
Hei, olen ammatiltani eläinlääkäri ja toimin lääketieteelli-
senä johtajana kahdella eläinlääkäriasemalla Palermossa. 
Asun Palermossa Sisiliassa Etelä-Italiassa. Kiinnostuksen 
kohteinani eläinlääketieteessä ovat anestesiologia, oftal-
mologia ja sisätaudit. Kiinnostukseni kynologiaan alkoi jo 
teini-iässä.

Olen kasvattanut ja näyttelyttänyt amerikancockerspa-
nieleita ja valkoisia länsiylämaanterriereitä kennelnimellä 
Special Blend vuodesta 1994. Olen kasvattanut useita 
kansallisia ja kansainvälisiä valioita, eri maiden valioita, 
juniori maailmanvoittajia, rotunsa voitokkaimpia Italiassa 
sekä useita Best In Show- ja ryhmävoittajia kansallisissa 
sekä kansainvälisissä näyttelyissä. Jokaisen yhdistelmän 
suunnittelen tarkoin saadakseni parempia koiria sukupolvi 
sukupolvelta. Jalostuspäätökseni perustuvat siihen, mitä 
itse haluan rodulta: tasapainoinen rakenne, rodunomainen 
luonne, terveys, kaunis ja pehmeä ilme, tasapainoinen vai-
vaton liike hyvällä voimalla ja voimakkaat takakulmaukset 
ja vakaa ylälinja. Nämä fyysiset ominaisuudet ovat ne, joi-
ta haen kasvatustyössäni. Käytän linjasiitosta sekä myös  

ulkosiitosta. Mielestäni kasvattajan perusta ovat laaduk-
kaat nartut. Hyvistä ja tasapainoisista nartuista voi odottaa 
hyviä pentuja. Sanon aina, että kaunis emä tuottaa kaunii-
ta pentuja.

Tottakai uroksetkin ovat tärkeitä, mutta mielestäni nartut 
ovat tärkeämpiä. En ole koskaan saanut hyvää pentuetta 
käyttämällä erinomaista urosta keskinkertaiselle nartulle. 
Teen parhaani kasvattaakseni kauniita näyttelykoiria erin-
omaisella luonteella. Tärkeää on myös se, että ne sopi-
vat perhekoiriksi. Jatkuvasti seuraan ja kiinnitän huomiota 
mahdollisiin geneettisiin sairauksiin. Kasvatustyössäni ja 
tuomaroinnissa kiinnitän suurta huomiota liikkeisiin. Etsin 
voimakasta olemusta, kompaktia runkoa, hyvää turkin laa-
tua sekä hyviä liikkeitä erinomaisella ylälinjalla. Mielestäni 
oikea ikä valita pentu, on kun pennut ovat 7-8 viikkoa van-
hoja.

Vuodesta 2010 olen ollut erikoistuomari Amerikan Cocker-
spanieleille sekä Valkoisille Länsiylämaanterriereille. Olen 
myös näiden rotujen kouluttaja toisille/uusille tuomareille. 
Olen todella rakastunut rotuihini. Tuomarina toimiminen 
kiehtoo minua paljon. Olen kirjoittanut monia artikke- 
leita kynologiasta erilaisiin kotimaisiin ja ulkomaisiin lehtiin/ 
julkaisuihin. Edellä mainittujen lisäksi olen varapuheen-
johtaja Italian Spanielikerhossa sekä jäsen Italian Kennel- 
liiton Antidoping lautakunnassa. Olin myös jäsen Italian 
Terrierikerhon teknisessä lautakunnassa. Tuomarina olen 
toiminut monessa maassa Euroopassa.

Mielestäni jokaisen kasvattajan täytyy käydä näyttelyissä 
katsomassa työmme tuloksia kasvattajina, suorittaa tar-
vittavat terveystarkastukset sekä geenitestit. Minä todella 
uskon tämän kaiken olevan myös eräs muoto taidetta.

Henkilökohtaiset neuvoni uusille kasvattajille: ole täyn-
nä intohimoa, nöyrä, kuuntele ja opi niiltä, jotka tietävät 
enemmän kuin sinä älä kiirehdi, hyvät tulokset tulevat ajan 
kanssa; näytteilleasettajille: kunnosta koirasi parhaalla 
mahdollisella taidollasi, harjoittele hyvin ja hellästi, reilu 
peli kehässä.
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