
ABSINTTI 
 
Absintti on noussut trendikkääksi tuoksuraaka-aineeksi tänä 
syksynä. Sekä Calvin Kleinin Ckfree-tuoksu että Davidoffin Hot 
Water –tuoksu sisältävät kumpikin absinttia. 
Ohessa hieman lisätietoja absintista. 
 
Absintti-likööri on saanut nimensä katkeran makuisen yrttikasvin, 
Artemisia absinthium, latinankielisen nimen mukaan. Kasvi 
tunnetaan Ranskassa nimellä grand absinthe. Kasvista saatava, 
absintti-liköörissä käytettävä aineosa, thujone-niminen molekyyli, 
on oletusten mukaan aineosa, joka aiheutti absintin juojille 
hallusinaatioita. 
 

Kyseistä kasvia käytettiin ensimmäisen kerran maustamaan alkoholijuomia jo vuonna 
1792, jolloin Sveitsissä asuva ranskalainen lääkäri Pierre Ordinaire kehitti siitä 
juomasekoituksen. 
1800-luvun puolivälissä absintti yhdistettiin Pariisin taiteilijapiireihin ja se esiintyi usein 
sellaisten taiteilijoiden maalauksissa, kuten Manet, van Gogh ja Picasso. Silloin kun he 
eivät maalanneet juoman kuvaa, he nauttivat sitä suuria määriä aikakautensa runoilijoiden 
kanssa, kuten Baudelaire ja Verlaine, jonka ura pääasiassa perustui absintille. 
Juoma ei ollut suosittu ainoastaan taiteilijoiden keskuudessa, vaan Pariisin kahvilat olivat 
täynnä sitä nauttivia herrasmiehiä. Sitä nautittiin kahviloissa niin paljon, että kello viiden ja 
seitsemän välistä aikaa iltapäivällä alettiin kutsua ”Vihreäksi tunniksi” juoman vihreän värin 
mukaan. Absintti oli tuohon aikaan Ranskan suosituin aperitiivi. 
 
Jos absintti kerran oli niin suosittu juoma, miksi se kiellettiin? 
Asiaan oli useita syitä. Euroopassa levisi alkoholinvastainen ajattelu 1900-luvun alussa, ja 
absintista tehtiin tämän ajattelun keulakuva. Julkistettiin tutkimuksia, joissa osoitettiin 
thujonen olevan suurina määrinä käytettynä hermomyrkky, joka aiheutti koe-eläimille 
kouristuksia ja kuolemaa. Myös viinin valmistajat painostivat asiassa, koska he kokivat 
absintin suosion uhkana omalle myynnilleen.  
 
Ensimmäisestä maailmansodasta alkaen absintti on ollut kielletty juoma Amerikassa ja 
kaikissa Euroopan maissa, paitsi Ranskassa, Espanjassa ja Englannissa. Ei ole liioiteltua 
verrata absintin kieltämisen vaikutusta meteliin, joka syntyisi, jos viski kiellettäisiin 
Skotlannissa. 
 
Miltä tämän päivän absintti maistuu? 
Jos pitää pastiksesta, pitää myös absintista. Absintti ei maistu yhtä voimakkaasti anikselta 
kuin pastis, mutta laadukas absintti on sokeroimaton, mitä useimmat tämän päivän 
absintit eivät ole. 
 
Miten absinttia nautitaan? 
Absintin nauttiminen on varsinainen rituaali, johon kuuluu veden kaataminen 
erikoislusikoissa olevien sokeripalojen päälle. Rituaali sai alkunsa siitä, että alkuperäinen 
absintti oli sokeroimatonta ja hieman liian kitkerää joidenkin nauttijoiden mielestä. Sokeri, 



jota käytettiin antamaan juomalle makeutta ei olisi liuennut likööriin, joka sisälsi 68-72 
prosenttia alkoholia. Kun absintti kiellettiin, oli olemassa yli sata erilaista absinttilusikkaa.  
 
1 vaihe: Absinttia kaadetaan korkeaan lasiin. 
 
2 vaihe: Absinttilusikka, jossa on sokeripala, asetetaan lasin päälle. 
 
3 vaihe:  Lusikkaan kaadetaan 4-5 osaa jääkylmää vettä ja sokeroidun veden annetaan 

tippua lasiin. Absintin tumman vihreä väri muuttuu maidon valkoiseksi. 
 
4 vaihe: Juoma nautitaan hitaasti siemaillen, samalla voi kuvitella itsensä belle époque 

–ajan pariisilaiseen kahvilaan. 
 
Kuinka absintti vaikuttaa mielialaan? 
Absintti oli erittäin suosittu, mieltä avartava juoma taiteilijoiden keskuudessa 1800- ja  
1900-lukujen alussa. Sitten se joutui epäsuosioon ja kiellettiin hulluutta ja myrkytyksiä  
aiheuttavien sivuvaikutustensa johdosta. 
 
Viime aikoina absintin kyvystä aiheuttaa hallusinaatioita on käyty paljon keskusteluja. 
Vanhasta absinttipullosta tehty analyysi saattaa lopettaa väittelyn siitä, mikä vihreän  
liköörin aineosa aiheutti hallusinaatioita. Syyllinen: Vanhan absinttipullon sisältämä juoma 
sisälsi 70 prosenttia alkoholia, joka teki siitä huomattavasti vahvemman juoman kuin  
tämän päivän ginit, votkat tai viskit, jotka sisältävät ”vain” noin 40 prosenttia alkoholia. 
Nykytieteen mukaan absintin maine voi yksinkertaisesti perustua alkoholismille tai  
myrkyllisiin yhdisteisiin, joita syntyi virheellisen tislauksen johdosta. 
Silti, jotkut kohdistavat katseensa koiruohoon, absintin valmistuksessa käytettävän yrtin  
sisältämään thujone-nimiseen aineosaan, joka antaa juomalle sen vihreän värin. 
 
Thujonea syytettiin absinttihulluudesta ja absintismista, oireyhtymistä, joihin liittyi mm.  
hallusinaatioita, kasvojen nykimistä, tunnottomuutta ja dementiaa. 
Aiemmat tutkimukset osoittavat, että absintti sisälsi häviävän vähän thujonea. Kriitikot  
väittävät kuitenkin, että ennen kuin juoma kiellettiin Ranskassa vuonna 1915, se sisälsi  
huomattavasti enemmän thujonea, kuin vuonna 1988 valmistukseen tullut juoma. EU  
poisti absintin valmistuskiellon kyseisenä vuonna.  
 
”Tänä päivänä hyvin pieni määrä kuluttajista haluaa näiden myyttien olevan totta, vaikka  
mitään empiiristä tutkimustulosta asiasta ei olekaan”, sanoo kemisti Dirk Lachenmeier  
Karlsruhessa, Saksassa sijaitsevasta tutkimuslaboratoriosta. 
Lanchenmeier ja hänen kollegansa analysoivat 13 vanhaa absinttinäytettä , jotka   
saatiin Ranskasta, Sveitsistä, Italiasta, Espanjasta, Hollannista ja Amerikasta tuoduista  
sinetöidyistä pulloista. Pulloissa oleva juoma oli valmistettu ennen kuin absintti kiellettiin  
länsimaissa. 
Laboratoriokokeissa ei löytynyt mitään muuta aineosaa kuin etanoli, joka selittäisi absintin  
aiheuttamat oireet. 
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