ISLANNIN ELINTARVIKETUOTANTO

Islannin elintarviketuotannossa raaka-aineiden tuoreus ja laatu ovat keskeisellä sijalla. Olipa kyseessä sitten
vastapyydetty kala, vapaana vaeltava lammas, luomuviljellyt vihannekset tai perinteisellä tavalla valmistettu
merisuola, Islannin luonto tarjoaa terveellisiä elintarvikkeita niin paikallisille kuin maailmanlaajuisillekin
markkinoille. Ekologinen kestävyys ja tuotannon turvallisuus ovat tärkeitä. Islantilaiset ovat aina luottaneet
kekseliäisyyteensä ja luovuuteensa ruoan tuotannossa, säilytyksessä ja valmistuksessa, ja jatkuvasti
kehitellään uusia, tuoreita tuotteita ja maittavia herkkuja.

KALASTUS JA KALANVILJELYS
Tärkeimmät Islannin vesiltä pyydettävät kalalajit ovat turska, kolja,
seiti, puna-ahven, silli, makrilli ja villakuore.
Vuosisatojen ajan kalastus on ollut olennainen osa Islannin historiaa
ja kulttuuria. Se on ollut kansan elinehto, niin keskeisenä osana
ruokavaliota kuin maan ensisijaisena vientituotteena. Islantia
ympäröivissä puhtaissa vesissä kohtaavat kylmät ja lämpimät
merivirrat, jotka luovat ihanteelliset olosuhteet runsaille kalaparville.
Islantilaiset ovat kalastuksen asiantuntijoita ja kalasta riippuvaisia.
Siksi terveeseen ja ekologisesti kestävään kalastukseen perustuvat
tiukat normit takaavat kalansaaliit myös tuleville sukupolville.

KARJATALOUS

Normeista tärkein on kalastuksen vastuullinen hallinta. Sen avulla
tulevaisuudenkin kalastusteollisuudella on mahdollisuus tuoda
kuluttajille terveellisiä ja ekologisesti kestävällä tavalla hankittuja
merenantimia. Tuotteiden parhaalla mahdollisella käsittelyllä
niiden laatu säilyy jokaisessa vaiheessa matkalla pyydyksestä
ruokatavarakauppojen myyntipöydille. Kalastusalusten samoin kuin
maissa olevien tuotantolaitosten teknologia on kehittynyttä.

Islantilaismaatilojen tärkein elinkeino on lampaiden ja nautakarjan
kasvatus. Lampaita kasvatetaan joka puolella maata n. 2000
maatilalla. Alkukesästä syksyyn vapaina luonnossa vaeltavat lampaat
käyttävät ravinnokseen irtonaisessa, tuliperäisessä maassa kasvavaa
sammalta, ruohoa ja marjoja. Tällainen ravinto antaa lampaanlihalle
sen erikoislaatuisen, lähes riistanomaisen maun. Tuoretta lammasta
saa syys- ja lokakuussa, pakasteena sitä on tarjolla koko vuoden.

Kalanviljelys on aloitettu Islannissa vuosituhannen vaihteessa ja
tärkeimmät viljeltävät lajit ovat lohi, nieriä ja turska. Vastuullisuus on
itsestäänselvyys. Nieriän kasvattajana Islanti on maailman suurin
ja näyttää muille mallia. Viljelyssä ei käytetä antibiootteja tai muita
lääkkeitä eikä nieriän geeniperimää muunnella millään tavoin. Kasvatus
tapahtuu puhtaassa vedessä kestävän vihreän energian avulla.

Perinteinen nautakarja kasvaa puhtaassa ympäristössä. Sitä käytetään
ennen kaikkea maidontuotantoon ja tuloksena syntyvät korkealaatuiset
maitotuotteet, kuten skyr. Skyr on paksu, jogurttimainen
islantilaiserikoisuus, joka on saanut nopeasti ystäviä maan rajojen
ulkopuolella herkullisen makunsa, korkean proteiinipitoisuutensa ja
luonnostaan alhaisen rasvapitoisuutensa ansiosta.

Islannissa kasvatetaan myös siipikarjaa, sikoja ja islanninhevosia.
Islanninhevonen on matala, kestävä rotu, joka on sopeutunut
ympäristöön kehittämällä loputtomille laavakentille sopivan, oman
ainutlaatuisen askellajinsa, töltin. Islantilainen karja on elänyt
vuosisatoja eristyksissä altistumatta taudeille.

MAATALOUS JA PUUTARHATALOUS
Islannin maatalous on hyötynyt karusta, villistä maastosta ja
vaativista sääolosuhteista mielenkiintoisella tavalla. Ne ovat
estäneet teollistumisen samalla kun vallitsevien olosuhteiden
ankaruus ja eristäytyneisyys ovat auttaneet luontoa säilymään
puhtaana ja tuottavana.
Geoterminen energia on osoittautunut arvokkaaksi maanviljelylle.
Uusiutuvan energian ja valtavien puhtaan veden varastojen antamia
mahdollisuuksia vasta tutkitaan.
Suuri osa Islannin maataloustuotteista kasvatetaan sisätiloissa,
automaattisesti toimivissa kasvihuoneissa, jotka lämmitetään
geotermisellä energialla ja joissa käytetään sähkövalaistusta
korvaamaan auringonvalon vähäisyys talvikuukausina. Kasvihuoneiden
tärkeimmät tuotteet ovat tomaatti, kurkku, paprika, kaali ja mansikka.
Ulkona pelloilla kasvatetaan porkkanaa, raparperia, lanttua, kaalia,
erilaisia sipuleita, perunaa, kukkakaalia ja lehtikaalia. Viime vuosina
tehdyt kokeilut luomuohran ja rapsin viljelyssä ovat onnistuneet hyvin.
Lisätäkseen tuotannon monipuolisuutta Islantilaistuottajat jatkavat
kokeilujaan uusilla ja jännittävillä lajeilla.
Riistalinnuista pyydetään eniten hanhea, etenkin merihanhea, sekä
metsäkanoihin kuuluvaa riekkoa, joka on keskikokoinen riistalintu.
Nämä kuuluvat perinteiseen islantilaiseen joulupöytään. Lisäksi
pyydetään myös jonkinverran merilintuja.
Ainoa paikallinen riistaeläin on poro, jonka esi-isät tuotiin maahan
Norjasta 1700-luvulla ja jota löytyy ainoastaan maan itäosista.
Metsästystä säädellään tiukasti ja lintu- ja eläinkantoja valvotaan
tarkasti kantojen säilyttämiseksi.

Luonnonvaraisia kasveja ja yrttejä, kuten niittysuolaheinää,
kangasajuruohoa, koivua ja merilevää käytetään Islannissa
pääasiassa mausteena tai ruoan lisukkeena. Yleisimpiä marjoja ovat
juolukka, mustikan pienempi lähisukulainen, jolla on voimakkaampi
ja vivahteikkaampi maku, lillukka, punaherukka ja variksenmarja.
Variksenmarjat peittävät maan elokuun lopulla ja syyskuussa ja niissä
on runsaasti vitamiineja ja antioksidentteja, aivan kuten juolukassakin.

RIISTANPYYNTI JA ONGINTA
Islanti on onkijan paratiisi. Jäätikköjoet kuhisevat kirjolohta, nieriää
ja lohta. Islannissa on yli sata omavaraista lohijokea. Useimmista
kalaa pyydetään vapauttamalla se takaisin jokeen ja tällaiset joet
houkuttelevat urheilukalastajia eri puolilta maailmaa. Nieriä on
Islannin yleisin makeanveden kala ja sitä esiintyy joissa ja järvissä
joka puolella maata.
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NAUTI ISLANTILAISESTA RUOASTA
Luonto, ihmiset ja kulttuuri vaikuttavat yhdessä islantilaiseen
elinkeinotuotantoon ja ruokakulttuuriin. Islannista löytyy monia
korkealaatuisia ravintoloita, joista monet ovat erikoistuneet kotoisten
raaka-aineiden käyttöön. Osa on valinnut perinteisen keittiön, osa
taas haluaa kokeilla uusia ruoanvalmistusmenetelmiä. Islantilaiskokit
yhdistelevät ammattitaidolla ja innovatiivisesti tuoreita, laadukkaita
raaka-aineita omien perheidensä ruokaperinteisiin tarjotakseen
mieleenpainuvia ja herkullisia aterioita. Monet kokeista ovat
saavuttaneet kansainvälistä arvostusta.
Islantilaisesta ruoasta voi nauttia monin eri tavoin: illastamalla
reykjavikilaisessa ravintolassa, vierailemalla islantilaisella maatilalla
maistelemassa tilan ruokia tai kokeilemalla Suomesta saatavia
islantilaisia tuotteita, kuten Skyriä ja sillituotteita.

