
Makeita pullia, hot dogeja ja wrappeja  

 

Laskiainen lähestyy, mutta laskemaan ei loskaisessa Tukholmassa pääse. Yritinkin päästä tänä 

iltana laskiaistunnelmaan ostamalla perheelle paikallisesta kaupasta kolme semlaa eli laskiaispullaa. 

Ruotsissa laskiaispullaa kutsutaan tosiaankin sanalla semla, joka suomenruotsissa tarkoittaa 

normaalia sämpylää. 

Kun erään kerran viime kesänä kävin kahvilassa ja pyysin vahingossa suomenruotsiin 

tottuneena semlaa, kahvilamyyjä katsoi minua kummissaan ja totesi, ettei nyt ole niiden aika. Sitten 

menikin selittelyiksi: vuolaasti aloin kertoa, että suomenruotsissa sanotaan semla, kun pitäisikin 

sanoa fralla, että vain vahingossa näin sanoin. 

 Ruotsissa laskiaispulla täytetään aina mantelimassalla ja kermavaahdolla, kun 

Suomessa mantelimassan sijaan monesti myydään myös hilloversioita. Hilloa en ruotsalaisissa 

laskiaispullissa ole koskaan nähnyt, enkä oikeastaan ole kaivannutkaan, koska tykkään 

mantelimassan tahmaavasta mausta. Koska laskiainen on traditionaalisesti nimenomaan 

herkuttelujuhla ja esimerkiksi ortodoksisessa traditiossa paastoajan avaaja, onkin luonnollista, että 

pullien täytyy olla kunnon kaloripommeja – mantelimassaa ja kermavaahtoa ei säästellä. 

 Kun söimme tyttäreni ja mieheni kanssa pullia, sanoin laskiaispullien tarkoituksen 

olevan sen, että syömisen jälkeen nenä on valkoisena kermassa. Tytärtä alkoi naurattaa. Oikeasti 

kermainen nenä ja mantelimassan vuoraamat sormet ovat makoisan herkun syömisen inhottavimmat 

puolet. Tämän ovat ruotsalaisetkin huomanneet. 

 Jokunen aika sitten Ruotsissa lanseerattiin uusi tuote kaikille laskiaispullafaneille: 

semmelwrap on tuote, joka ei tahraa. Te tiedätte ehkä wrapin tai Meksikossa burritoksi kutsutun 

vehnätaikinalätyn, jonka sisälle laitetaan esimerkiksi lihaa ja vihanneksia ja joka sitten kierretään 

rullalle ja jonka päälle laitetaan vielä suojaksi ohut paperi. 

  Nykyihmisen laskiaispullahätä on ymmärretty. Mitä tekee kiireinen kaupunkilainen, 

joka haluaa syödä laskiaispullansa kiireessä – ehkä jopa metron aamuruuhkassa seisoessaan? Hän 

haluaa tietysti sisäsiistin version laskiaispullasta. Ei tule tahroja omille eikä kaverin vaatteille. 

 Pian innostui eteläruotsalainen, Trollhättanissa sijaitseva Ekmanin konditoria 

jatkamaan leivonnaislanseerausten tiellä. Konditoriassa on luotu jälleen uusi laskiaisleivonnainen, 

jolla on nimenä korv-semla – makkaralaskiaispulla. Myynnissä on siis uusi versio ruotsalaisten 

nakkikioskien vakiotuotteesta korv med brödistä eli suomalaisittain hot dogista tai puhekielessä 

hotsista. Tämä uusi kuuma koira on makea ja kylmä koira: leipä on korvattu pitkulaisella pullalla ja 

väliin on pantu kermavaahtoa ja mantelimassaa. Sinapin virkaa toimittaa kellertävä vaniljakreemi ja 

ketsuppia matkitaan punaisella elintarvikegeelillä. 

 Jo siis täällä olla kelpaa, kun on laskiaispullia monenmoista sorttia kokeiltavaksi. Niin 

paljon, että Ruotsin leipojien ja kondiittorien ammattiliiton mukaan tänä laskiaisena myydään 

maassa eri muodoissaan runsaat 40 miljoonaa laskiaispullaa eli 4 kappaletta henkilöä kohti. 
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