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ville haapasalon

hatsapurit saattavat aiheuttaa
positiivista riippuvuutta
Teksti: Penina Peltonen

Kalpalinnassa riitti lauantaina
tutustumisen arvoisia aiheita.
Rinneravintola on ollut aiemmin
auki vain tilauksesta ja
tapahtumissa, mutta nyt se
aukesi myös laskettelukeskuksen
asiakkaiden käyttöön. Lisäksi
Janakkalaan saatiin mahtava
vieras, kun näyttelijäravintoloitsija Ville Haapasalo
saapui alueelle jo kuuluisaksi
tulleen hatsapuri-kioskinsa
kanssa.
Georgiasta lähtöisin oleva
hatsapuri on lyhyesti selitettynä
5000 vuotta vanhan reseptin
peruja, vehnätaikinasta
valmistettu juustoleipä, jonka
tärkeä ainesosa on nimenomaan
Suluguni-juusto. Kyseinen juusto
on Samegrelon seudulta ja
valmistettu lehmän tai
puhvelinmaidosta. Paistettuna
Suluguni on erittäin elastista.
Pitkän aikaa sitä tekivät vain
paikalliset georgialaiset
maanviljelijät, mutta vuonna 2012
Sulugunia ryhdyttiin myymään
pakattuna ja kaupallisessa
muodossa.
Alunperin hatsapuri lähti
leviämään Suomeen Haapasalon
helsinkiläisestä Purpurravintolasta, mutta kesällä 2020
koronan myötä työtilanne muuttui
ja mies alkoi myydä leipiä
Puumalan satamassa.

- Torista hankin tarvittavat
välineet ja laitoin kioskin pystyyn.
Hatsapurien myynnin piti olla
vain parin kuukauden kesätyö,
mutta kun 68 päivän jälkeen
myyntimäärä oli 25 000
kappaletta, tuli mieleen, että
tätähän voisi jatkaa, Haapasalo
kertoo. - Hatsapuri on kuitenkin
tuote, jota voi helposti myydä
toreilla. Niinpä päätettiin tiimin
kanssa hankkia lisää kojuja ja
lähteä kiertämään maata, hän
jatkaa.
Hatsapurit ovat saavuttaneet
täälläkin suuren suosion ja ovat
uponneet hyvin suomalaisten
vatsoihin. Myös Janakkalan
Kalpalinnassa kioskille kerääntyi
jonoa heti alkumetreillä. Olemme saaneet kantaasiakkaitakin ja osa heistä on
kiertänyt mukana
myyntipaikoissa jopa 100
kilometrin matkoja. Hatsapurit
saattavat aiheuttaa maullaan
positiivista riippuvuutta,
Haapasalo nauraa.
Tällä hetkellä Haapasalon
hatsapurileipomo on maailman
suurin, sillä Georgiassa leipiä
valmistavat lähinnä pienet
paistopisteet. - Meillä tämä on
melkeinpä sellaista
massatuotantoa. Työllistämme
nyt 20 henkeä, mutta kesällä
varmasti 40 ihmistä.

Tiimimme on erittäin hyvä,
Haapasalo sanoo. - Teemme
yhteistyötä muiden yritysten
kanssa, esimerkiksi juurikin
kioskipaikkojen suhteen.
Hatsapurikioskit kiertävät lisäksi
K-kauppoja. Korona-aikana on
oltava kehitysideoita ja
panostettava yritysten väliseen
yhdessä tekemiseen.

Meillä tämä on
melkeinpä sellaista
massatuotantoa.
Hatsapurin ostaminen on
helppoa. Vaihtoehtoja on vain
kaksi: kypsä tai esipaistettu,
jonka voi kotona laittaa uuniin.
Gluteenitonta versiota ei
toistaiseksi ole tarjolla, sillä
kioskikärryssä tuotteiden
pitäminen erillisissä tiloissa on
hankalaa. Leipomismäärien
haasteena on ainoastaan
aiemmin mainittu Sulugunijuusto, jota ei saa Suomesta.
Haapasalo toivoo, että siihen
saadaan jossain välissä
jonkinlainen ratkaisu ja juustoa
on varastossa riittävästi. Hatsapurin ohelle on tulossa
muitakin tuotteita, muun muassa
lihaversio. Se on sitten
tavallistakin hatsapuria tuhdimpi!
Haapasalo hehkuttaa.

