
12 parasta guachinchea Teneriffalla, sa-
noo TripAdvisor  

Esittelemme TripAdvisorin mukaan joitain Teneriffan parhaista guachincheista, joita et voi 
missata, jos vierailet saarella tai jos olet Kanarian gastronomian ystävä.  
 

Nauttiminen Paikallisesta 
gastronomisesta matkoilla on 
epäilemättä yksi elämän suu-
rimmista nautinnoista. Tästä 
syystä et voi vierailla Kanarian-
saarilla ilman, että olet aikeis-
sasi pysähtyä lounaalle yhteen 
sen suosituista guachincheista 
ja, jos mahdollista, useampaan 
kuin yhteen. Tämän tehtävän 
helpottamiseksi olemme laati-
neet tämän väliaikaisen luette-
lon Teneriffan heidän asiak-
kaidensa pisteiden perusteella.  

Perinteinen guachinche-idea sisältää Kanariansaarten tyypillistä kotitekoista ruokaa kotivii-
nin kera, koska näiden laitosten perimmäisenä tavoitteena oli aina myydä juuri korjattua 
viiniä. Tällä hetkellä tätä konseptia noudattavien guasinsien määrää on kuitenkin vähen-
netty, ja monet ovat paikkoja, jotka ovat avoinna ympäri vuoden ja tarjoavat tyypillistä saar-
ten ruokaa ja yleensä omaa viiniä tai alueelta.  

Kanariansaarten perinteisistä ruoista erottuvat escaldón de gofio, perunat mojolla tai piñat 
kylkiluilla ja perunoilla sekä kani salmorejossa tai vuohenlihassa. Voit kokeilla kaikkea tätä 
missä tahansa Teneriffan parhaista guachincheista mukaan TripAdvisorin, jonka olemme 
paljastaneet alla korkeimpien pisteiden (4–5 tähteä), tulosten ensimmäisten sivujen ja mie-
lipiteiden (yli 60) perusteella. 

 

Mitä syöt ja juot Teneriffan guachinchessa?  

Perinteisissä guachincheissa voit maistella aitoa tyypillistä kanarialaista ruokaa ottaen 
huomioon, että normaalisti annokset ovat melko runsaita. On aina suositeltavaa kysyä ta-
lon erikoisuudesta.  

Näissä ravintoloissa kokeiltavien ruokien joukosta löytyy yleensä grillattuja juustoja mo-
joilla (mojo on tyypillinen kanarialainen kastike, joka on myös ryppyisten perunoiden mu-
kana), gofio escaldon, fiesta-liha, kylkiluut perunoiden kanssa, kasvispata tai kikherneet. 
Kaiken mukana tietysti kotimainen viini . Kaikista näistä syistä et voi vierailla saarella ja 
olla kokeilematta joitain Teneriffan parhaista guachincheista.  

 

  



1. Mi Guachinche Casa Pedro C. la Longuera, 10, 
 38417 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife +34 664 78 66 11 

 Löydät sen Los Realejosista. Ruoansa ja palvelunsa ansiosta se on saanut yli 
130 mielipidettä, joiden mukaan se on viisi tähteä Teneriffan parhaiden 
guachinchesien joukkoon. asiakkaiden mukaan bataattisalaatti ja kotitekoi-
nen almogrote .  

2. Guachinche El Capitán C. Capitán, 17,  
 38390 Sta Úrsula, Santa Cruz de Tenerife +34 646 14 59 76 

 Tämä paikka on Santa Úrsulassa, ja se on kruunattu myös viidellä tähdellä 
TripAdvisorissa. Vaikka se ei saavutakaan tälle listalle asettamamme 60 ar-
vostelun vähimmäismäärää, siinä on paljon positiivisia kommentteja, joiden 
joukossa kehutaan vuohenlihaa, mustekalaa ja jälkiruokia, mikä korostaa 
myös sen erinomaista vastinetta rahalle.  

3. Guachinche Romance Carretera General, C. las Cañadas, Km 9.200,  
 38310 Barroso, Santa Cruz de Tenerife +34 676 86 96 29 

 La Orotavassa sijaitseva Romance on neljän ja puolen tähden luokituksen ja 
yli 260 mielipiteen ansiosta yksi Teneriffan parhaista guachincheista, ja siinä 
on myös terassi, mikä ei ole kovin yleistä. Käyttäjät korostavat, että se on 
miellyttävä tila, että heillä on laatuviininsä ja runsaasti ruokia, korostaen joi-
tain "skandaalikroketteja", hyvää lihaa ja maukkaita stampede-munia.  

4. Guachinche La Huerta de Ana y Eva C. Obispo Pérez Cáceres, 25 
 38370 La Matanza de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife 

 Tämä guachinche sijaitsee kohteessa La Matanza de Acentejo. Jotkut TripAd-
visor-käyttäjät ovat antaneet sille otsikon "aito guachinche" tilan viehätyksen ja 
hyvän vastineen rahalle vuoksi. Jotkut sen suosituimmista ruoista ovat sienet 
almogrotella, grillattua juustoa, vuohenlihaa ja bichilloa , erityisesti van-
hoista vaatteista.  

5. Guachinche El Talegazo Cmo del Sauce, 22 
 38310 La Orotava, Santa Cruz de Tenerife +34 643 20 81 01 

 Sillä on yli neljä tähteä, se sijaitsee La Orotavassa ja sen erikoisuutena on 
grillattu liha. Muita suosituksia ovat kikherneet ja silputut lihakroketit. He 
myös korostavat, että punaviini on heidän omasta sadosta ja että heidän 
tarjoamansa hedelmäinen valkoinen on "mahtavaa".  

6. Casa Pedro Los Toneles C. Chincanayros, 3 
 38293 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife +34 922 25 69 33 

 Tämä guachinche on San Cristóbal de La Lagunassa, ja sen yli 100 kommen-
tin joukossa he korostavat, että "paikan viehätys on koristelu ja rauhallinen 
tunnelma". Lisäksi siinä on vuohenlihaa, joka jättää sinut "sanattomaksi" ja " 
turska ja sipuli ", sekä viiniä Tacorontesta, kunnasta, joka on luonnehdittu vii-
nintuotantoalueeksi, jolla on alkuperänimitys (DO). viinitarhat vastaanottavat 
Atlantin kosteuden pasaati tuulet 



7. Guachinche Las Chozas Cmo del Sauce, 19 
 38310 La Orotava, Santa Cruz de Tenerife +34 690 92 88 11 

 Tyypillinen kanarialainen sisustus, kuten maalaistalo, ja kotitekoinen ruoka 
tekevät tästä laitoksesta pääsyn Teneriffan parhaiden guachinchesien jouk-
koon. TripAdvisorin käyttäjät puhuvat joidenkin ruokien, kuten kikherneiden, 
bichillon ja erityisesti paahdetun kanan.  

8. Guachinche Pa’ Picar C. Arrayán, 49 
 38370 La Matanza de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife +34 922 57 85 30 

 90 positiivisella kommentilla tämä guachinche on paikassa La Matanza de 
Acentejo. "Se on yksi niistä paikoista, jotka eivät tuota pettymystä hyvällä ka-
narialaisella ruoalla, ikään kuin syötte isoäitisi luona", "todellinen kanarialainen 
guachinche", he paljastavat arvostelusivustolla. Suositeltujen ruokien joukossa 
on kikherneitä, kroketteja ja fiesta-lihaa.  

9. Guachinche La Fuente Cam. las Manchas, 3 
 38626 Arona, Santa Cruz de Tenerife +34 609 41 68 44 

 Vaikka saaren pohjoisosalle on ominaista Teneriffan parhaat guachinchet, 
etelässä on joitain, jotka saavat paljon kiitosta, kuten La Fuente guachinche 
Aronassa , jonka näkymät ovat imartelevat. sen " erittäin hyvä kroketit ” ja 
”erittäin herkkä paahdettu mustekala”, minkä vuoksi jotkut luokittelevat sen ”yl-
lätykseksi Teneriffan eteläosassa”.  

10. Guachinche El Pino C. la Longuera, 102 
 38418 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife +34 658 39 57 51 

 Se sijaitsee Los Realejosissa ja tarjoaa tyypillisiä kanarialaisia ruokia, joilla on 
erittäin myönteisiä arvosteluja, kuten fiesta-lihaa. Tosin herkkusuille he koros-
tavat, että jälkiruoat ovat herkullisia, kuten uruguaylainen jauhe.  

11. Guachinche El Miradero Hoya Canales, 7 
 38430, Santa Cruz de Tenerife +34 685 67 55 34 

 Se sijaitsee Icod de los Vinosissa, Teneriffan koillisosassa sijaitsevassa kun-
nassa, jossa asuu kuuluisa Millenary Dragon Tree. Tässä guachinchessa yksi 
TripAdvisorin arvostetuimmista ruoista on ollut kvittenien juusto, joka on 
myös korostanut upeat näkymät Teide-vuorelle.  

12. Guachinche de David Ctra. Nueva Corujera, 75 
 38399 Sta Úrsula, Santa Cruz de Tenerife +34 922 30 25 50 

 Tämä laitos sijaitsee Santa Úrsulassa yhdessä Teneriffan guachinche-kun-
nista. Viitearvostelusivuston käyttäjät ovat korostaneet, että parasta tässä pai-
kassa on ylivoimaisesti liha, ja erityismaininta salaisuudesta ja bichillosta  

  



Kuinka päästä Teneriffan parhaisiin guachincheihin  

 

Mikä on Teneriffan guachinche?  

Et voi "niellä" luetteloa Teneriffan parhaista guachincheista tietämättä, mitä ne ovat, 
mikä tekee niistä niin erikoisia ja kuinka tärkeää on, että menet sellaiseen, jos olet vieraile-
massa Saaristossa.  

Guachinches ovat tyypillisiä laitoksia saaren Teneriffan, vaikka niitä löytyy myös joistakin 
eteläisistä kaupungeista, joissa asiakkaille tarjotaan perinteistä Kanariansaarten kotite-
koista ruokaa kotimaisen tai paikallisen viinin kera.  

Vielä muutama vuosi sitten aidoilla guassinkeilla ei ollut sääntöä ja ravintolalupaa, koska 
ne olivat yksityisiä taloja, joissa annettiin maistaa heidän satonsa viiniä. Niille on ominaista 
myös se, että niissä ei ole suuria koristeita, ilman ylellisyyttä, mikä on aina antanut heille 
aitoa, kodikasta ja viehättävää.  

Nämä ominaisuudet tekivät näistä laitoksista erittäin suosittuja, minkä vuoksi monet baarit 
ja ravintolat käyttivät tätä nimeä houkutellakseen asiakkaita.  

Tämä aiheutti guasinsien säätelyn ja sen, että vain omat viininsä kasvattavat laitokset 
käyttävät tätä nimeä maatalouselintarvikkeiden laatulain mukaisesti.  

Guachincheissa käytetään erottuvaa "G"-logoa ja tilat ovat normaalisti avoinna viininkor-
juun aikana, mutta monet ovat avoinna ympäri vuoden.  



Mitä sana "guachinche" tarkoittaa?  

Sanan guachinche alkuperä tulee englanninkielisestä ilmaisusta "katsoin sinua" (kat-
soin sinua), jolle, niin epätodennäköiseltä kuin se näyttääkin, on selitys.  

Kun 1600-luvulla saaren pohjoisosasta peräisin olevat viininviljelijät alkoivat korjata vii-
niään ja tarjosivat näytteitä tuotteistaan englantilaisille kauppiaille, jotka halusivat viedä 
sitä, nämä kauppiaat toistivat paikallisille maanviljelijöille ilmaisun "Katson sinua", varoituk-
sena siitä, että heitä tarkkaillaan, joten näyte, jonka he tarjosivat hänelle, oli todella heidän 
sadosta.  

Ilmaisu päätyi puhekielessä muuttumaan "katsomaan sinua".  

Ajan myötä ja viimeistelläkseen brittikauppiaiden vakuuttamisen viininviljelijät tarjosivat eri-
laisia tyypillisiä kanarialaisia ruokia viinin ohella. Ja niin paikallisen ruoan ja juoman ympä-
rille syntyi se, mitä nykyään tunnemme guachinche-nimellä.  

 
Teneriffan parhaista guachincheista ei voi puuttua mojo-perunoita 

 

 

  


