
Mika Laitinen, maltainen.fi 
Siideriperinteet

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-
EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa 

osoitteessa  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

http://maltainen.fi
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Lisätietoa: maltainen.fi
www.facebook.com/maltainen

http://maltainen.fi
http://www.facebook.com/maltainen


siiderin rakenne
makeus, hapot, tanniinit  

jalostunut omenan luonne 

Poreet olemattomasta  
voimakkaasti kuohuvaan 

alkoholia useimmiten 4-8 %  

Saattaa sisältää myös 
maito - ja etikkahappoja 



siiderin aromeja ja makuja
hedelmät 

kuivatut hedelmät 

kukat 

talli, märkä hevonen 

neilikka, kaneli, savu 

tammi 

etikka 



”siiderityylejä”etiketeissä
scrumpy/cloudy/farmhouse 

real cider 

still 

doux, demi-sec, brut 

single variety 

vintage 

tynnyrikypsytetty/barrel aged/reserve 

sidra natural 

apfelwein 

Ice cider/Cidre du glace



tarjoilulämpötila

yleensä 7-12 C 

hyvin henkilökohtaista ja 
tilanneriippuvaa 

englantilainen pubi 10-15 C 

viileys korostaa raikkautta 

lämpö voimistaa aromeja



siiderin kansainväliset markkinat

mehutiiviste-sokeri-vesi vallitseva resepti   

lainsäädäntö väljää, heikot etujärjestöt  

arvostettua paikallisesti, mutta ei globaalisti 

 Britannia  tuottaa puolet maailman siideristä



perinteiset siiderikeskukset

Normandia  
Bretagne

kuva: OpenStreetMap

Frankfurt

Asturia  

Baskimaa

Herefordshire 

Somerset



siiderin historiaa

jo muinaiset roomalaiset… 

700-luvulla Kaarle Suuren 
valtakunnassa jo vakiintunut 

siideri -nimi (cicera) 800-
luvun Asturiasta Espanjasta 

Suomeen 1900-luvulla



kasvavia globaaleja trendejä

pienpanimoiden siiderit, 
craft cider 

villit kokeilut 

luomu



ranskalainen siideri
valmistus keskittynyt Normandiaan, 
Bretagneen ja Baskimaahan 

laki: siideri valmistettava omenasta, 
mehutiiviste sallittu 

hinta-laatu -suhde erittäin hyvä  

maalaissiidereissä reilusti luonnetta 

teollinenkin siideri usein yllättävän  
hyvää 

valikoimassa ranskalaisia 
maalaissiidereitä: Tuulensuu, Tampere



Normandia

Ranskan ulkopuolella myytävät 
yleensä Normandiasta 

Normandiassa usein ohessa 
calvadoksen ja pommeaun 
valmistusta  

Myös laadukkaan viinin hintaisia 
(Domaine Dupont, Eric Bordelet) 

Normandiassa makeampaa siideriä 
kuin Bretagnessa ja Baskimaassa



keeving
erityisesti Ranskassa käytetty satoja vuosia vanha menetelmä, jolla siideriin 
saadaan luontainen makeus 

mehun pintaan annetaan muodostua hyytelöä, joka sitoo proteiineja (hiivan 
ravinteita) 

kirkas mehu erotetaan hyytelöstä 

omenan luontaiset hiivat eivät käytä vähäravinteista mehua loppuun asti, vaan 
siideriin jää luontaista makeutta 

loppuvaiheessa siideri pullotetaan jolloin poreet tulevat käymisestä 

tuottaa syvän värin 

tehdään yleensä tanniisille omenalajikkeille, voimakas hapokkuus estää 
menetelmässä tarvittavan entsyymitoiminnan



ranskalaisen siiderin piirteitä
usein tanniininen ja makeahko, mutta ei kovin 
hapokas 

maalaissiidereissä usein tallimaisia ja mausteisia 
vivahteita 

alkoholipitoisuus maltillinen, usein 3-5 % 

luokittelu doux , demi- sec, brut kuvaa enemmän 
käymisastetta kuin makukokemusta, brut ei 
välttämättä maistu kuivalta



brittiläinen siideri
Britanniassa tuotetaan ja kulutetaan 
puolet maailman siideristä 

ensimmäiset varmat viitteet 
siiderintuotannosta 1200-luvulta 

tunnetuimmat siiderialueet: Somerset 
ja Hereforshire 

muita alueita: Wales, Devon, Cornwall, 
Dorset, Suffolk, Worcestershire, 
Glouchestershire, Kent 

myös perryn tuotantoa



brittiläisen siiderin piirteitä
laki väljä: minimimehupitoisuus 35 % 

siidereitä huipputuotteista halpoihin päihteisiin, massatuotteista 
maatalon siidereihin 

erittäin monenlaisia ja persoonallisia siidereitä: suodattettuja, 
sameita, mietoja, vahvoja, tammisia, vuosikertakypsytettyjä, still,… 

käsityösiidereissä suositaan vahvempaa: 6-8 %   

ylikypsän omenan ja tammen maku tyypillisempää kuin muissa maissa 

isoillakin tuottajilla voi olla tinkimätöntä siideriä (Westons, Aspall)



farmhouse cider/scrumpy
usein hieman samea 

cloudy: tarkoitettu nautittavaksi 
sameana sakan kanssa    

hiilidioksidia usein vähän tai ei juuri 
ollenkaan 

voi olla voimakkaastikin tallimainen ja 
kirpeä, jopa juustomainen 

voidaan myydä pullon ja tynnyrin ohella 
kanisterissa tai bag-in-boxissa  

maaseudulla sahdinkaltaltaista harmaata 
toimintaa

kuva: flickr/bjorn CC



real cider
CAMRA -järjestön nimitys 
suodattamattomalle, 
pastoroimattomalle ja 
poreilemattomalle siiderille 

määritelmää kritisoitu liian 
rajoittuneeksi ja ale -perinteestä 
lähteväksi  

pubeissa usein käsipumpusta 

Suomessa: Black Door (Helsinki), 
O’Hara’s (Tampere)

kuva: flickr/John Lees CC



espanjalainen siideri
perinteet keskittyneet Asturiaan  
ja Baskimaahan 

Asturia historiallisesti keskeinen 
siiderialue. 700-luvulla korkein 
tietämys  

Asturiassa juodaan vuosittain 54 
litraa siideriä henkeä kohti! 

perinnejuoma: Sidra natural 

myös modernia sidraa markkinoilla 



espanjalainen sidra natural
nimisuojalla suojattu perinnejuoma 

käytetään villihiivoilla rutikuiviksi 

kirpeä ja  hapokas, usein etikkaista 
terävyyttä 

pullossa lähes poreeton, poreet 
luodaan erikoisella tarjoilurituaalilla 

Saatavuus: Bar Inez (Tampere), Black 
Door (Helsinki) 

lisätietoa: maltainen.fi -> siiderillä 
Barcelonassa

http://maltainen.fi


saksalainen apfelwein
fanaattinen siideriperinne 
Hessenissä Frankfurtin 
ympäristössä 

vanhaa perinnejuomaa, 
mutta myös uusia kokeiluja 

hyvin paikallista, heikko 
saatavuus alueiden 
ulkopuolella

kuva: flickr/husar CC



muu maailma
!

!

Kanada: merkittävä siiderimaa, erikoisuus: ice cider 

USA: suurta kasvua ja myös omenapulaa, panimosiidereitä 

Itävalta: vahva päärynäperinne  

 Irlanti: Magners maailman suurimpia tuottajia, pientuotanto elpymässä    

suosittu juoma myös Australiassa, Uudessa-Seelanti, Argentinassa ja 
Chilessä


