Kartalla

Kricket Sohon
annosten hinnat ovat
5–15 euroa. Hyvä
ruokapaikka vaikka
ennen iltaa teatterissa.

patikointi

ruoka

Mene Lontoossa Intiaan
Jos haluat maailman parasta intialaista
ruokaa, lähde Lontooseen. Näin kehottavat
yhä useammat ruokaharrastajat, ja juuri nyt
intialainen keittiö on Lontoossa suuri trendi.
Briteille Intian maut ovat siirtomaayhteyk
sien kautta olleet tuttuja hyvin kauan, ja
chicken tikka masalaa väitetään Britannian
yleisimmäksi ruuaksi. Mutta nyt kaupungissa
syntyy vauhdilla keskenään erilaisia intialai
sia ravintoloita. Monipuolisuus ja annosten
kekseliäisyys tekevät Lontoosta vielä parem
man ruokakaupungin kuin vaikkapa Delhi on,
intialaistaustainen tähtikokki Vivek Singh on
todennut. Hän pitää Lontoossa laadukkaiden
Cinnamon-ravintoloiden ketjua.

Epäonnistumisen museo.

Kahvinmakuinen CocaCola Blak, hammastahnamerkki Colgaten
pakastelasagne, Google-
lasit. Ruotsin Helsing
borgiin avattiin kesäkuussa hauska Museum
of Failure, joka esittelee
epäonnistuneita tuotelanseerauksia. Samalla
ihmisiä halutaan kannustaa olemaan armollisempia virheitä kohtaan.
museumoffailure.se
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Mondon suosituksiin kaupungissa kuuluu
esimerkiksi uusi Kricket Soho. Kricket aloitti
konttiravintolana Brixtonissa. Nyt sen moder
nit annokset ja pelkistetty tila keräävät kehuja
Piccadilly Circusin luona.
Spitalfieldsin rennon Gunpowderin lähel
le aukesi juuri sisarpaikka Madame D’s. Se
tarjoaa Intian, Tiibetin, Nepalin ja Kiinan
makuja yhdistävän Himalajan keittiön ruokia.
Mumbain vanhojen kahviloiden tyyliin
tehdyt Dishoom-ravintolat ovat säilyttäneet
suosionsa, ja ketju on levinnyt Edinburghiin.
Michelin-tasoa haluavan valinta on yhä Gymkhana, joka sai jopa The Timesin ruokakriitikon
Giles Corenin heltymään ylistyksiin. PH

kulttuuri

Rakkauden kesä
San Franciscon kuuluisas
ta rakkauden kesästä tulee tänä
vuonna kuluneeksi 50 vuotta.
Sen kunniaksi kaupungissa järjes
tetään lukuisia hippiliikkeelle
omistettuja tapahtumia. De Young
Museumin erikoisnäyttelyssä
(20. 8. asti) on esillä aikakauden
rockjulisteita, valokuvia ja asuja.
California Historical Societyssa
voi puolestaan ihailla rakkauden
kesän valokuvia (8. 9. asti).

Tšekin Sveitsinäkin tunnettu
České Švýcarskon kansallispuis
to on kokemisen arvoinen. Tšekin
ja Saksan rajalla sijaitsevassa puis
tossa maisemaa hallitsevat ikimet
sät, luolat ja jylhät kanjonit. Alue
tunnetaan jättimäisistä liuskekivi
torneistaan ja kivikaaristaan.
Puiston kuuluisin nähtä
vyys on Euroopan suurin luon
non muovaama hiekkakiviportti
Pravčická Brána. Sen juurella
seisoo 1800-luvun alppilinna, joka
majoitti aikoinaan omistajasuvun
arvovieraita. Nyt Sokolí hníz
don linnan tiloissa on ravintola ja
kansallispuistosta kertova museo
kuvagallerioineen.
Vieraile myös tunnelien ja vesi
putousten reunustamalla Kame
nicejoella, jonka kapeissa kanjo
neissa liikutaan pienellä veneellä.
Ajomatka Prahasta kansal
lispuiston porttina tunnet
tuun idylliseen Hřenskon kylään
vie noin puolitoista tuntia. Voit
myös matkustaa junalla Děčínin
kaupunkiin ja jatkaa Hřenskoon
bussilla tai jokilaivalla. Patikointi
kylästä Pravčická Bránan kivipor
tille vie noin tunnin, Kamenicen
kanjoneille noin 20 minuuttia.
Prahasta järjestetään myös valmii
ta päiväretkiä puiston tärkeimpiin
kohteisiin. Jos haluat viipyä puis
ton poluilla pidempään, Hřens
kon alppimaiset hotellit ja majata
lot tarjoavat edullisen tukikohdan.
Saana Jaakkola
ceskesvycarsko.cz
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