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Prefazione Esipuhe

“Non capisco l’Italia… Ed eccomi qui, ancora!” (Anonimo)
En ymmärrä Italiaa… Ja täällä minä taas olen! (Nimetön)

In viaggio - Matkailuitaliaa on suunnattu niille, joiden mielessä kangastelee
matka Italiaan. Kirjan avulla oppii hyödyllistä käyttökieltä, ja sen sanastot on
laadittu matkailijan tarpeita ajatellen. In viaggio on alkeisoppikirja, joka sopii
myös kertaajille ja itseopiskelijoille ja soveltuu taitotasoille A0-A1.2. Itsenäisesti
opiskeleva löytää tarkemmat ohjeet opintojensa tueksi Finn Lecturan verkko
sivuilta www.finnlectura.fi, josta löytyvät myös aakkoselliset sanastot.
In viaggio alkaa lyhyellä johdannolla, jossa esitellään italian ääntämistä sekä
tervehdyksiä. Kirjassa on yksitoista lukua, joiden teemat sisältävät matkan
suunnittelua, matkustamista ja majoittumista. Luvuissa myös kierrellään
kaupungilla, käydään syömässä ja ostoksilla sekä vietetään iltaa. Lopuksi
tutustutaan joihinkin ongelmatilanteisiin. Kirjan lopussa on myös
kielioppiosio harjoituksineen, mutta pääpaino ei kuitenkaan ole kieliopissa.
Joka luvussa on runsaasti tehtäviä ja teemaan liittyviä hyödyllisiä ilmauksia
ja sanastoa. Kielen rakennetta ja Italian kulttuuria esitellään kieli- ja
kulttuurivinkeissä. Kuuntelu- ja keskustelutehtävät sekä kulttuurivinkit
tunnistaa helposti näistä symboleista.
Osa tehtävistä on tarkoitettu tehtäväksi netin avulla. Mikäli tehtävissä on
sanoja, jotka eivät ole esiintyneet aiemmin, on ne lisätty niiden yhteyteen.
Osittain italiankielisten tehtävänantojen avulla opiskelija oppii käskymuotoja:
Scrivi. Kirjoita
Parla. Keskustele
Ascolta. Kuuntele
Leggi. Lue
Completa. Täydennä Rispondi. Vastaa
Traduci. Käännä
Sottolinea. Alleviivaa Unisci. Yhdistä
Cerca. Etsi
Scegli. Valitse
Correggi. Korjaa
Merkit sanastoissa viittaavat sanapainoon. Esimerkiksi sanassa vacanza
paino on a-kirjaimella. Kirjan sivunumerot on kirjoitettu italiaksi, jotta
lukusanojen oppiminen helpottuu.
Haluamme kiittää kollegojamme ja läheisiämme, jotka ovat lukeneet
keskeneräisiä lukuja ja antaneet niistä arvokasta palautetta.
Lukijoita kannustamme tutustumaan vanhojen suosikkien lisäksi myös niihin
lukuisiin uusiin matkakohteisiin, joita kirjassa esittelemme. Buon viaggio!
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CAPITOLO 3

“Rilassarsi sul letto nella tua camera
d’albergo, a guardare la televisione in pigiama,
a volte è la parte migliore di una vacanza.”
(Laura Marano)

Tässä luvussa opit
 asioimaan hotellissa ja
majapaikassa
 hotelliin liittyvää sanastoa
 kysymään kelloa ja
ymmärtämään
ajanilmauksia

Il pernottamento
Majoittuminen
Millainen majapaikka kiinnostaa sinua eniten? Kenties sellainen on kaikki palvelut sisältävä moderni lomakylä, jossa voit
kerrankin rentoutua miettimättä yhtään mitään muuta kuin
auringonottoa ja uimista. Tai ehkä pidät enemmän historiallisesta kartanosta, joka on kunnostettu matkailukäyttöön. Olipa
valintasi mikä tahansa, löydät sen Italiasta! Matkailun ja majoittumisen suhteen on vaikea keksiä mitään sellaista, mitä Italiassa ei olisi tarjolla.

cinquantuno
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Pienellä budjetilla liikkuvalle edullisia majoittautumisvaihtoehtoja
löytyy retkeilymajojen lisäksi luostareista ja leirintäalueilta.
Majoitukseen ja palveluun satsaavalle hyviä vaihtoehtoja hotellien
ohella ovat muun muassa maatilamajoituskohteet (gli agriturismi).
Niissä on usein mahdollista maistella ja ostaa tilan omia tuotteita.
Niissä on myös harrastustoimintaa, kuten ratsastusta.
Erona suomalaiseen käytäntöön Wi-Fi-verkon käyttö on yleensä
maksullista. Majapaikan pitäjä antaa vierailleen sisäänkirjautumis
koodit ja perii käytöstä päiväkohtaisen maksun.

1A Unisci. Yhdistä.
1. luostari			

la casa vacanze

2. retkeilymaja		

l’ostello (della gioventù)

3. leirintäalue		

il villaggio turistico

4. maatilamajoituskohde

il convento

5. historiallinen kartano

il campeggio

6. loma-asunto		

l’agriturismo

7. lomakeskus		

la villa d’epoca

Mikä on la tassa di soggiorno
(”majoitusvero”)? Kyseessä
on majoittumisen yhteydessä
perittävä aluekohtainen vero.
Majapaikasta riippuen vero
maksetaan joko saavuttaessa
tai lähdettäessä. Se koskee
paitsi hotelleissa, myös bed and
breakfast – paikoissa, hostelleissa,
retkeilymajoissa, leirintäalueilla
ja Airbnb-paikoissa yöpyviä
ja summa vaihtelee yleensä
yhdestä eurosta viiteen euroon
yöpymisvuorokautta kohden.

1B Scrivi. Mitä muita vaihtoehtoja majoittumiseen tiedät? Kirjoita sanat italiaksi viivoille.
Voit tarkistaa luvusta 1 s. 27, miten sanat kirjoitetaan.
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1C Sottolinea. Alleviivaa seuraavasta sanalistasta sanoja, jotka kuvailevat sinulle
majapaikassa tärkeitä ominaisuuksia.

antico (antiikkinen) | moderno (moderni) | lussuoso (loistelias) | semplice (mutkaton) |
in centro (keskustassa sijaitseva) | in periferia (laitakaupungilla sijaitseva) |
in campagna (maaseudulla sijaitseva) | in città (kaupungissa sijaitseva) |
a conduzione familiare (perheyritys) | di una catena internazionale (kansainvälinen ketjuhotelli)

Frasi utili Hyödyllisiä lauseita
Avete camere libere?

Onko teillä vapaita huoneita?

Mi dispiace, siamo al completo.

Olen pahoillani, tämä paikka on täyteen
varattu.

Sì, abbiamo camere singole ancora libere.

Meillä on vapaana vielä yhden hengen
huoneita.

Quanto costa la camera doppia con
vista mare?

Kuinka paljon kahden hengen huone
merinäköalalla maksaa?

Costa 120 euro. La camera con vista sul
cortile o sulla strada costa 80 euro.

Se maksaa 120 euroa. Pihalle tai kadulle
päin oleva huone maksaa 80 euroa.

cinquantatré
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Testo 1

Alla reception dell’albergo
Hotellin vastaanotossa
Alcuni clienti chiedono informazioni in hotel.
Muutamat asiakkaat kysyvät tietoja hotellissa.
RECEPTIONIST:

Buongiorno, signore.

CLIENTE:

Buongiorno! Vorrei una camera singola con vista mare
per una settimana.

RECEPTIONIST:

Sì, abbiamo camere singole ancora libere... Il bagno con
vasca o con doccia?

CLIENTE:

Con doccia, per favore.

RECEPTIONIST:

Bene. Allora la camera numero 53, con doccia e vista mare.

***
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RECEPTIONIST:

Buonasera, signora.

CLIENTE:

Buonasera! Vorrei una camera doppia con aria
condizionata per due notti.

RECEPTIONIST:

Abbiamo l’aria condizionata in tutte le camere, signora.

CLIENTE:

Benissimo! Quanto costa una camera doppia?

RECEPTIONIST:

Pensione completa o mezza pensione?

CLIENTE:

Pensione completa, per cortesia.

RECEPTIONIST:

Dunque... Una camera doppia, pensione completa,
per due notti … sono 240 euro.

CLIENTE:

Va bene, grazie!

cinquantaquattro
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vorrei
una camera
una camera singola
vista mare
per una settimana
con vasca
con doccia
per favore
una camera doppia
l’aria condizionata
per due notti

haluaisin
huone
yhden hengen huone
merinäköalalla
viikoksi
kylpyammeella
suihkulla
tässä: kiitos (olkaa hyvä)
kahden hengen huone
ilmastointi
kahdeksi vuorokaudeksi/
kahdeksi yöksi

Sadasta ylöspäin numerot muodostetaan niin,
että satalukuun lisätään yksinkertaisesti tavallinen
perusluku, esim. 110 = centodieci. Sama sääntö
pätee numeroihin tuhannesta ylöspäin,
esim. 3400 = tremilaquattrocento.

in tutte le camere
quanto
Quanto costa?
costare
pensione completa
mezza pensione
per cortesia
dunque
Va bene

kaikissa huoneissa
(tutto – kaikki)
kuinka paljon?
Kuinka paljon se maksaa?
maksaa, olla hintana
täysihoidolla
puolihoidolla
tässä: kiitos (olkaa hyvä)
siispä
Se käy / se sopii
(myös: hyvin menee)

Numeri da 100 a 2000
Numerot 100–2000
100		 cento
200		 duecento
300		 trecento
Getty Images/iStockphoto
400		 quattrocento
500		 cinquecento
600		 seicento
700		 settecento
800		 ottocento
900		 novecento
1000 mille
2000 duemila

2 Correggi. Korjaa väittämät tekstin 1 perusteella.
1. Vuoropuhelun mies toivoo järvinäköalaa.
2. Mies haluaa kylpyhuoneen, jossa on amme.
3. Vuoropuhelun nainen haluaa varata huoneen kahdeksi viikoksi.
4. Hotellissa ei ole ilmastointia.
5. Nainen varaa huoneen puolihoidolla.

cinquantacinque
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3

Cerca. Etsi tekstistä 1 miten seuraavat sanat sanotaan italiaksi.
1. yhden hengen huone 						
2. kahden hengen huone 						
3. kylpyhuone 							
4. suihku 								
5. puolihoito 							
6. täysihoito 							
7. viikoksi 								
8. kahdeksi yöksi 							
9. kiitos (pyydettäessä) 						
10. Se sopii. 								

Altri tipi di camere Lisää huonetyyppejä
la camera doppia uso singola
la camera familiare
la camera matrimoniale
la camera per invalidi, la camera accessibile
ai disabili
la suite
la camera tripla/quadrupla

kahden hengen huone yhden käyttöön
perhehuone
kahden hengen huone, jossa on parivuode
liikuntarajoitteisille sopiva huone
sviitti
kolmen/neljän hengen huone

4 Parla. Harjoittele parisi kanssa hotelllihuoneesta tiedustelua käymällä alla oleva vuoropuhelu.
Vaihda lihavoidun sanan kohdalle haluamasi vaihtoehto laatikosta.
– Buongiorno!
		 – Buongiorno!
– Vorrei una camera singola per tre notti.
		 – Pensione completa o mezza pensione?
– Mezza pensione, per favore.
		 – Bene, abbiamo la camera 31, è ancora libera.

una camera con aria condizionata
una settimana
pensione completa
una camera doppia
cinque notti
solo prima colazione*
prima colazione – aamiainen
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5 Ascolta e completa. Kuuntele seuraavat vuoropuhelut ja täydennä oikea vastaus viivalle.
Ensimmäinen vuoropuhelu
a. Asiakas haluaa

huoneen

b. Huoneen hinta on

vuorokaudeksi.

euroa vuorokaudelta.

Toinen vuoropuhelu
a. Asiakas haluaa

huoneen

b. Huoneen hinta on kokonaisuudessaan

vuorokaudeksi.
euroa.

Kolmas vuoropuhelu
a. Asiakas haluaa

huoneen

b. Huoneen hinta aamiaisen kera on

vuorokaudeksi.
euroa.

Frasi utili Hyödyllisiä lauseita
Avete la connessione Wi-Fi?

Onko teillä wifi-verkkoa?

Qual è il codice d’accesso e la password?

Mikä on sen tunnus ja salasana?

Quanto costa utilizzare Internet?

Mitä Internetin käyttö maksaa?

Avete l’aria condizionata?

Onko teillä ilmastointia?

Come funziona l’aria condizionata?

Kuinka ilmastointi toimii?

Come funziona la cassetta di sicurezza?

Kuinka tallelokero toimii?

La colazione è inclusa nel prezzo?

Kuuluuko aamiainen hintaan mukaan?

È possibile avere una coperta extra?

 nko mahdollista saada ylimääräinen
O
peitto?

Posso avere un cuscino extra?

Voinko saada ylimääräisen tyynyn?

Possiamo avere un altro rotolo di carta igienica?

Voimmeko saada toisen wc-paperirullan?

Posso pagare con la carta American Express?

Voinko maksaa American Express -kortilla?

Dov’è il telecomando della TV?

Missä on TV:n kaukosäädin?

Quanti canali si possono vedere in TV?

Kuinka monta kanavaa TV:stä näkee?

Vorrei pagare il conto della camera 18.

Haluaisin maksaa huoneen 18 laskun.

Dov’ è l’ascensore?

Missä hissi on?
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6A Completa. Täydennä. Katso mallilauseista, kuinka voit pyytää erilaisia asioita.
Etsi laatikoista oikeat verbimuodot lauseisiin.

Malli:
– Vorrei una camera con aria condizionata.

– Haluaisin huoneen, jossa on ilmastointi.

–P
 osso avere una coperta extra?

– Voinko saada ylimääräisen peiton?

–È
 possibile avere il telecomando

– Onko mahdollista saada kaukosäädin

per la camera 10?

huoneeseen 10?

Volere ja potere. Katso taivutus s. 192.

1.

il codice d’accesso e la password, per favore.

2.

possibile avere un altro rotolo di carta igienica?

3.

una camera familiare.

4.

avere un cuscino extra?

vorrei
posso
vorrei
è

6B Traduci. Käännä yllä olevat lauseet suomeksi.

6C Parla. Keskustele parisi kanssa. Toinen teistä on hotellivirkailija ja toinen asiakas.

Asiakas pyytää erilaisia hotellipalveluita tai jotain huoneesta puuttuvaa ja virkailija vastaa.
Käyttäkää hyväksenne alla olevia mallilauseita. Kysymyksiä voitte vaihdella myös
tehtävän 6 A mallin mukaan.
Malli:
Posso avere una coperta extra?
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Arredamento della camera Huoneen sisustus ja varusteet
l’accappatoio
l’angolo cottura (m.)
l’armadio
l’ asciugacapelli (m.), il fon (m.)
l’asciugamano (m.)
il balcone (m.)
il bollitore (m.)
la cassetta di sicurezza, la cassaforte (f.)
la chiave della camera (f.)
il comodino
il divano letto
la federa
il ferro da stiro
l’ interruttore (m.)
la lampadina
il lavabo, il lavandino
il lenzuolo
il letto
il letto alla francese
il letto matrimoniale
il letto singolo
il letto supplementare/extra
la macchina da caffè
il minibar, il frigobar (m.)
le pantofole
le pantofole usa e getta/monouso
le persiane, le tapparelle
la presa
i prodotti da bagno
il riscaldamento
il sapone, la saponetta
la stampella
il tappeto
il telecomando
la televisione (f.), la TV, la tivù, la tivvù
la televisione a schermo piatto
la televisione satellitare

kylpytakki
keittokomero
vaatekaappi
hiustenkuivaaja
pyyhe
parveke
vedenkeitin
tallelokero
huoneen avain
yöpöytä
vuodesohva
tyynyliina
silitysrauta
valokatkaisin
lamppu
pesuallas
lakana (le lenzuola mon.)
sänky
ranskalainen sänky (kapea parisänky)
parisänky
yhden hengen sänky
lisävuode
kahvinkeitin
minibaari
aamu- tai kylpytossut
kertakäyttökylpytossut
ikkunaluukut
pistorasia
kylpytarvikkeet
lämmitys
saippua
vaateripustin
matto
kaukosäädin
televisio
taulutelevisio
satelliittitelevisio
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7 Unisci. Yhdistä oikea suomennos italiankielisiin sanoihin.
1. l’ offerta last minute

hissi

2. il pernottamento

kahden hengen

3. la pensione completa

varaus

4. la doppia

avain

5. la prenotazione

äkkilähtö

6. il bagno

yhden hengen

7. il piano

hinta

8. l’ascensore

kylpyhuone

9. la singola

täysihoito

10. la chiave

kerros

11. il prezzo

yöpyminen

8 Completa. Täydennä lauseet sopivalla sanalla.
1. Scusi, dov’è

?

			Abbiamo

al 10° (decimo) piano.

		– È

, signora.

2. La nostra camera è con vista sulla
Non è molto tranquilla.
3. È

, no.

4. La

Wi-Fi è
avere

6. Posso
7. Adele cerca

nostra – meidän
tranquilla – rauhallinen

la colazione nel prezzo della camera?

			–

5.

.

o a pagamento?
extra, per favore?

oggi?
con il figlio.

cercare – etsiä
il figlio – poika, lapsi

una coperta | gratuita | l’ascensore | strada | connessione | posso | pagare |
la piscina per bambini | inclusa | Mi dispiace | la camera | lì
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sessanta

La mia pagina
1

Rispondi. Tässä näet kolme erityyppistä majoitusvaihtoehtoa. Mikä kiinnostaa sinua eniten?

Plus Florence sijaitsee Firenzen vanhankaupungin
sydämessä. Retkeilymajaksi siellä on varsin hyvät
palvelut: ulko – ja sisäuima-allas, ravintola ja baari.
Täällä ei turhia kursailla, vaan otetaan ilo irti
hyvästä seurasta ja uima-altaan iloista!

Q

Q
Villaggio Gabbiano Capo Vaticano sijaitsee meren
rannalla Calabrian maakunnassa. Se on viiden
tähden lomakeskus. Täällä olevaa rannikkoa on
kutsuttu yhdeksi Italian kauneimmista ja
puhtaimmista.

Q

Q

Il Cantico della Natura sijaitsee luonnon keskellä,
lähellä Trasimeno-järveä. Se on luomuviljelyyn
keskittynyt maaseutumatkailukeskus, italiaksi
l’agriturismo. Tilan vanhin rakennus on
peräisin 1600-luvulta.

Q

2 Scegli. Mikä näistä on sinulle kaikista tärkein tekijä hyvässä majoituspaikassa?
Arvioi numeroin 1–5 (5 todella tärkeää, 1 vähiten tärkeää).
la pulizia (siisteys)
la posizione (sijainti)
il personale (henkilökunta)
il rapporto qualità-prezzo (hinta-laatusuhde)
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CAPITOLO 6

“Tutto quello che vedete
lo devo agli spaghetti.”
(Sofia Loren))

Mangiare fuori
Ulkona syömässä

Tässä luvussa opit:
 varaamaan pöydän
ravintolasta
 lukemaan ruokalistaa
 kysymään lisätietoa eri
ruokalajeista
 tilaamaan ruokaa ja
juomaa

Yleensä ihmiset syövät elääkseen, mutta italialaiset elävät
syödäkseen. Italialaisille ruokaileminen merkitsee ennen
kaikkea mahdollisuutta kokoontua yhteen ja nauttia hyvästä
ruoasta ja juomasta, samalla kun yhdessäoloa siivittävät
innokas puheensorina ja lennokkaat sutkaukset.
Italialainen ruoka on myös terveellistä. Raaka-aineiden laatu ja
tuoreus on kaiken perusta. Italialaisessa keittiössä lähiruoka on
arvossaan, sillä ateriat valmistetaan kauden vihanneksista
ja hedelmistä, jotka on kasvatettu paikan päällä. Suomessa
sydän- ja verisuonitautien hoidossa käyttöön otettua Välimeren
ruokavaliota on noudatettu Italiassa vuosisatoja ellei tuhansia
vuosia. Vuonna 2010 Välimeren ruokavalio valittiin Unescon
aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
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Italialainen keittiö on rikas, koska jokaisella alueella on oma
kulinaarinen perinteensä. Kun olet lomalla Italiassa, uskaltaudu
rohkeasti kokeilemaan paikallisia herkkuja ja erikoisuuksia.
Jos et ole maistanut jotakin ruokaa aikaisemmin, kysy rohkeasti
tarjoilijalta neuvoa, kuinka sitä on tapana syödä. He ovat iloisia
voidessaan auttaa sinua. Harvahan Suomessa syö merisiiliä tai
purppurakotiloa, joten pieni opastus on paikallaan alkuun
pääsemisessä.
Reipas makumaailman tutkimusretkeilijä saattaa hyvinkin löytää
uusia kiinnostavia makuja ja juomia ruokapöytäänsä. Cin cin!

1

Leggi. Mitä näistä italialaisista ruokalajeista tunnet? Mistä pidät eniten?
Lue ääneen ja vaihda mielipiteitä parisi kanssa.
La pizza

Le bruschette

Il tiramisù

Le lasagne

La pasta alla carbonara

La parmigiana di melanzane

Il risotto alla milanese

2 Completa. Katso ruokalistoja seuraavalla sivulla. Ensimmäinen on tyypillinen

italialainen ruokalista, toisesta ruokalajit puuttuvat. Täydennä ruokalista kaksi
kuvissa näkyvillä ruokalajeilla.

tagliatelle
con ragù alla
bolognese

bruschette
al pomodoro
gelato

patatine
fritte
saltimbocca alla
romana

centouno
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Menu 1

Antipasti – Alkupalat
Salumi e formaggi
leikkele- ja juustolautanen
Insalata caprese
caprilainen salaatti

Primi piatti – Alkuruoat

Menu 2

Antipasti

Primi piatti

Spaghetti al pomodoro
spaghettia tomaattikastikkeessa
Risotto ai funghi
sienirisotto

Secondi piatti – Pääruoat

Secondi piatti

Agnello al forno
uunilammas
Calamari fritti
friteeratut mustekalat

Contorni – Lisukkeet

Contorni

Patate al forno
uuniperunat
Verdure grigliate
grillattuja kasviksia

Dolci – Jälkiruoat

Dolci

Macedonia
hedelmäsalaatti
Torta di mele
omenatorttu

I pasti in Italia – Päivän ateriat Italiassa
Koska aamiainen ei Italiassa juurikaan täytä vatsaa,
italialaisilla on tapana pitää myöhemmin aamupäivällä
kahvitauko, una pausa caffè. Osa syö silloin välipalaa,
uno spuntino. Puolen päivän jälkeen syödään lounasta,
il pranzo. Koululaiset tulevat usein lounaalle kotiin
ja syövät iltapäivällä hieman välipalaa, la merenda.
Päivän viimeinen ateria on illallinen, la cena.
Se syödään suomalaisittain katsoen myöhään,
sillä aterian aloitus saattaa venyä jopa iltayhdeksään.
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“Syödä” on italiaksi mangiare, mutta
puhuttaessa aterioiden nauttimisesta
italiassa käytetään omia verbejä:
fare colazione, fare una pausa caffè, fare uno
spuntino, pranzare, fare merenda ja cenare.
On hyvä muistaa myös ilmaisut essere a
pranzo, andare a pranzo ”olla lounaalla,
mennä lounaalle” ja essere a cena, andare
a cena ”olla illallisella, mennä illalliselle”.

In viaggio | CAPITOLO 6

Frasi utili Hyödyllisiä lauseita
Avete tavoli liberi?
Sì, prego, accomodatevi.

Onko teillä vapaita pöytiä?
Kyllä, olkaa hyvä, käykää peremmälle.

Siete aperti domani a pranzo?
Certo, signora. / No, il lunedì a pranzo
siamo chiusi.

Oletteko avoinna huomenna lounasaikaan?
Totta kai, rouva. / Ei, maanantaisin
lounasaikaan olemme kiinni.

Siete aperti domenica a cena?
Sì, signore. / No, mi dispiace,
la domenica a cena siamo chiusi.

Oletteko avoinna sunnuntaina
päivällisaikaan?
Kyllä, herra. / Ei, olen pahoillani.
Sunnuntaisin päivällisaikaan olemme kiinni.

Posso avere il menu per favore?
Certo, lo porto subito.

Voisinko saada ruokalistan?
Totta kai, tuon sen heti.

Siete pronti per ordinare?
Sì, siamo pronti. / No, non siamo ancora
pronti.

Oletteko valmiita tilaamaan?
Kyllä, olemme valmiita /
Ei, emme ole vielä valmiita.

Qual è il piatto del giorno?
Il piatto del giorno è stinco di maiale
al forno con patate.

Mikä on päivän annos?
Päivän annos on sian takapotka
uuniperunoiden kanssa.

Posso pagare con la carta di credito?
Certo, signora. / No, mi dispiace,
solo contanti.

Voinko maksaa luottokortilla?
Totta kai, rouva. /
Ei, pahoittelen. Vain käteistä, kiitos.

Sono vegetariano / vegano / intollerante
al lattosio / allergico a / celiaco.

Olen kasvissyöjä / vegaani / laktoosiintolerantti / allerginen (jollekin aineelle) /
keliaakikko.
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La mia pagina
1

Scrivi. Kirjoita alle lauseita, joita eniten tarvitset ravintolassa.
			 										
			 										
												

2 Cerca. Etsi netistä italialaisen ravintolan ruokalista ja valitse sieltä itsellesi neljän ruokalajin
illallinen. Kirjoita ruokalistan sanat tänne ja käännä ne nettiä käyttäen suomeksi.

			 										
			 										
												

3 Cerca. Olet lomalla Genovassa. Tutki Trip Advisorin tai Forkin nettisivuja ja valitse itsellesi
sopiva ravintola. Kirjoita sen nimi alle.

											

4 Cerca. Minkä italialaisen ruokalajin olet aina halunnut valmistaa? Etsi sen resepti

käyttäen hakusanana Giallo Zafferano ja kirjoita resepti tähän. Huomasithan, että voit
katsoa myös monen tutun ruokalajin valmistuksen videona!
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