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Japanilainen 
ruokakulttuuri

• on monella tapaa kiehtova ja monipuolista
• suosii erilaisten luonnollisten ja paikallisten 

ainesten, kuten riisin, kalan, kasvisten ja syötävien 
villisienien käyttöä

• panostaa esillepanoon ja siihen, miten syödään
• ruoka kypsennetään herkästi, raaka-aineen makua 

ja rakennetta arvostaen
• maut ovat mietoja ja ruoka kevyttä
• ruokavaliosta puuttuu lehmänmaito ja vaalea leipä.



Perinteinen japanilainen 
ruokakulttuuri washoku

• on myös perinteinen ruokien valmistus- ja 
esillepanotapa

• tarkoittaa ruokien harmoniaa, mikä onkin yksi 
perinteisen japanilaisen keittiön avaintekijöistä

• kaikki aistit huomioidaan ruokaa valmistettaessa, ja 
annosten ulkonäkö on puoli ruokaa

• ruokaan suhtaudutaan Japanissa perinteisesti kuin 
lääkkeeseen

• japanilaisessa ruoassa maistuvat vaikutteet 
buddhalaisuudesta ja Kiinasta, mutta se on silti 
hyvin omanlaistaan



Raaka-aineet
• Japanilaisen keittiön perusraaka-aineita ovat usein 

tuoreet kalat ja vihannekset kuten kaali; valkoinen 
riisi, tofu ja paljon vehnänuudeleita.

• Perusmausteisiin kuuluvat soijakastike, viinietikka, 
misotahna ja makea riisiviini mirin. 

• Monesti käytetään paputahnaa.

• Ruoka ei ole tulista, mutta vivahteet ovat moninaiset. 
Umami lisää viidenteen maun makean, suolaisen, 
happaman ja karvaan rinnalla. Sitä kuvataan 
ruokaisaksi ja täyteläiseksi, pitkään kypsytetyksi. 
Monet maustekastikkeet ja -tahnat ovat 
umamipitoisia.

• Dashiliemi valmistetaan useimmiten kuivatuista 
tonnikalalastuista ja kombu-merilevästä. Se on yksi 
japanilaisen keittiön jokapäiväisistä perusraaka-
aineista, jolla on soijaa vastaava asema.



Perinteinen japanilainen 
ruokavalio

• on hyvin terveellinen ja sisältää runsaasti vihanneksia, 
soijaproteiinia ja kalaa

• sisältää vähän kaloreita ja tyydyttyneitä rasvoja, mutta 
paljon vitamiineja ja hivenaineita

• ruoan hapattaminen on tavallista, mikä tekee vatsalle 
hyvää

• ruoka paistetaan yleensä pannulla tai ritilällä avotulen 
yllä

mutta

• harrastetaan friteerausta ja leivitystä, rasvassa 
paistamisen lisäksi joihinkin ruokiin lisätään myös sokeria

• soijakastikkeet ovat hyvin suolaisia, lisäksi on tapana 
säilöä raaka-aineita suolassa



Japanilainen tee

• Vaikka Japani on tunnettu erityisesti 
vihreästä matcha-teestä, tee ei ole 
alun perin Japanista vaan se tuotiin 
sinne Kiinasta kauan sitten;

• on olemassa useita satoja teelajeja, 
joita viljellään halki Japanin, 
esimerkki Konacha, Oolongcha, 
Sencha ja Matcha-tee;

• juodaan Japanissa useita kertoja 
päivässä; 

• teen juominen sekä kylmänä että 
kuumana kuuluu 
ruokailutottumuksiin.

https://gurunavi.com/en/japanfoodie/2016/11/types-of-japanese-tea.html



Japanilainen teeseremonia: 
Chadô “teen tie”
• muotoutui omaksi taiteekseen, “tieksi” (dô) 1400-1500-luvuilla;
• on taidemuoto ja henkisen oppimisen polku, joka keskittyy 

vihreän teen valmistamiseen ja nauttimiseen, sen oppiminen ja 
ymmärtäminen on elämän pituinen tien;

• keskittyy neljään käsitteeseen: harmonia, kunnioitus, puhtaus ja 
mielenrauha;

• on kahden tai useamman ihmisen kohtaaminen, jossa 
korostuvat läheisyys, harmonia ja kunnioitus kanssaihmistä 
kohtaan;

• etenee ennalta määrätyn muodon mukaisesti ja siinä 
noudatetaan tarkkaa teenvalmistustapaa;

• tarjotaan yksinkertaisimmillaan vain makeisia ja 
vihreää matcha-teetä; 

• täysipitkä muodollinen teetilaisuus (chaji) kestää noin neljä 
tuntia.
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Japanilainen keittiö hurmaa monipuoli-suudellaan, 
ja sushin lisäksi syödään esim.:

Donburi – riisikulhoruoka, riisin päälle voi nostaa 
oikeastaan mitä tahansa esim. oyakodon
haudutetulla kanalla ja kananmunalla, tendon
uppopaistetulla katkaravulla ja gyuudon
naudanlihalla (noin 400–500 jeniä eli 3–4 €)

Tempura - leivitetty ja uppopaistettu yleensä 
merenelävistä tai vihanneksista tehty ruoka; 
voidaan tarjota sellaisenaan, tai se voi olla 
nuudelien, sushin tai riisin kyytipoikana.

Sashimi - raaka ohueksi suikaloitu kalan tai muiden 
merenelävien lihasta valmisteltu ruokalaji, joka 
tarjotaan dippikastikkeen kera, koristeena lehtiä, 
kukkia tai erilaisia yrttejä. 

Yakitori - grillattu kanavarras, tarjoillaan usein 
erilaisten lisukkeiden kera.



Tonkatsu - leivitetty ja uppopaistettu 
porsaanleike, joka tarjoillaan erityisen 
tonkatsu-kastikkeen kanssa, lisukkeena on 
usein riisiä, kaalisalaattia ja muita ruokia.

Sukiyaki - perinteinen pataruoka; pienessä 
rautapadassa haudutettua ohuiksi viipaleiksi 
leikattua lihaa ja kasviksia

Okonomiyaki - eräänlainen japanilainen 
pannukakku tai munakas, valmistetaan 
paistolevyllä, joka on yleensä ruokapöydän 
keskellä, ja sen päälle on tarjolla erilaisia 
maun mukaan lisättäviä lisukkeita kuten 
äyriäisiä, lihaa, vihanneksia tai juustoja ja 
kastikkeita.

Takoyaki - leivitetty ja uppopaistettu 
mustekala, jonka päällä tarjoillaan 
okonomiyaki-kastiketta, kuivattua kalaa 
(katsuobushi) ja mausteita. Takoyaki on 
suosittua katuruokaa.
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Gyoza - perinteinen jauhelihalla ja kasviksilla 
täytetty nyytti, monella erilaisella jännittävällä 
täytteellä.

Onigiri -riisipallo pikaiseen nälkään, löytyy 
monilla eri täytteillä (alle 1€)

Kolme eri nuutelilajia: vaaleat ja ohuet ramen-, 
paksut ja vaaleat udon- sekä tummat ja ohuet 
soba-nuudelit. 

Ramen – nuudelikeitto, jossa on nuudelien 
lisäksi runsaasti soijalla tai misolla maustettua 
lientä, mukana saattaa olla possunlihaa tai 
esimerkiksi merilevää. Lähes jokaisella alueella 
on omanlaisensa ramen-ruoka. 

Soba-nuudeleista on sekä pannulla paistettu 
versio, että kesäisin kylmänä tarjottu versio. 
Soba on valmistettu pääasiassa tattarijauhosta 
mikä antaa niille hieman tummemman värin. 
Sobaa tarjotaan usein keittona.
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Teishoku eli 
settiateria

• Monet japanilaiset ruoat tarjotaan aterioina, joihin kuuluu 
kulho riisiä, suolainen miso-keitto, pääruoka ja joitakin 
lisukkeita. Jos yöpyy perinteisessä japanilaisessa majatalossa, 
voi varautua siihen, että lähes kaikki ruoka tarjotaan setteinä 
aina aamiaisesta lähtien.

• Myös monet ravintolat tarjoavat ruokia settiaterioina.

• Lounasboksi on omanlainen settiateria.

• Bento - japanilainen eväsrasia tai mukaan otettava lounas. 
Bentot ovat yleisiä varsinkin kouluissa ja työpaikoilla, ja ne 
voi tehdä kotona tai ostaa lähimmästä ruokakaupasta
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Mochit koostuvat lähinnä riisistä ja sokerista 
Vihreän teen makuista eli matcha-jäätelöä
Monenlaisia täytettyjä keksejä

Japanilaiset makeiset 
(wagashi)
Japanilaisia makeiset yllättävät värikkyydellä ja mauilla 
eivätkä maistu aina makealta. Makeisia on monia 
erilaisia mochi-palloista koristeellisiin higashi-
kakkuihin. Monissa on sisällä adzuki-paputahna. Löytyy 
paljon perinteisiä snäksejä, jotka perustuvat riisin ja 
esimerkiksi kalan kuivattamiselle. ’Karkki’ tarkoittaa 
pientä kovaa karkkikarkkia. 

Suklaa on hyvin samantyyppinen (esim. Pocky -
suklaapäällysteinen keksitikku, kinoko no yama -
sieniksi muotoiltu suklaapäällysteinen keksi). Tarjolla 
on paljon sesonkituotteita kuten mansikkasuklaata 
keväällä, valkosuklaata talvella ja kastanjasuklaata 
syksyisin. Herkut pakataan aina kauniisiin rasioihin ja 
koristellaan, joten ne ovat todella kivoja tuliaisia kotiin 
viemisiksi.



Japanilaiset 
ravintolat

• Ulkona syöminen on Japanissa halpaa, ja täyttävän 
pikaruoka-annoksen voi saada muutamalla eurolla. 
Myös halvimmissa sushi-ravintoloissa yksi pieni 
sushilautanen maksaa reilun sata jeniä, eli noin 
euron kappaleelta.

• Kala-ja merielävien allergikon on syytä olla 
tarkkana: keittojen liemet ja monet 
maustekastikkeet pohjautuvat yleensä kala-dashiin.

• Ravintolat tarjoavat yleensä tietyn ruokalajin 
ruokaa esim. on seuraavia eri ravintoloita: sushi, 
tempura, okonomiyaki, yaniku, shabu shabu jne.
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Ruokailutavat
Japanilaiseen kulttuuriin kuuluu olennaisesti kiitollisuuden osoittaminen. Tyypillisesti kädet laitetaan ruokailun 
alussa yhteen ja kiitetään ruoasta fraasilla ”Itadakimasu!”. 

Perinteisessä japanilaisessa ravintolassa istutaan lattialla. Kengät jätetään sisäänpääsyn luo. Varmista, että sinulla 
on ehjät sukat ja asiallinen vaatetus. Monessa ravintolassa vaihdetaan jalkaan sisätossut. Muista, että vessassa ne 
vaihdetaan vessatossuihin. Vessatossuissa ei saa palata ruokapöytään!

Tavalliseen ateriaan kuuluu useita ruokalajeja, joita voi kaikkia nauttia samanaikaisesti ja vuorotellen. Keittoa 
hörpitään suoraan maljasta, ja ryystäminen on sallittua.

Syömäpuikkoja ei saa laittaa riisiin pystyyn eikä ristiin. 

Röyhtäily ja niistäminen tulkitaan loukkaavaksi.

Riisikuppia ei tule täyttää kukkuroilleen. Riisi olisi hyvä syödä viimeistä jyvää myöten, 
sillä se symboloi runsautta, rikkautta ja hyvinvointia ja sitä pidetään jumalten lahjana.

Syödessä riisikulho ym. astia nostetaan kädessä lähelle kasvoja.



Shabu Shabu
• on japanilaisen keittiön helmi;
• muistuttaa fondueta, hotpot-ruokalaji;
• ravintolapöydän keskellä kiehuu rautapadassa liemi, 

jossa asiakas saa itse kypsentää makunsa mukaan 
lihaa tai kasviksia;

• kypsennettäväksi sopivat ohuiksi viipaleiksi leikattua 
liha, kala, äyriäiset, tofu ja erilaiset kasvikset;

• kypsennetty ruoka voidaan dipata eri mausteissa;
• tarjoillaan yleensä riisin, joskus myös nuudelien 

kanssa;
• aterian lopuksi riisin tähteet sekoitetaan 

keitinliemeen, ja syntynyt keitto jaetaan ruokailijoiden 
kesken. 



Elämyksiä Japanista

• Tokion Kappabashi-dori on tunnettu 
ravintolatarvikkeiden tukkualue, joissa myydään 
kaikkia ravintolatoimijoiden tarvitsemia tuotteita 
tuoreita ruokia lukuun ottamatta. Alueelta löydät 
erikoisliikkeitä astioille, kattiloille, pannuille, 
keittiövälineille, uuneille, pöydille, tuolille, kylteille, 
lyhdyille ja eritoten veitsiä löytyy vaikka mihin 
lähtöön. On myös muutama myymälä, joka myy 
muovituotteita, joita monet ravintolat käyttävät 
show-ikkunoissaan.

• Osakan vilkkain ravintola-alue on Dōtonbori lukuisine 
neonkyltteineen (kuvassa liikkuva rapukyltti). 
Kanavan eteläpuolella on pieni kauppakuja Hōzen-ji
Yokochō perinteisine ravintoloineen ja baareineen. 
Keittiötarvikkeitä löytyy Dōgusuji-ya-kadulta.

https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C5%8Dtonbori&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C5%8Dzen-ji_Yokoch%C5%8D&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C5%8Dgusuji-ya&action=edit&redlink=1


Lisää tietoa 
japanilaisesta keittiöstä

• Hyvää ajankohtaista tietoa 
Japanista, maan eri alueista ja 
ruokakulttuurista 
https://www.japan.travel/en/t
hings-to-do/eat-and-drink/

• Pölkki, Miika-Valkama, Heikki 
(2009):  Umami – japanilainen 
ruokakulttuuri
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