Hapanjuurileipuri Pliniusta lukemassa
Eeva Pitkälä
Olen harrastanut hapanjuurileipomista eli leivän nostattamista ilman lisättyä teollista hiivaa pari vuotta. Hapanjuurileipominen on harrastus, joka edellyttää paneutumista koko leiväntekoprosessin kaikkiin vaiheisiin. Lyhyesti:
siihen humpsahtaa täysin.
Mitä tapahtuu, kun pahaa aavistamaton hapanjuurileipuritoimittaja ”vähän lukaisee” vuodelta 77 olevan Plinius
vanhemman Naturalis historia -kirjan käännöstä ja aikoo
alunperin vain hieman koristaa tekstiään sillä?
Omatekoinen spelttileipä.
Kuva: Eeva Pitkälä.
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Cura annonae
Roomassa oli noin miljoona asukasta toisella vuosisadalla jaa., ja arviolta
noin 200 000 köyhintä kärsi nälänhädästä. Ruoan puute aiheutti välillä
levottomuuksia. Kaupunki toimitti asukkaille ilmaista tuontiviljaa, ja
myöhemmin leipää yhteiskuntarauhan turvaamiseksi. Sadonjumalatar
Annonan mukaan Cura annonaeksi nimitetty käytäntö on varhainen osoitus sosiaalisesta turvaverkosta. Reliefi Villa Lantessa. Kuva Eeva Pitkälä.
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Speltti vai emmer antiikin leipäviljaa?
Terveellisiin tuotteisiin pyrkivät hapanjuurileipurit suosivat
ravinteikkaita viljoja, usein historiallisen vanhoja vehnän lajikkeita emmeriä ja spelttiä. Molemmat ovat kiinnostavia niin
sanottuja alkuvehniä, joilla on mielenkiintoinen synty- ja leviämishistoria, ja joiden viljelyä varsinkin luomutuotteina on
viime aikoina aloitettu ympäri Eurooppaa. Jostain makuihin ja
mieltymyksiin liittyvästä tiedostamattomasta syystä hurahdin
melkein yksinomaan käyttämään spelttiä, jonka upea maku
ylittää kaikki odotukset.
Laatiessani pari vuotta sitten artikkelia speltin nykykäytöstä
ihastuin suuresti, kun löysin verkosta melkoisen määrän tekstejä, joiden mukaan juuri speltti olisi ollut laajan Rooman valtakunnan salainen ase ja tukijalka. Myöhemmin löysin tekstejä, jotka yhtä vakuuttavasti kertoivat emmervehnän olleen se
vilja, johon itse Augustuskin oli tykästynyt.
Joku Pliniukseen perehtynyt humanisti olisi tietysti voinut
varoittaa minua, sillä en todellakaan arvannut millaiseen suohon olin upota tämän ”nopean Pliniukseen kurkkaamisen”
seurauksena. Jouduin seuraavina viikkoina pienen silmäyksen
sijaan pohtimaan monenlaisia syntyjä syviä: muun muassa alkuperäistekstin merkitystä, muinaisten kopioijien ja kääntäjien
taitoja tai Pliniuksen omia päämääriä.
Speltin ja emmerin kunniakas historia mainitaan nykyään
monessakin vilja-alan tekstissä, ja jopa ravintola- tai ruokablogeissa. Itse asiassa jo noin 2000 vuotta sitten roomalainen Plinius vanhempi kirjoitti teoksessaan Naturalis historian XVIII
osassa oman aikansa ja vähän historiankin viljoista, ja artikkelissa käyttämäni englanninkielinen käännös puhui speltistä.
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Plinius-käännöksissä eroja termien käytössä
Myöhemmin löysin kaksi erilaista
englanninkielistä käännöstä Naturalis historiasta. Jouduin toisen
käännöksen löydettyäni korjaamaan
käsityksiäni muinaisista viljoista ja
pohtimaan muun muassa käännettyjen termien eri merkityksiä. Mietin
alkuperäistekstin merkitystä tutkijoille ja pohdin myös Pliniuksen lähteitä. Ajattelin sitäkin, mikä merkitys tällä on kasviarkeologeille.
Molemmat englanninnetut Plinius-tekstit on käännetty alun
perin noin sata vuotta sitten, vuosisadan vaihteen kummankin
puolen. Toinen käännöksistä on Harvard University Pressin julkaisema kaikkiaan kymmenniteiseksi sarjaksi kasvanut Loeb
Classical Library vuodelta 1950, kääntäjänä H. Rackham. Toisen käännöksen on julkaissut yhdysvaltalainen Tuftsin yksityinen tutkimusyliopisto, joka ylläpitää Perseus-verkkoprojektia
(The Perseus Catalog). Se ilmoittaa verkkotallenteidensa kääntäjiksi John Bostockin ja H.T. Rileyn.
Verratessani näitä kahta käännöstekstiä kävi ilmi, että siinä
missä The Loeb Classical Libraryn versiossa kääntäjä käytti
kategorisesti vehnän kohdalla sanaa speltti, Perseus-verkkoprojektin käännöksessä puhutaan samoissa kohdissa emmeristä.
Plinius kirjoitti tekstinsä latinaksi. Siksi minunkin oli katsottava, mitä hän itse asiassa sanoo. Naturalis historian XVIII
kirjan kappaleessa IX Plinius paneutuu pitkään ja hartaasti antiikin ajan ruoan keskeisimpään elementtiin: viljaan.
Lukioaikoina hankitut latinantaitoni eivät ole kovin kummoiset, mutta niin pitkälle kuin pystyin jotain ymmärtämään,
Plinius ei yllätyksekseni käyttänytkään sen enempää termiä
speltti kuin emmer, vaan sanoja farro ja far.
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Far oli Pliniuksen mukaan Latiumin (Lazion alueen) ensimmäisiä viljoja. Plinius mainitsee myös, että historioitsija Marcus Terentius Varron (116–27 eaa.) mukaan farro oli ainoa vilja,
mitä roomalaiset käyttivät kolmeensataan vuoteen.
Populum Romanum farre tantum e frumento
ccc annis usum Verrius tradit.
Mutta mitä olivat far ja farro?

Rooman valtakunnassa viljaa tuotiin koko Välimeren alueelta mm. Ostiaan.
Antiikinaikainen viljamylly, jossa jyvät jauhettiin jaettavaksi ja leivottavaksi.
Myllyä pyöritti joko aasi tai joukko orjia. Kuva: Eero Kukkonen.
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Farro ja muut vehnälajikkeet
Hämmennys kuorijyväisten vehnälajikkeiden terminologiasta
sekä emmerin ja speltin käännöksistä johtuu selvästikin vehnän taksonomian vaikeasta historiasta ja termin farro puhe- ja
alueellisesta käytöstä. Sata vuotta sitten toimineiden kääntäjien kömmähdykset on selitettävissä sillä, että kääntäjät eivät
kovin hyvin tunteneet vehnäkasvien laajaa kirjoa, vaan lainasivat käännettävät termit omasta kulttuuriperinnöstään. Näin
speltti päätyi käännösvirheenä myös Raamatun käännöksiin ja
muuhun yleiseen käyttöön.
Plinius ei tokikaan ollut kasvitieteilijä, vaan pikemminkin
kaiken tiedon keräilijä, joten saadun tiedon luotettavuus on lukijan pohdittava. Tiedetään, että vaikka hän keräsi tietoja hyvin moninaisista lähteistä, muun muassa omista kokemuksistaan, ja vaikka tekstissä on aika monen tasoisia tietoja, niiden
perusteella saatujen tietojen suhteen täytyy olla vähintäänkin
varovainen. Toki hän käytti paljon hyviäkin lähteitä, joten
asiaa hänellä kyllä tekstissään on.
Pliniuksen tekstissä todetaan heti alussa, että kaikkein tärkeimmän viljan, vehnän, lajikkeet eivät ole samoja kaikkialla,
ja missä ne ovat, niillä ei aina ole samoja nimiä. Hänen mukaansa periaatteessa on olemassa kahdenlaista viljaa (frumenta): vehnä (triticum) ja ohra (hordeum) sekä pavut (cicer).
Frumenta, ut triticum, hordeum, et legumina,
ut faba, cicer.
Tunnetuin Pliniuksen mainitsemista vehnistä on far, vanhemmalta nimeltään adoreum, sitten on tavallinen vehnäseos siligo,
ja myös triticum, mahdollisesti durum. Gallialainen arinca on
yleistä myös Italiassa, sanoo Plinius, kun taas zea, olyra ja riisi
löytyvät vain Egyptistä, Syyriasta, Sisiliasta ja Aasiasta sekä
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Kreikasta. Plinius nostaa farin, farron, korkeammalle jalustalle
kuin mitään muuta viljaa. Hän kertoo, kuinka sana ador – ihanuus – on tullut juuri tietystä farrosta:
Gloriam denique ipsam a farris honore adoriam
appellabant.

Farrovehnäjauhon sanotaan olevan hieman tavallista vehnäjauhoa tummempaa ja maultaan mantelinmakuista. Egyptiläiset tekivät Pliniuksen mukaan omia jauhojaan viljastaan (zea),
mutta ne eivät olleet samanlaisia kuin italialainen vilja:
Qui zea utuntur non habent far.
Niillä, jotka käyttävät zeaa, heillä ei ole meidän
farroamme.
Suomennos Eeva Pitkälä

Plinius kertoo myös, miten jokaiselle Rooman kansalaiselle
annetaan säännöllisesti quartarii farris, neljännes farroa, ja
kuinka naimisiin menevät parit juhlistavat liittoaan, confarreationis, viljauhrilla nuptae farrum praeferebant. Far on selvästikin paitsi hyvää, myös kaikkein kestävintä viljaa, ja se
selviää yhtä hyvin kylmistä talvista kuin kuumista kesistäkin.
Erilaisia vehniä, tritici genera, on Pliniuksen itsensä mukaan
viljelty eri puolilla Roomaa. Näistä frumentum Italicum, italialainen vilja, on niin ylivoimaista, että ulkolaista viljaa voi verrata ainoastaan Italian vuoristoseuduillla kasvavaan viljaan.
Ponderosius far magisque etiamnum triticum.
Farro on painavaa, mutta tavallinen vehnä vielä
painavampaa.
Suomennos Eeva Pitkälä
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Hyviä kuuluja vehniä olivat Pliniuksen mukaan boiotialainen
Kreikasta, sisilialainen Italiasta, traakialainen Balkanilta/Anatoliasta sekä syyrialainen ja egyptiläinen vehnä. Kreikkalaiset ylistivät Pliniuksen mukaan Pontuksen vehnää (Pontus eli
Pontos, alue ja muinainen roomalainen provinssi Vähässä-Aasiassa Mustanmeren rannalla) sekä ”speudiusta”, joka kasvoi
kosteissa oloissa, oli hyvin kevyttä ja erittäin tuotteliasta, ja
sen tähkää kannatteli ohut varsi. Sofokleen hän kertoi kuitenkin ylistäneen valkoista italialaista viljaa, jonka arvellaan olleen Triticum durum eli kuuluisa italialaisen ruoan pastavehnä,
jolla ei siis tehdä nostatettua leipää.
Pliniuksen mukaan exteruntur triticum on erittäin hyvä paljasjyväinen vehnälaatu. Siligo on kääntäjien mukaan jyväsekoitus, jossa on sekä nykyisen leipävehnän kaltaista paljasjyväistä
vehnää että kuorijyväistä vehnää, joko kaksijyvää tai spelttiä.
Arinca on ilmeisesti aivan erityisen hyvä emmerlaatu. Olyra
taas on egyptiläinen far, tai sitä tehty ruoka, ilmeisesti paikallisesta emmerlaadusta. Kreikassa taas olyr on sama kuin zeia
dikokkos, eli kaksijyvä eli emmer. Kiiltävä gallialainen kuorijyväinen scandala on joko emmer tai speltti tai ehkä näiden
huonosatoisempi serkku pölkkyruoho, jota viljeltiin Iberian
niemimaalla noihin aikoihin.
Nykyään voidaan siis melko varmasti sanoa, että Pliniuksen
aikana Italian ja Rooman kaupungin alueella syötiin hyvin paljon emmervehnää (far, farro), eikä paljasjyväistä vehnää, jota
sitäkin jo syötiin kasvavia määriä Rooman alueella.
Nykyäänkin Toscanan ja Piemonten alueilla emmervehnä
tunnetaan puhekielellä nimellä farro. Tosifarroksi kutsuttua
emmervehnää kasvatetaan Italiassa erityisesti Toscanan ja Abruzzon vuoristoalueilla.
Luomuviljelyyn sopivaa spelttiä kasvatetaan Suomea myöten, yleisemmin kuitenkin Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä
sekä kasvavassa määrin idempänä Ukrainassa.
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Sanaa ’speltti’ ei ole kreikan kielessä, ja latinaankin se päätyi
vasta joskus 300-luvulla.
Kovakuoriset vehnät
Arkeologinen tutkimus kertoo, että jo pronssikaudella (noin
1500 eaa.–500 jaa.) niin sanotut kuorijyväiset vehnät eli alkuviljat – yksijyvät, emmer ja speltti – olivat lähestulkoon pääviljan asemassa koko Euroopassa.
Todennäköistä on, että suurin osa Rooman valtakunnan eteläisissä oloissa viljellystä leipäviljasta oli emmervehnää. Samoin Italian, Egyptin ja Kreikan alueilla, joista viljan kuljetus
oli suhteellisen vaivatonta. Niiden satamista laivat purjehtivat
joutuisasti Ostiaan ja muihin viljasatamiin. Viljasekoitukset
olivat toki yleisiä.
Plinius mainitsee, että taikinan valmistuksessa piti olla tarkkana, kun jauhoja sekoitettiin, että seoksessa oli vettä imeviä
jauhoja tarpeeksi. Plinius antaakin ohjeita eri alueilta tulevien
jauhojen sekoittamiseen, Kyprokselta tulevaa tummaa jauhoa
piti sekoittaa aleksandrialaiseen valkeaan jauhoon, jotta saatiin
hyvä tulos.
Myös spelttiä Rooman valtakunnan alueella viljeltiin ja
syötiin, mutta enimmäkseen Alppien pohjoispuolella, jossa
marssivat Rooman armeijan sotilaat epäilemättä söivät usein
spelttileipää. Siten ei yllätä, että niinkin pohjoisessa Rooman
provinssissa kuin Pannonian varuskuntakaupungista (muinaisen Pannonian rajoina olivat pohjoisessa ja idässä Tonava) löytyvän jyväkasan sisällön tutkijat tunnistivat enimmäkseen speltiksi. Ei ole siis mikään yllätys, että Egyptin pyramideista tai
niiden ympäristöstä ei ole löytynyt speltin jyviä, vaan emmeriä,
mikä on Rooman valtakunnan kuljetusmahdollisuuksilla erittäin loogista. Miksi ihmeessä joku rahtaisi pohjoisessa Alppien
toisella puolella viljeltävää spelttiä vaivalloisesti maata pitkin
vaikkapa Ostiaan, ja sitten laivaisi sen sieltä Egyptiin?
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Leipäviljasäkkejä siirretään laivasta maihin. Kuva: Eeva Pitkälä.

Miksi nykyään kuitenkin syödään lähestulkoon leipävehnää,
Triticum aestivumia? T. aestivumilla oli ominaisuus, joka peittosi aikanaan sekä emmerin että speltin, ja jolla se tuhansien
vuosien levittäytymisen aikana vei voiton kaikista muista vehnistä. T. aestivumin jyvä on helpeiden eli akanoiden poistamisen jälkeen valmis jauhettavaksi heti, kun taas yksijyväisen,
emmerin ja speltin, eli niin sanottujen kuorellisten vehnien
jyvissä on helpeiden lisäksi erittäin kova sisempi kuorikerros,
joka pitää suorastaan murskata, ennen kuin jyvä pullahtaa siitä
ulos.
Arkeobotanisteille on ensiarvoisen tärkeää tuntea tämän
”ylimääräisen” kuoren lajityypilliset ominaisuudet, sillä emmerillä, speltillä ja yksijyvällä kuoren rakenne on suhteellisen vaivattomasti tunnistettavissa. Kova kuori vaikuttaa muun
muassa jauhinteknologian valintaan.
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Leipäjuuri kuohuu ja leipä nousee
aivan kuten 2000 vuotta sitten
Muinaisessa Roomassa ei ollut
nykyaikaista puhtaaksi viljeltyä
leipähiivaa. Leipurin oli osattava valmistaa elävää mikrobimassaa eli leipäjuurta. Pliniuksen Naturalis historiasta löytyy
täysin toimiva kuvaus hapanjuuren valmistuksesta leivän
valmistuksessa. Plinius kertoo,
kuinka edellisen päivän taikinasta otetaan talteen juuripala,
Kuohuva leipäjuuri. Kuva: Eeva Pitkälä.
josta seuraavan päivän leivän
teko käynnistyy. Hän kuvailee
myös, miten juuresta voidaan pyöritellä pieniä auringossa kuivattavia kakkusia. Kun ne liotetaan veteen ja ruokitaan uusilla jauhoilla, saadaan uutta juurta, joka voidaan käyttää uuden
taikinan nostattamiseen. Ohje on edelleen erittäin toimiva:
hapanjuuren mikrobit säilyvät parhaiten juuri kuivaamalla taikinaa.
Pieni yksityiskohta juurenteko-ohjeissa paljastaa, että Plinius todennäköisesti seurasi leivän tekoa vain vierestä, tai
antoi vain kertoa itselleen, miten se tehtiin. Tottumattomalle
leipäjuuren kuohuminen mikrobien käymisvaiheessa saattaa
näyttää kiehumiselta, mitä se ei suinkaan ole. Kiehuttamalla
mikrobit vain kuolisivat, kuohuminen on seurausta mikrobien
lisääntyvästä toiminnasta ja kun hiili-dioksidia vapautuu juuresta, se kuplii – kuin kiehuisi.
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Ryöstöviljelyä
Vuodelta 77 olevassa Naturalis historia -kirjan luvussa XVIII
Plinius vanhempi kertoo muinaisista sadonkorjuuta kunnioittavista juhlista, ”et Fornacalia instituit farris torrendi ferias et
aeque religi-osas Terminis agrorum”, aina Rooman perustamisen ajoista saakka. Plinius kertoo, miten viljava maa on kaiken
hyvän alku, ja antaa myös ohjeita aikalaisilleen olla ahnehtimatta liikaa maata itselleen:
Manii quidem Curii post triumphos immensumque
terrarum adiectumimperio nota dictio est
perniciosum intellegi civem cui septem iugera
non essent satis.
Kirjoituksesta henkii suoranainen närkästys Rooman käytäntöjä kohtaan. Plinius puhuukin halveksien siitä, miten hyvä
viljelysmaa köyhtyy ja menee pilalle, kun sitä viljellään voiton tavoittelemiseksi vain ”etänä”, orjajoukon avulla, isännän
itsensä asuessa kaukana kaupungissa.
Vehnän historiaa
Arkeologeille vehnän historian sekä sen eri lajien ja alalajien
tunnistus on elintärkeätä. Nykyään tiedetään, että ensimmäiset
maanviljelijät kasvattivat vehnää ja ruista 13 000 vuotta sitten
Syyriassa. Tutkijat arvelevat, että hirvittävä kuivuus haittasi
senhetkisiä viljan keräilyalueita, ja tuhosi kuivimpia alueita,
mutta pakotti heidät viljelemään siellä, missä vilja parhaiten
kasvoi.
Pronssikaudelle saavuttaessa kuorijyväiset vehnät, alkuviljat, eli yksijyvä, emmer ja speltti olivat jo lähestulkoon pääviljan asemassa koko Euroopassa.
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Tiedetään myös, että erityisesti laajassa Rooman valtakunnassa vehnän eri lajikkeet Triticum durum, kova sitkoton makaronivehnä, T. dicoccum, T. spelta sekä T.aestivum toimivat
noin tuhannen vuoden ajan ruokavalion perustana, ja olivat
myös todella tärkeätä kauppatavaraa.
Aivan viljojen historian alkuajoista saakka ihminen on jalostanut viljoja valitsemalla jyvistä aina suurimmat, kauneimmat ja satoisimmat sekä syödessä hyvin täyttävät siemenet jatkoviljelyyn. Noin 10 000 viljelyvuoden aikana on esiintynyt
lukuisia vehnän (Triticum) sukuisten viljojen muotoja, joista
monet ovat kehittyneet sekä ihmisen että luonnossa luonnostaan tapahtuvan valinnan seurauksena.
Nykykäsityksen mukaan vanhimmat arkeologien löytämät
merkit vehnäsukuun kuuluvien heinäkasvien viljelystä ovat
Lähi-idästä nykyisen Irakin alueelta Eufratin ja Tigrisin laaksosta. Näiden kuorijyväisten alkuviljojen pääryhmät olivat
yksijyväisvehnä T. monococcum, emmervehnä eli kaksijyväisvehnä T. diococcoides sekä speltti eli T. spelta, kaikki nämä
monine variaatioineen.
Näistä yksijyväisvehnät sekä emmervehnät ovat syntyneet
villien viljalajien risteytyessä keskenään. Heinälajien risteytyessä niiden kromosomisto saattoi myös monistua yksinkertaisesta monoploidista nelinkertaiseksi, tetraploidiksi, ja jopa
kuusinkertaiseksi heksaploidiksi saakka.
Tetraploidit villit emmerit syntyivät villin vehnän, T. urartu, ja vielä tunnistamattoman pukinvehnän eli Aegilops-suvun
risteytymistä. Myöhemmin syntyneet heksaploidit vehnät, T.
aestivum ja T. spelta, ovat tutkimuksen mukaan tulosta kesytetyn tetraploidisen vehnän, todennäköisesti T. dicoccum tai
T. durum, ja toisen pukinvehnän Aegilops tauschii, välisistä
risteytymistä.
Alun perin kuorijyvälliset vehnät, alkuvehnät, sopeutuivat
muita heinäkasveja paremmin viljeltäväksi uusissa ympä43

ristöissä. Kaikkein parhaiten selvisi kasvualuevaatimuksiltaan vaatimaton emmer, ja sitä seurannut, vielä emmeriäkin
ohuemmassa ja karussa maassa ja kylmillä vuoristoseuduilla
pärjäävä speltti.
Viljavimpia maita vaati heksaploidi leipävehnä Triticum aestivum, joka on juuri se vehnälaatu, jota mekin nykyään, tosin
hyvin pitkälle jalostettuna, syömme. Kaikki leipäjauhot eivät
suinkaan nostata leipää. Jauhoissa on oltava ns. sitkoa eli gluteenia, joka taikinassa muodostaa hitaasti sitkeän proteiiniverkoston ja antaa tukea nousevalle leivälle.
Aivan viljojen historian alkuajoista saakka ihminen on jalostanut juuri tätä ominaisuutta, valitsemalla jyvistä aina suurimmat ja kauneimmat, satoisat, kaunisti leipoontuvat ja syödessä
hyvin täyttävät siemenet jatkoviljelyyn. Vehnä valikoitui käyttöön juuri proteiiniensa leipoutuvuuden vuoksi.
Spelttivehnien syntyhistoria on ollut jonkun verran hämärän peitossa. Nykyisen kromosomistotutkimuksen perusteella
saadun tiedon mukaan speltin ajatellaan risteytyneen ensin nykyisen Iranin alueella villin emmerin ja mahdollisesti jonkun
Aegilops-suvun jäsenen kesken, mutta kuitenkin jääneen sinne
paikalliseksi viljaksi. Se ei ilmeisesti levinnytkään Tonavan
rantoja pitkin Eurooppaan, vaan nykytiedon valossa Euroopassa viljellyn speltin arvellaan syntyneen erillisenä, paljon
myöhempänä risteymänä jossain keskisen Euroopan vuoristoalueilla.
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