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Parsintaa ja pannukahvia

K
un opettelin synnyinkodissani keittämään kahvia, meillä ei ollut vielä kahvinkeitintä. Si-
ninen emalipannu oli. Kiehunut vesi kaadettiin suodattimeen mitattujen porojen pääl-
le. Kun joskus, lopulta, sitten kun kaikilla muilla oli jo, meillekin saatiin automaatti, tun-
tui kuin kivikaudelta olisi harpattu suoraan avaruusaikaan.

Interreilillä sain maistaa pikimustaa eteläeurooppalaista paahtoa. Jestas, miten iha-
naa! Tunsin oloni hyvin kansainväliseksi, kun löysin jotain samantapaista kotomaasta. Ja entäs se, 
kun löysin kirpputorilta kapeavyötäröisen espressopannun!

Sitä en olisi osannut ennustaa, että seuraavalle polvelle tumma kahvi on niin nähty. He ovat jo pi-
tempään suosineet vaaleaa paahtoa. Nykyajan muotitietoisissa opiskelijakämpissä keitetään suoda-
tinkahvia justiinsa samalla menettelyllä kuin preautomaattiaikana meillä silloin, kun suodateltiin 70-lu-
vun punaisen hellan päällä. 

Minä olen jäänyt tummine paahtoineni pois muodista. Kaikkein trendikkäimmissä kuppiloissa 
sumppia tilatessani joudun erikseen anelemaan, että saisin annokseni talon mustimmista pavuista. 

UUDET MUODIT vaikuttavat muutenkin ällistyttävän tutuilta. Olen hyvin ihastunut vaatteiden kor-
jaustrendiin. Ruotsalaisten kotiteollisuusyhdistys Hemslöjd on jo julkaissut parsinta- ja paikkausop-
paan Stoppa & lappa & laga. Siinä on vinkkejä hiukan hienostuneempiinkin korjaustarpeisiin, mutta 
se inspiroi myös tavallista villasukankuluttajaa ottamaan parsintatin kauniiseen käteensä. 

Vaatevalmistajista ideaan on jo tarttunut köyliöläinen Kaino. Se ottaa vastaan kutomonsa tuot-
teita korjattavaksi, maksua vastaan tietysti. Koska kerskakulutus ja pikamuoti eivät enää puhutte-
le, paikka paikan päällä alkaa olla aikaansa seuraavan ihmisen merkki. Toivottavasti siitä valtautuu 
megatrendi!

YKSI JA SAMA ei pysy muodissa pitkään. Kahvien maailmaan kaivataan jo tuoretta kierrettä. Vii-
ni-lehti (7/2019) ehti povata seuraavaksi sumppivillitykseksi pannukahvia. Tykkäisin!

Gurmeepaikoissa pannukahvi kokattaisiin tietysti tulella ja tarjottaisiin nokimustan nokasta. Asial-
leen omistautuneet kahvilavieraat nautiskelisivat herkkujuomansa tassilta. Tosirakastajat muistaisi-
vat myös huulten väliin huolella aseteltavan sokeripalan. Kaikkein hienostuneimmissa kahvisalon-
geissa sokereita riittäisi skoolikaupalla: Pulmun ja Sirkun lisäksi myös paahdettuina, maustettuina, 
konjakkiin tai pontikkaan kastettuina ja tietysti myös sokerittomina.

Tassilta hörppimistä voisi ryhtyä harjoittelemaan jo nyt!
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ykkösessä.”
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