaisten partisaanien aktiivisin johtaja (1941-45)
aloittaessaan ja johtaessaan kapinaa ja vapautumista miehi-
tysjoukoista II maailmansodan aikana. Tito oli "toisen Jugoslavian"
pääarkkitehti kantaen vastuuta politiikasta ja hallituksen toimin-
nasta vuosina 1945–80. Hän oli ensimmäinen kommunistinen
johtaja, joka nousi Neuvostoliiton ylivaltaa vastaan, vaatien itse-
näistä tietä sosialismiin, ja oli yksi kylmän sodan aikaisista sitou-
tumattoman politiikan perustajista.

(Käännös oheisesta tekstitaulusta)



Alojzije Stepinac

s. Brezarić 08.05 1898 – k. Krašić, 10.02.1960

Zagrebin 2. maailmansodan aikainen katolinen ark-
kipiispa, natsimielisen Utašha -liikkeen tukija, sota-
rikollisena tuomittu, paavin autuaaksi julistama.

Alojzije Stepinacilla oli merkittävä asema Kroatiassa 
2. maailmansodan aikana. Kroatian katolisen kirkon 
johtajana hän tuki palavasti Utašha -liikettä ja toivotti 
tervetulleeksi Natsi-Saksan armeijan sen marssiessa 
Zagrebiin. Hän auttoi toisaalta silloista Kroatian fasis-
tihallintoa sekä sen Utašha -liikettä mm. siunaamalla 
katedraalissaan julkisessa seremoniassa liikkeen joh-
don, joka johti serbien, romanien ja juutalaisten verisiä vainoja. Utašha -liikkeen tavoitteena oli
hävittää keinoja kaihtamatta muut kuin katolinen uskonto. Toisaalta hän ajan mittaan auttoi satoja
juutalaisia ja tuomitsi juutalais- ja romanivainot. Hänet tuomittiin sodan jälkeen vankeuteen siitä, että
hän ei puuttunut silloisen hallituksen tekoihin eikä myöskään ortodoksisten serbien käännytykseen
katolilaisiksi. Häntä myöskin syytettiin Vatikaanille vakoilusta mm. sotilaspappien kautta. On tosin
epäselvää, asetettiinko hänet syytteeseen ennen kaikkea siksi, että hän vastusti vastamuodostetun
Jugoslavian valtion olemassaoloa ja sen vihamielistä käytöstä kirkkoa kohtaan (satojen pappien
murhat, omaisuuden ottaminen valtiolle jne). Paavi Pius XII ylensi Stepinacin kardinaaliksi vuonna
1953; ei niinkään hänen ansiostaan kuin vastalauseena Titon hirmuhallinnolle. Paavi Johannes Paavali
II Julisti Stepinacin autuaaksi vuonna 1998. Stepinac kuoli 62 vuotiaana kotonaan vuoteessaan
polycythaemia-nimiseen verisairauteen.



Arkkipiispa ja kardinaali Alojzije Stepinacin
tuomiokirkossa oleva hautamuistomerkki… …ja puistossa oleva patsas.



Josip Broz Tito oli kotoisin pienestä Kumrovecin kylästä, joka sijaitsee Zagrebista pohjoiseen 
Zagorjen maakunnassa. Titon isän, köyhän talonpojan Martinin rakentama kotitalo on hyvässä 
kunnossa. - Rakennuksen tunnistaa sen eteen pystytetystä Titon pronssipatsaasta. 



Kumrovecin kylä on nykyisin museo. 



Kylänraittia käveltiin, kummasteltiin ja kuvattiin ennen museotaloihin tutustumista.



Joukko matkalaisia.



Olkikattoisissa taloissa esitellään perinteistä kroatialaista maalaiselämää.















Maissintähkien kuivattamista vanhaan tapaan.





Tuskin tässä rakennuksessa on homeongelmia korkean kivijalan vuoksi.



Paikallisen ”brankkorin” sammutuskalustoa.



Letkujenkuljetuskärry.



Ikoninurkkaus eli kotialttari on ortodoksisessa kodissa oleva paikka, joka on 
tarkoitettu perheen omille rukouksille ja kodissa mahdollisesti toimitettaville 

jumalanpalveluksille.



Erilaiset paikalliset vaikutteet ja niiden keskinäinen vuorovaikutus on johtanut rikkaaseen 
kansanmusiikkiperintöön lauluissa, esitystavoissa ja musiikki-instrumenteissa. 



Kroatiassa ovat aikojen mittaan kohdanneet  keskieurooppalaiset, Välimeren alueen ja eteläisen 
Itä-Euroopan kulttuurit. Erityisesti häissä soitettava musiikki on omaleimaista. 



Hääväkeä odottava juhlapöytä.



Vihdoinkin kahden!



Joitakin aikoja myöhemmin.



Kuvassa olevien käsikivien eli jauhinkivien ylem-
män kiven navassa oli aukko, johon jauhettavat
jyvät kaadettiin. Valmis jauho tuli ulos laitteen
ulkoreunoilta. Samalla pieniä kivensiruja joutui
jauhoihin, minkä takia ihmisten hampaat ovat
voimakkaasti kuluneet ja heidän elinikäänsä
voidaan arvioida hampaiden kulumisen perus-
teella.



Vanha keittiön liesi, nurkassa leipälapio ja 
hiilihankoja.

Pimeinkään aamu ei voi olla aivan huono, 
jos pöydässä on vastapaistettua leipää.



Korillinen uunituoretta kahvileipää.



1. sisäkuva maalaistalosta.



2. sisäkuva maalaistalosta.



Esillä on sen ajan jokapäiväisen elämän käyttöesineitä ja 
maanviljelijöiden käyttämiä työkaluja.  



Kankaankudontavälineitä ja - materiaalia.



Maanmuokkausvälineistöä.



Valjaiden valmistus- ja korjausverstas.



Trillat eli kevyet nelipyöräiset hevosajopelit pajan nurkassa. 



Sepän paja.



Aura, kärryt ja reki



Aura.



Oliskohan jonkinlainen kylvämiskalu?



Tavarakärryn katos.



Kalkkunoita.



Muuan museotalo.



Kumroveciin tutustuminen on takana, nyt suunnataan uusiin kohteisiin...



…, joista ensimmäinen oli Samoborska pivnica -ravintola.



Ruokapaikan eteisaula muuttui tuota 
pikaa sateenvarjojen kukittamaksi .



Murkinaa odoteltaessa…



…kerrattiin päivän aikana koettua.



Pikapuoliin syötäväksi ilmaantui lihakääryleitä, kastiketta, punakaalia ja jokin keko jotakin? 

– No, joka tapauksessa nälkä kaikkosi  – toistaiseksi.



Jälkiruoaksi nautittiin paikallista makoisaa kermakakkua, kremsiä.



Zagrebin ja Karlovacin välisen moottoritien 
pysähdyspaikalla oleva hotelli…



…houkuttelee matkalaisia nauttimaan kotitekoista ja luonnonmukaista ruokaa. 



Vuonna 1949  perustettu Plitvicen kansallispuisto 
on kuulunut UNESCOn maailmanperintöluetteloon vuodesta 1979 alkaen.

retKi  plitvicen Kansallispuistoon pe12.9



Plitvicen kansallispuiston merkittävin nähtävyys on läpivirtaavaan Korana-jokeen muodostunut, 16 järvestä sekä
lukemattomista putouksista koostuva alue, jonka pituus on kahdeksan kilometriä.



Oppaan kertoman mukaan Plitvicen järvialueeseen on helppo tutustua, sillä vaikeakulkuiseen maastoon on 
merkitty eri värein kävelyreittejä, jotka on osin katettu pitkospuilla.



Putoukset ovat syntyneet miljoonien vuosien aikana veden syövytettyä kalkkikivipitoista maaperää.



Putouksista 78 metrinen Veliki on korkein. 



Kuvat puhukoot puolestaan.















Välillä on rauhallisempiakin näkymiä. 



Järviketjua ympäröi runsaskasvustoinen aarniometsä, jossa asustelee 
120 lintulajin ohella karhuja, susia ja muita harvinaisia eläimiä.



Kozjak –järveä ylitettäessä Plitvicen kansallispuiston näkymiä saatettiin ihailla 
lähes äänettömästi käyvältä sähkökäyttöiseltä veneeltä. 



Jossain vaiheessa taas ”bunkratti mitsheppi” eli…



… laitettiin murua rinnan alle.



Matkan antiin täysin tyytyväisinä palattiin veneelle.



Istuuduttiin penkeille ja annettiin jaloille tilaisuus levätä.



Ja niin siirtyi käynti Plitvicen kansallispuistossa mieluisten matkojen muistojen joukkoon.



Vielä viimeinen silmäys taakse ja ei kun menoksi seuraavaan kohteeseen.



KaupunKierros opatiJassa la 13.9

Neljän tähden hotellimme ADMIRAL sijaitsi aivan rannassa.



Näkymiä hotellin parvekkeelta.





Opatija on pieni kaupunki Kroatian rannikolla. Sen vanhassa satamassa
tulijaa tervehtii "Neito ja lokki"-patsas. 



Neidon vartioima satama…



…ei ole suuruudella pilattu.



Opatijan matkailuperinne alkoi Villa Angiolinasta, jonka rakennutti kroatialainen 
suurliikemies Iginio Scarpa vuonna 1844. 



Alkuaikoina Opatija on ollut suosittu varakkaiden ja kuuluisien vieraiden lomanviettopaikkana. 
Ensimmäinen hotelli, nykyiseltä nimeltään Grand Hotel Kvarner, rakennettiin 1884.



Monet rantabulevardin varrella olevista upeista rakennuksista ovat yli 100-vuotiaita 
Itävalta-Unkarin valta-ajan huviloita. Niistä useat ovat nykyisin hotelleina ja ravintoloina. 

Kuten oheinen Villa Astra.



Niin myös vuonna 1903 rakennettu jugendtyylinen Villa Münz, joka on remontoitu 
nykyajan vaatimuksia vastaavaksi hotelliksi.



Opatija on myös kuuluisa subtrooppisista kasveistaan.



Opatija on ollut suosittu varakkaan väen lomanviettopaikka varsinkin itävaltalaisaikoina, …



…josta katukuvassa ovat yhä todisteena monet kauniit huvilat. 



Entisaikojen nostalgisten villojen ja uusasiallisten hotellien rinnakkaiselo ei ole häiritsevää.











Näkymä rantabulevardilta. 



Italialaisen skootteriseura Vespa club Udinen vuosittainen erilaisiin kohteisiin suuntautunut 
ralli pistäytyi  tällä kertaa Opatijassa ja  järjesti käyntinsä kunniaksi  ”paraatin”.



Opatijan kaupungin rantaa.



Näkymä venesatamaan.



Venesataman aallonmurtaja.





Ennen 1. maailmansotaa Opatija oli erityisesti Euroopan aatelisten ja taiteilijoiden suosiossa.  
Kohutun yhdysvaltalaisen  tanssijattaren Isadora Duncanin (1877–1927) monien vierailujen 
muistoksi Tatjana Kostanjevićin tekemä veistos on Hotelli Villa Amalian edustalla.



Kuuluisaa tšekkiläistä viulistia ja 
säveltäjää Jan Kubelikia (1880-
1940) on niinikään kunnioitettu 
Tatjana Kostanjevicin tekemällä 
veistoksella, joka on Villa Angiolinan
edessä.



Hotelli Mileniumin edustalla on 
arvostetun kroatialaisen kirjailijan 
Miroslav Krlezan (1893-1981) 
monumentaalinen Marija Ujević
Galetovićin veistämä patsas.



Rantakadulla sijaitseva veistos on kunnianosoitus kaikille niille, 
jotka ovat vuosien mittaan kuljettaneet turisteja soutuveneillä. 



Musisointia hotellin puistossa.





Ja jälleen ruoka tai ainakin - juoma maistuu.



pistäytyminen mošcenicessa 13.9

Moscenice on jonkin matkaa 
etelään Opatijasta Adrian-
meren rannalla oleva kylä…



…joka on tunnettu kauniista Pebble Beach (=šljunčana plaža) = pienistä kivistä 
muodostuneesta rannastaan  ja rauhallisesta ympäristöstään.



Mošćenican täynnä kapeita katuja olevassa vanhassa keskustassa on seurakunnan keskiajalta peräisin oleva, 
myöhemmin useaan kertaan korjattu ja uudistettu Pyhän Andreaan kirkko. 



Pyhän Adreaan kirkkoherra esitteli 
kirkkoaan ja seurakuntaansa. 

Moscenicessa on n. 200 asukasta. 
Koulussa on 1.-2. lk:lla vajaat 10 
oppilastan. 



Kirkon pääalttarin taulu kuvaa apostoli Andreaan 
ristiinnaulitsemista X-muotoiselle ristille, jota 

nykyään nimitetään hänen mukaansa 
Andreaan ristiksi. 



Seurakunnan vaakunassa apostoli Andreaan käsissä ovat hänen 
atribuuttinsa: kala kuvaamassa hänen ammattiaan ja X-risti 

hänen kärsimäänsä kuolemaa.



Maslow’n tarvehierarkian mukaisesti ruokalistan tutkiminen                                                            
vei voiton ravintolan terassilta aukeavasta näkymästä.  



Tarvehierarkian korkeimman asteen tultua tyydytetyksi seurakunnan kirkkoon tutustuttaessa, 
alimmainen aste odotutti tyydyttämistään ravintolasalin ruokapöytien ääreen istuuduttaessa.



Lounaspaikkamme seinällä oli kuva 173 metriä merenpinnan yläpuolella kukkulalla olevasta 
keskiaikaisen paikkakunnan osasta, jonka keskellä on Pyhälle Andreaalle omistettu kirkko.



Kylän kadut ja kujat huokuvat vuosisataista rauhaa,...



…jota seurueemme, erityisesti…



…iloinen, oppaaksemme tullut vuolassanainen 
kylänjohtaja ja tulkkina toiminut Yrjö Lautela
tuokion ajan vilkastuttivat.



Moscenicen taannoisesta oliivituotannosta kertoo museossa oleva järeä puristin.



Näkymä kylästä alas sataman suuntaan.



Moscenicen kirkko. Taustalla seuraava käyntikohteemme Cres-saari.



cres Ja KrK - KaKsi  Kaunista saarta  su 14.9

Cres on Kroatialle kuuluva kapea ja 
vuoristoinen, noin 40 km pitkä saari 
Kvarnerinlahdella Adrianmerellä. 
Kohteenamme ollut Beli sijaitsee 130 m 
korkealla mäellä saaren koilisosassa. 

Saaren keskuspaikka on Cres. 
Saaren keskellä on järvi. Saaren 
ainoa päätie johtaa pohjoisesta 
Porozinan satamakylästä etelään 
Osoriin.  

Cresin jälkeen tutustumiskoh-
teenamme oli naapurisaari Krk:llä
oleva Malinskan kuvankaunis 
entinen kalastajakylä, joka  on 
kehittynyt 2000-luvulla suhteel-
lisen suureksi ja monipuoliseksi 
turistikohteeksi. 



Cresillä olevalle Belille matkattaessa veneessä istuttiin tiiviisti kylki kyljessä ja … 



…kerrattiin äskeisessä käyntikohteessa koettua sekä….



…nautittiin kahden hengen miehistön musisoinnista, murkinaksi tarjotusta viinistä ja maukkaista leipäsistä. 



Matka Cresin saarelle Beliin tapahtui pienehköllä veneellä.



Perillä Belissä on pieni kalasatama.



Belin aallonmurtajalla ympäröiyty kalasatama.  



Satamasta ylhäällä kukkulalla olevaan kylään johtaa kapea ja mutkainen tie…



…jota liikennöi pieni traktorivetoinen "juna". Beli vlaka =  Belin juna.



Satamassa oli meneillään pienimuotoinen taidemyyntinäyttely.



Tämä värikylläinen taiteilija Velicicin maalaus koristaa nyttemmin Mirja Sandellin kotia.



Adrianmeren läpikuultava ja kirkas vesi

houkuttelee asianharrastajia 

Belin sukelluskelluskeskukseen.



Belin asutushistoria ulottuu kauas menneisyyteen, 4000 vuoden päähän. 



Cresillä pesii hanhikorppikotka, joka uhanalaisena on kuolemassa sukupuuttoon. 
Lintujen elinolojen turvaamiseksi saari on  lintujensuojelualuetta. 



Belissä toimii uhanalaisten hanhikorppikotkien suojelukeskus Caput insulae, 
jossa huonokuntoisia lintuja hoidetaan niin kauan, että ne jälleen pystyvät pärjäämään omillaan.



Beli sijaitsee saaren koillisosassa merenpinnasta 130 metriä korkealla mäellä,
josta avautuu näkymä seuraavaan matkakohteeseemme Krk-saarelle.



Cresin saaren Belistä matkamme jatkui KRK:n saarelle Malinskan entiseen kalastajakylään, …



…joka  on kehittynyt 2000-luvulla suhteellisen suureksi ja monipuoliseksi turistikohteeksi. 



Alueella vallitsevalle Välimeren ilmastolle on ominaista alhainen sademäärä, kuivat kesät ja leudot talvet sekä 
vuosittaiset 260 auringonpaisteista päivää, jotka mahdollistavat subtrooppisen ikivihreän kasvillisuuden. 



Krk –saarelle on ominaista runsaat hiekka- ja kivikkorannat sekä lahdenpoukamat.   



Matkailijoita palvelee lukuisa joukko eritasoisia majoitustiloja: apartementoksista…



…loistohotelleihin,…



…ja leirintäalueisiin. 



Seurakunnan kirkko on nimetty Syyrian Laodikean marttyyripiispan Pyhän Apollinariksen (k. 392) mukaan.  



Pyhän Apollinariksen kirkko on kokenut hiljattain perusteellisen korjauksen, jonka tulos näkyy 
erityisesti koruttoman kauniissa kirkkosalissa.



Viimeisenä päivänä ma 15.09.2014 tutustuimme Istrian niemimaan keskellä sijaitsevaan 
kahteen pikkukylään: Motovuun ja Livadeen.

Motovun
Livade



Motovun keskiaikanen n. 600 asukkaan muurilla ympäröity pikkukaupunki sijaitsee keskellä Istrian
niemimaata 277 metriä merenpinnan yläpuolella olevalla kukkulalla. 



Kaupungin monet rakennukset ovat muistona venetsialaisesta aikakaudesta. 





Muuan kadunkulma.



Muuria kiertävä kulkuväylä.



Venetsialaistyylisten rakennusten 
ulko- ja sisäseinillä on entisten 
merkkihenkilöiden vaakunoita.



Kaupungintalo ja seurakunnan myöhäisrenesanssityylinen Sanctum Stefanuksen eli Sveti Stjepan (Pyhän Tapanin) kirkko.



Entä minkälainen tämä venetsialaiskaudelta peräisin 
oleva pyhäkkö oli sisäpuoleltaan?



Kirkon rakennusvuosiksi mainitaan 1580 – 1614.









Peltisuojuksinen kasteallas.



Apostoli Tuomas  (vas) ja Pyhä Antonius Padovalainen. 

Tuomas ei uskonut Jeesuksen ylösnousseen ennen kuin 
kosketti tämän haavoja. Hänen atribuutteinaan ovat 
uskosta muistuttava Jeesus -lapsi ja keihäs jolla hänet 
teloitettiin.

Pyhä Antonius Padovalainen (1195 – 1231)  seisoo   
Jeesus-lapsi käsivarrellaan. Hänet tunnetaan erityisesti 
köyhien suojeluspyhimyksenä



Motovun pienen keskiaikaisen kaupungin muutama sata asukasta viettää 360 päivää vuodessa tavanomaista 
hiljaiseloa, mutta viitenä elokuun päivänä se kiehuu kuin mehiläispesä; kaupunki täyttyy silloin kymmenistä-
tuhansista vierailijoista! Tuolloin vietetään 1999 käynnistettyä Motovun elokuvafestivaalia (Motovun Filmi 
Festival), jossa Aki Kaurismäkikin on ollut esillä.



Makoisa läksiäislounas nautittiin Hotelli Kastelin aurinkoisella terassilla.











Motovunista lähdettäessä avautuivat…



…vehreät laaksomaisemat…



…syksyisine peltoineen.



Livaden pikkukylä on Motovunista jonkin verran pohjoiseen.



Kylä on kuuluisa valkotryffeleistään, jotka kuuluvat maailman 
kalleimpiin ruoka-aineisiin, niistä maksetaan jopa 3 000-5 000 €/kg. 



Alueelta löytyi vuonna 1999 1,310 kg
painava maailmanennätystryffeli.

Tryffeli valettiin pronssiin, ja kopio on
esillä turistinähtävyytenä kylässä.



Ennätystryffeli sai sijansa Livaden Guinnesin ennätysten kirjassa. 



Tryffelien löytäminen on hankalaa, koska sienet kasvavat kokonaan maanpinnan alla. Tryffelin etsintään on 
koulutettu koiria ja sikoja, jotka tarkan hajuaistinsa avulla löytävät sienet jopa kymmenien senttien syvyydestä. 

Sikojen käytön ongelmana on vain se, että ne yrittävät itse syödä löytämänsä tryffelit.



Erityisesti tryffeleihin erikoistunut kylän ravintola.



Ja ei muuta kuin herkun maisteluun pääsemisen odottelua.



Tryffeli vaatii täydellisen makuelämyksen saamiseksi kyytipojakseen tilkkasen viiniä.



Suupielet kosteina odoteltiin herkun saapumista.



Tryffeleillä höystetty munakas maistui makoisalta, 
joskin joidenkin mielestä maku oli jokseenkin omanlaatuisensa.



Vielä viimeinen silmäys alas laaksoon, ja…



…paluumatka Slovenian Ljubljanan kautta saattoi alkaa.                                           

ONNISTUNUT MATKA JÄLLEEN.



Kuvista valtaosa on 
Raimo Sandellin 

ottamia. 

Jokunen määrä kuvista on poimittu 
tietoverkosta.

PowerPoint –esityksen kokosi 
Kalervo U. Kukkula.
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