
Mimosa, Kuningas ja Sitruuna: Rivieran juhlat 2015 talvesta kevääseen 
Nizza ja Menton aloittavat lauantaina 14. helmikuuta, Nizza sateen takia päivän myöhässä      

Nizzan karnevaali on vanhin Rivieran talven kolmesta suuresta kansanjuhlasta. Nizzassa 
kokoonnuttiin näissä merkeissä ensimmäisen kerran kauan sitten vuonna 1294. Mentonin ja 
Mandelieu-la-Napoulen juhlat ovat molemmat peräisin 1930-luvulta. 
Nizzan öistenkin paraatien ja kukkaloiston ajoituksessa näkyy selvimmin helmikuisten festivaalien 
ikiaikainen aikataulu: värikkäillä juhlilla ja ilonpidolla valmistauduttiin kuuden viikon aikaan, jota 
hallitsi paasto. Juhlien loppuessa on monesti ollut laskiaistiistai - kuten viime vuonna - ja siitä on 40 
päivää palmusunnuntaihin. Tänä vuonna laskiaistiistai sattuu festivaalin alkuun helmikuun 17. 
päivälle.  

 

 
 
Mandelieu-La 
Napoulen 
Mimosafestivaali 
18-25.2.2015 
Keltainen mimosa on 
Rivieralla talven kukka. 
Se on ensimmäinen 
merkki keväästä, mikä 
tähtitieteellisen 
määritelmän mukaan 
alkaa alkaa vuonna 2015 
pohjoisella 
pallonpuoliskolla 20. 
maaliskuuta. Rivieralla, 
Merialppien suojassa 
Euroopan etelärannalla, 
kevät alkaa lämpötiloissa 
mitattuna paljon 

 
 
Nizzan karnevaali 
13.2.- 01.03.2015 
Nizzan karnevaali kuuluu 
Brasilian ja Venetsian 
karnevaalien kanssa 
maailman tunnetuimpiin 
karnevaaleihin. Kaikki 
kolme tapahtuvat 
osapuilleen samaan 
aikaan. Rion karnevaali 
alkaa tänä vuonna Nizzan 
tavoin 13. helmikuuta ja 
päättyy viisi päivää 
myöhemmin 17. 
helmikuuta. Venetsiassa 
aloitettiin rankassa 
vesisateessa jo 31. 
tammikuuta ja jatketaan 

 
 
Mentonin Sitruunafestivaali 
14.2.- 04.03.2015 
Menton oli 1800-luvun lopun 
vuosikymmeninä Euroopan aatelisten ja 
rikkaiden suosiossa. Eräänlainen 
huipennus nähtiin vuonna 1882, kun 
kaupungissa vieraili Englannin kuningatar 
Viktoria. Hänen kunniakseen järjestettiin 
paraati ja komea ilotulitus, jonka veroista 
säihkettä ei Garavan-lahden taivaalla oltu 
koskaan nähty. 
 
Ensimmäinen maailmansota lopetti 
kuitenkin luksusturismin, ja Mentoninkin 
kaupunginisät joutuivat miettimään uusia 
keinoja matkailijoiden houkuttelemiseksi. 
Fête du Citron syntyi vuonna 1934 ja siitä 
saakka se on elävöittänyt Rivieran talven 

 



aikaisemmin. 
 
Mandelieu-La 
Napoulessa vietettiin 
Mimosa-festivaalia 
ensimmäisen kerran 
vuonna 1931. Pakkanen 
oli muutamaa vuotta 
aikaisemmin tuhonnut 
koko mimosasadon, ja 
uuden festivaalin 
tehtävänä oli elvyttää 
tärkeää elinkeinoa. 
Elvyttäminen onnistui, 
Mimosafestivaalin 
tarpeisiin käytetään 
tänäkin vuonna 
tonnikaupalla mimosan 
kukkia.  
 
Kauniin mimosan ikävä 
puoli on että se on 
melkoinen herkiste eli 
allergeeni ja saattaa 
aiheuttaa allergisia 
reaktioita. 
Astmaatikollekaan ei 
kannata viedä mimosan 
oksaa tuliaisiksi.  
 

 
 
 
KUVA: EV  

17. helmikuuta asti.  
Kevätkarnevaalia 
vietettiin Nizzassa 
ensimmäisen kerran 
1200-luvulla ja nykyään 
lasketaan että karnevaalin 
näkee runsaan kolmen 
viikon aikana peräti 
miljoona henkeä. 
Karnevaali on värikäs ja 
äänekäs koko perheen 
juhla, joka täyttää Nizzan 
keskustan kadut ja 
hotellit hiljaisimman 
talven aikana moneksi 
viikoksi. 
 
Kaupungin taloudelle 
karnevaali on 
kaupunginisien omankin 
laskuopin mukaan tärkeä 
asia. On arvioitu, että 
Nizza jää juhlista voitolle 
noin kolmekymmentä 
miljoonaa euroa.  
 
Nizzan karnevaalista on 
sanottu että se alkaa 
talvella ja päättyy 
keväällä.  
 

 
 

viileintä aikaa. Nykyään 
Sitruunafestivaalia valmistelee yli 
kolmesataa henkilöä. Kaikki on 
päällystetty sitruunoilla ja kaikki sitruunat 
tulevat festivaalikäyttöön Espanjasta, 
yhteensä 140 tonnia!  
 
Mentonin omat sitruunat menevät, voisiko 
sanoa, parempiin suihin. Mentonilaisen 
Mirazur -ravintolan keittiömestari Mauro 
Colagreco sanoo, että Mentonin 
sitruunoiden hieno maku syntyy paljolti 
talvella. Lämpötilaerot yön ja päivän 
välillä ovat silloin Rivieran leudossa 
säässä pienet, ja tällaisia kasvuoloja on 
harvassa. Colagrecon mukaan Mentonin 
sitruunoita käyttävät sellaiset 
keittiötaivaan tähdet kuin Ducasse, Bocuse 
ja Robuchon. Mentonin oma 
sitruunatuotanto on noin 200 tonnia 
vuodessa.  
 
Mentoniin odotetaan tänäkin vuonna 
kolmen viikon aikana yli 
kolmeasataatuhatta juhlavierasta.  

	


