
ISLANTILAISIA PERINNERUOKIA 

 

Islanti tarjoaa matkailijalle ruokaelämyksiä ympäri maailmaa. Joidenkin harmiksi erityisesti 

amerikkalaisten pitkä läsnäolo Islannissa on johtanut siihen, että monet ravintolat eivät tarjoa 

paikallista ruokaa, vaan tavallista ”jenkkimuonaa” ja fast food-tyyppisiä annoksia. Islantilainen 

ruoka on kuitenkin maistamisen arvoista. Sanotaan että Islantilainen keittiö muistuttaa osittain 

Norjalaista keittiötä. Vihanneksia eikä viljatuotteitakaan löydy ruuista sanottavasti.  

Islantilaisen keittiön tärkeimmät ainesosat ovat lammas, meijerivalmisteet ja kala. Kalaruoat ovat 

suussa sulavia. Lammasta käytetään myös paljon, ja varsinkin juhlissa on tarjolla savustettua 

lammasta.  

Keskitalven Þorrablót-juhlan aikaan syödään ”súrmatur” eli heran avulla säilöttyä ruokaa, 

verimakkaraa, kärvennettyjä lampaanpäitä ja säilöttyjä pässin kiveksiä, sekä erityisenä 

erikoisuutena hapatettua haita. Tislatun viinan eli brenniviinin kutsumanimi on ”musta 

kuolema”. Jos ruokalistalla lukee glódadur sjávarrétur, saat syödä bechamel-kastikkeella ja 

juustolla kuorrutettuja, uunissa gratinoituja meren herkkuja. 

 

Islantilainen ruoka on maittavaa, lähinnä kala- ja riistaruokaa. Pari erikoisuutta ovat 

kuitenkin maininnan arvoisia. Toinen on juhlissa tarjottava ruoka, joka koostuu hain lihasta. 

Sinänsä herkussa ei ole mitään erikoista, mutta lihaa mädätetään ensin puoli vuotta ennen 

kuin sen syömistä voidaan edes harkita. 

 Toiseen perinteiseen ruokaan voi törmätä vaikka kauppojen pakastealtaassa. Sieltä voit 

löytää pahasti irvistelevän lampaanpään, svidin. Paikalliset syövät herkullista erikoisuutta 

keitettynä tai haudutettuna. 

 

Perinteisen ruokatalouden silmiinpistävin piirre on kaiken niukkuus, kaiken paitsi kalan. 

Islantilaisten ruokapöydille, niin yksityiskodeissa kuin ravintoloissakin, suuri osa tarjottavasta 

saadaan merestä. Siksi vaihtoehtoja onkin kehitetty paljon. Valmistusmenetelmiä on 

lukemattomia, ja maustamiseen käytetään mitä tahansa, mikä parantaa tulosta. 

 Myös lisukkeissa on valinnanvaraa, erityisesti maan länsi- ja lounaisosissa missä suuria 

kasvihuoneita lämmitetään kuumien lähteiden vedellä, niin että niissä voidaan kasvattaa tuoreita 

hedelmiä ja vihanneksia keskellä tätä muuten subarktista ilmastoa. 

  

Jos halutaan hienoa kalaa, tarkoitetaan useimmiten lohta, ja äyriäisistä puhuttaessa on hummeri 

itsestään selvästi paras herkku. Eipä meressä olekaan paljoa sellaista, mitä ei voisi tarjota ja 



nauttia ilolla. Hummerista ovat islantilaiset kokit luoneet monia herkkuja, ja nykyaikaisissa 

ravintoloissa voi listalta löytää jopa simpukoita. 

 

Turskaan islantilaiset eivät ole kovin mieltyneitä. Turskat menevät enimmäkseen vientiin, kun taas 

koljaa arvostetaan perhepäivällisillä. Kolja on suosikki myös toisessa olomuodossa: lapset 

napostelevat mielellään kuivattua koljaa katsoessaan lastenohjelmia televisiosta. Maistuu se 

aikuisillekin, mieluiten silloin, kun heillä on lasissaan bjór tai koktail. Kala on aina ollut islannin 

kenties arvokkain luonnonvara. Tavallisimmat ja tärkeimmät kalat ovat kolja, tuska, molva, sei, 

puna-ahven, erilaiset kampelat ja hai. Islantilaiseen ruokavalioon kuuluvat myös hylje ja valas. 

Kaloista käytetään lähes kaikki, liha ja sisälmykset. Esim. turskan uimarakkoja syödään kuivattuina 

ja herassa hapatettuina ja kalojen päitä kuivataan ja paloitellaan. 

PERINTEISIÄ RUOKIA 

 skyr- maitotuote, joka muistuttaa kermaista rahkaa 

 lyftapulsa- lampaasta valmistettua makkaraa 

 hangikjöt- savustettu lammas 

 harofiskur- kuivatut turskanpalat (suosittu välipala) 

 hapanhai 

 svid- lampaanpää 

 hardfiskur- kuivattu kala 

 saltfiskur- keitetty, suolattu kolja tai turska 

 


