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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kirjoittaa ruokaohjekokonaisuus japanilaiseen koti- 
ja katuruokakeittokirjaan. Tavoitteena on kuvata ruoanvalmistusohjeiden kehittämismeka-
nismia osana keittokirjan kirjoitusprosessia. Alatavoitteena on suunnitella japanilaisia katu- 
ja kotiruokatyyppisiä ruokaohjeita kotikeittiöiden käyttöön.  
 
Työn ja tietoperustan suunnittelu alkoi marraskuussa 2019. Työn viitekehyksessä pohdi-
taan japanilaista ruokakulttuuria, kartoitetaan niin raaka-aineita kuin japanilaisten elintarvik-
keiden saatavuutta Suomessa. Japanilaisesta ruoasta sekä kulttuurista on saatavilla run-
saasti painettua ja sähköitä materiaalia. Aihepiirinä ruoka, ruoanvalmistus ja ruokakulttuurit 
ovat tällä hetkellä Suomessa suosittuja ja tämä ilmiö korosti aiheen ajankohtaisuutta. Tie-
toperustan tarkentuminen ja ymmärryksen kasvaminen kirjoitustyön myötä selkeyttivät pro-
sessin etenemistä.  
 
Prosessissa kuvataan ruokaohjeen kehitystyön etenemistä ideointivaiheesta painovalmiiksi 
tekstiksi kirjaa varten. Tarkastelin opinnäytetyössäni japanilaisten koti- ja katuruokalajien 
valmistusohjeiden kehittämismekanismia osana keittokirjan kirjoitusprosessia. Tarkoituk-
sena ei ole kuvata koko keittokirjan tekoprosessin vaiheita kuten matkakertomusta, kuva-
materiaalin tuotantoa, taittamista tai kirjan markkinointia.  
 
Ruokaohjeiden ideointi ja kehittäminen tehtiin kevään ja kesän 2020 aikana. Kirjaa varten 
ruokaohjeita valmistui lopulta noin sata. Reseptien kehittämistyö osoitti kehityskohteita pit-
kään käytössä olleisiin toimintatapoihin. Japanilaisten raaka-aineiden saatavuus suomalai-
sista päivittäistavarakaupoista on hyvä. Ruokien valmistaminen onnistuu helposti, kun 
raaka-aineita on laajalti saatavissa.  
 
Tavoitteena oli saada kirjan sisältö valmiiksi ennen Tokion kesäolympialaisia. Street Food 
Japan – koti- ja katuruokaa Japanista julkaistiin marraskuussa 2020. Kirja sai erinomaisen 
vastaanoton ja näkyvyyttä mediassa. Se myös valittiin vuoden 2020 suomalaiseksi keitto-
kirjaksi. 
 
Opinnäytetyöprosessi oli mielenkiintoinen ja opettavainen. Aikataulu pysyi suunnitelman 
mukaisena.  
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1 Johdanto 

Kiinnostuin japanilaisesta katuruoasta matkallani Tokioon Lokakuussa 2019. Matkan tar-

koituksena oli tutustua suurkaupungin kulttuuriin sekä tavata kaupungissa asuvia suoma-

laisia tuttavia. Vieraillessani Tokiossa valitsin ravintolakäynnit helposti lähestyttävyyden 

sekä huokean hintatason perusteella. Myös tuttavien suositukset vaikuttivat valintoihini. 

Rajallinen matkustusaika sekä budjetti asettavat usein paineita ravintolavalinnoille. Ruo-

kamatkakohteena Japanissa riittäisi koettavaa useammaksikin käyntikerraksi. Saarivaltion 

jokaisella suurkaupungilla on omat tunnusomaiset piirteensä. Turisteille ruokailuhetket 

ovat mielenkiintoinen ja helppo tapa aloittaa tutustuminen paikalliseen kulttuuriin. Tarjolla 

on kansainvälisten pikaruokaketjujen lisäksi paikallisia ketjuravintoloita sekä perinteiseksi 

profiloituneita teeseremoniaan pohjautuvia ruokakokemuksia. Kaiseki on Japa-

nin haute cuisinea, juhlallisten tilaisuuksien ruokaa, joka juontaa juurensa buddhalaisluos-

tareista ja teeseremoniasta (Pölkki & Valkama 2007, 103). Traditionaalisten Kaiseki -ra-

vintoloiden tarjonta keskittyy useamman ruokalajin kokonaisuuksiin, joissa valmistustavat 

sekä ruoan visuaalisuus ovat tiukasti määritelty perinteitä noudatellen (Guide Michelin 

2016). Pohjoismaiseen ympäristöön tottuneille Kaiseki-ravintolat saattavat näyttäytyä erit-

täin kalliina sekä jäykkänä ilmapiirinä. Tämän kertaisella matkalla halusin keskittyä enem-

män rennon tunnelman baari- ja katuruokaa tarjoaviin ravintoloihin. Katuruoalla tarkoite-

taan tavallisesti ruokaa, joka valmistetaan ja myydään ulkoilmapisteeltä, kärrystä, rekasta 

tai torikojusta (Kraig & Sen 2017, 1).   

 

Suositukset sekä viitteet ravintoloiden suosiosta ohjaavat ajatusta valita käyntikohteet op-

timaalisesti hinta-laatusuhteen perusteella. Paikallisten ravintola-alan ammattilaisten suo-

situkset ovat arvokkaita miljoonakaupungin tarjonnassa. Käytössäni oli myös matka- ja ra-

vintolaoppaiden suosituksia mutta näiden luotettavuus tuntuu usein katoavan perinteisen 

mainonnan alle. Joidenkin oppaissa mainittujen ravintoloiden ulkopuolella kiemurtelevat 

jonot herättävät mielenkiintoa ja kertovat hiljaista tietoa käynnin arvoisesta ravintolasta. 

Matkan aikana vieraillut ravintolat osoittautuivat mainioiksi, ja samalla konkretisoitui ajatus 

kokemusten tiivistämiseksi keittokirjan resepteiksi. Erityisesti kiinnitin huomiota huokeim-

pien ravintoloiden ruuan laatuun. Tämä havainto johtaa myös subjektiiviseen päätelmään, 

että edullisimpienkin ravintoloiden laatutaso Tokiossa on hyvä verrattuna vastaavan hinta-

luokan kotimaiseen tarjontaan. Tokion matkalla tutustumiani ravintoloita yhdisti tarjottavien 

ruokalajien yksinkertaisuus, ravintoloiden erikoistuminen vain tiettyiin ruokalajeihin sekä 

voimakas sidonnaisuus juomatuotteisiin.    

 

Samoihin aikoihin havaitsin japanilaisten ravintoloiden levittäytyneen kaikkialle Suomeen. 

Aiemmin ilmiö on ollut Suomessa ainoastaan suurimpien kaupunkien erikoisuus. Nykyään 
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japanilaisvaikutteisia ruokia ja välipaloja on saatavilla jopa valtakunnallisista kioskiketjuista 

(R-Kioski 2020).  

 

Japanilaisen ruoan ajankohtaisuutta tukee myös tulevat Tokion olympialaiset. Kansainväli-

nen ja laajasti uutisoitu tapahtuma kerää suuren yleisön huomion kohti japanilaista kult-

tuuria ja ruokaa urheilutapahtuman ohella. Koronapandemian myötä vuoteen 2021 siirre-

tyt olympialaiset ovat kirjahankkeen näkökulmasta helpottava aikalisä, joka mahdollistaa 

entistä huolellisemman sekä laajemman tarkastelun opinnäytetyöhön valittuun aiheeseen. 

 

Toinen esimerkki japanilaisten vaikutteiden rantautumisesta Suomeen on vuonna 2019 

Helsinkiin avattu Euroopan suurin MUJI-myymälä (Helsingin Sanomat 2019). Vaatteita, 

kotitaloustuotteita ja jopa taloja myyvä MUJI keräsi valtakunnallista huomiota avatessaan. 

Lippulaivamyymälän yhteydessä on japanilaisia ja suomalaisia ruokatuotteita myyvä Eu-

roopan ensimmäinen MUJI-ravintola. Paikan raaka-aineet ja valmiina myytävät annokset 

yhdistävät kulttuureja mielenkiintoisella tavalla.   

 

Työkokemukseni ruokateollisuuden ja ravintoloiden tuotekehityksen parissa ovat autta-

neet ymmärtämään ja tunnistamaan ruokailmiöiden syntymistä. Vaikutteet siirtyvät maail-

malta äärimmäisen nopeasti ja jalostuvat suomalaisessa lehdistössä sekä sosiaalisessa 

mediassa kotimaisiin tarpeisiin. Japanilaisiin ruokiin tarvittavien raaka-aineiden saatavuus 

on parantunut merkittävästi viime vuosina. Aiemmin vain ammattilaisten hankintakanavien 

kautta saatavilla olleet ainekset ovat tänä päivänä tarjolla myös kuluttajille päivittäistavara-

kaupassa.  

 

Ruuanvalmistus on monelle myös harrastus. Kotitaloudet panostavat ruoanvalmistukseen 

käytettävään aikaan, keittiölaitteisiin sekä raaka-aineisiin. Vuoden 2020 maaliskuussa 

Suomeen rantautunut pandemia on lisännyt ruoanvalmistusta kotona. Esimerkiksi 79 pro-

senttia suomalaisista on kiinnostunut maailmalta tulevista uusista ja erikoisemmista ta-

voista valmistaa Suomessa tuttuja raaka-aineita (Kespro 2020). Etätyön myötä kodin ulko-

puolella nautitut ruokahetket, ateriat ja niiden valmistus ovat siirtyneet takaisin koteihin. 

Tämä edesauttaa myös kuluttajien tarttumista uusiin ruoanvalmistusideoihin silloin kun pe-

rinteinen suosikkiateriavalikoima alkaa kyllästyttämään. Uusien vaihtoehtojen etsimisen 

synnyttämää kysyntää paikataan etsimällä uusia ideoita ja vaihtelua tuttuihin ruokalajeihin. 

 

Opinnäytetyön päätavoitteena on tuottaa japanilaisen keittokirjan reseptisisältö. Haluan 

osoittaa lukijoille, että japanilaisesta ruokakulttuurista löytyy muutakin kuin Suomessa 

suunnatonta suosiota nauttiva sushi. Alatavoitteena on suunnitella japanilaisia katu- ja ko-
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tiruokatyyppisiä ruokalajeja, jotka kotikokkien on mahdollista valmistaa suomalasissa koti-

keittiössä. Selkeiden ruuanvalmistusohjeiden myötä eksoottiseksi ja vaikeaksi koettu japa-

nilainen ruoka tulee helposti lähestyttävämmäksi. Toisena alatavoitteena on suunnitella 

kirjan reseptit raaka-aineista, jotka ovat saatavilla hyvin varustelluista suomalaisista päivit-

täistavarakaupoista. Opinnäytetyön aikataulusuunnitelma kuvataan liitteessä 1.  

 

Opinnäytetyössä tarkastellaan japanilaisten koti- ja katuruokalajien valmistusohjeiden ke-

hittämismekanismia osana keittokirjan kirjoitusprosessia. Tarkoituksena ei ole kuvata koko 

keittokirjan tekoprosessin vaiheita kuten matkakertomusta, kuvamateriaalin tuotantoa, tait-

tamista tai kirjan markkinointia.  

 

Valmis kirja julkaistaan loppuvuodesta 2020. Kustantajana on tieto- ja lastenkirjallisuuteen 

erikoistunut Readme.fi Oy. Yritys on osa ruotsalaista Bonnier-konsernia. Keittokirja tulee 

olemaan myynnissä maan laajuisesti hyvin varustetuissa kirjakaupoissa, marketeissa ja 

verkkokirjakaupoissa. Painosmäärä on kustantajan ilmoittama 2000 nidettä. Kirjanteki-

jätyöryhmään kuuluu minun lisäkseni ruokatoimittaja Mikko Takala ja valokuvaaja Tommi 

Anttonen. Olemme tehneet samalla työryhmällä jo useita Suomessa julkaistuja keittokir-

joja. Kirjan sisältötuotanto jakaantuu ryhmän erikoisosaamisten perusteella. Mikko Takala 

kirjoittaa kirjan matkakuvaukset sekä ravintoloiden taustoutukset. Tommi Anttonen vastaa 

valokuvista sekä kirjan visuaalisesta ilmeestä. Minun osuuteni on ruokaohjeiden kehittämi-

nen.  

 

Prosessissa kuvataan ruokaohjeen kehitystyön etenemistä ideointivaiheesta painoval-

miiksi tekstiksi kirjaa varten. Rajaan tarkastelun ulkopuolelle keittokirjan kustannussopi-

mukseen, markkinointiin ja myyntiin liittyvät toimenpiteet. Kustannussopimus on salassa 

pidettävää tietoa, jossa määritellään kirjan tekijöiden ja kustantajan väliset velvoitteet sekä 

ansainta. Kustannussopimuksessa määritellyn kertakorvauksen myötä kirjahankkeen si-

sältö ja oikeudet siirtyvät kustantajalle. Kustantaja vastaa lopputuotteen myynnistä ja 

markkinoinnista, jolloin sisällön tuottaneella työryhmällä ei ole toimenpiteisiin vaikutus-

mahdollisuuksia.  

 

Seuraavaksi tässä työssä esittelen japanilaista koti- ja katuruokaa pohtien niin japanilaista 

ruokakulttuuria, raaka-aineita kuin japanilaisten elintarvikkeiden saatavuutta Suomessa.  

Tämän jälkeen luvussa 3 keskityn ruoanvalmistusohjeiden kehittämiseen, jonka jälkeen 

alkaa varsinainen reseptiikan suunnittelu ja toteutusta kuvataan luvussa 4. Luvussa 5 

pohdin reseptisuunnittelun onnistumista, esittelen kehityskohteita keittokirjan kirjottami-

seen. Kirja on tarkoitus saada julkaistua projektin aikana ja tämän työn lopussa pohditaan 

lopputulosta. Viimeiseksi analysoin omaa oppimistani prosessin aikana. 
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2 Japanilainen koti- ja katuruoka 

Japanilainen ruokakulttuuri on ollut hiljalleen nousussa useamman vuoden ajan. Ruokala-

jit, työvälineet, termistö ja raaka-aineet ovat hiljalleen levittäytyneet ravintola-alan mielipi-

devaikuttajien, huippuravintoloiden sekä kilpailujen toteutuksiin myös meillä Pohjois-

maissa. Japanilaisen koti- ja katuruoan elementit ovat kuitenkin vielä odotuttaneet itseään. 

Nyt on aika tuoda tämä tutuksi suomalaisille. Katuruoka tarkoittaa laajaa valikoimaa syö-

mävalmiita ruokia ja juomia, jotka myydään ja usein myös valmistetaan julkisilla paikoilla, 

erityisesti kaduilla (Cardaroso, Companion & Marras. 2014, sivu 4). Tässä luvussa pohdin 

aluksi japanilaisen ruokakulttuurin kehitystä, jonka jälkeen esittelen japanilaisen keittiön 

raaka-aineita. Seuraavaksi käydään läpi japanilaisten ruokahetkiä kotona ja ravintolassa. 

Luvun lopussa selvitetään japanilaisten elintarvikkeiden saatavuutta Suomessa.  

 

2.1  Japanilainen ruokakulttuuri 

Japanin maantieteellinen sijainti Kiinan lähettyvillä on muokannut saarivaltion ruokakult-

tuuria. Kiinalla on valtavat luonnonvarat, kun taas vieressä olevalla Japanilla ei ole juuri 

muuta kuin mineraaliköyhää vuoristoa sekä ihmisiä ja puhdasta vettä (Civitello 2011, 287). 

Japani sijaitsee mannerlaattojen liittymäkohdassa ja jatkuvasti alttiina maanjäristykselle, 

myrskyille ja muille luonnonkatastrofeille. Historia on osoittanut, että selviytyäkseen japa-

nilaisten on täytynyt joko käydä kauppaa naapurimaiden kanssa tai vallata uusia alueita 

tyydyttääkseen kasvavan populaation tarpeet (Civitello 2011, 287) 

 

Monet japanilaiset raaka-aineet ovat kiinalaista alkuperää. Molempien maiden ruokakult-

tuurien keskeisin raaka-aine on riisi. Kiinassa riisiä on viljelty 8500 vuotta mutta Japaniin 

riisin käyttö on rantautunut vasta noin 300 vuotta ennen ajanlaskun alkua (Civitello 2011, 

287). Japanissa käytettävä riisi on pyöreäjyväistä ja sisältää runsaasti liisteröityvää tärkke-

lystä. Kypsennettäessä riisin tärkkelys muuttuu tahmeaksi, riisinjyvät tarttuvat toisiinsa 

mahdollistaen puikoilla syömisen. Toinen tärkeä kiinalaista alkuperää oleva elintarvike on 

tee. Alun perin japanilaiselle yläluokalle tarjottu uutuusjuoma saapui kiinasta munkkien 

matkassa. Teen saatua Japanin keisarin hyväksynnän teeseremoniat sekä yhdistyminen 

uskonnollisiin rituaaleihin alkoivat kehittyä. Teekulttuurin ja seremonian ensimmäisenä 

merkkiteoksena pidetään Esai-nimisen munkin vuonna 1215 kirjoittamaa tutkielmaa Kissa 

Yojoki – Teen Tie. Teos määritteli teeseremonian neljä perusperiaatetta, jotka ovat: kun-

nioitus, arvostus, puhtaus, rauhallisuus. Käytänteiden myötä teeseremonian kiinalaiset 

elementit japanilaistuivat. (Civitello 2011, 289). 
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Eri uskonnot ovat muokanneet japanilaista kulttuuria. Buddhalaisuus saapui Japanin Ko-

rean kautta ja sai nopeasti vankan aseman shintolaisuuden vierellä. Näiden valtauskonto-

jen myötä lihansyönti ja elämistä saatavan ruoan syönti vähentyi merkittävästi 1100-lu-

vulla. Ihmiset olivat pitkään taikauskoisia lihasyönnin suhteen. Vasta 1800- luvun lopulla 

annettu keisarillinen määräys sysäsi lihankulutuksen uuteen nousuun (Yamada 2004, 14).   

 

Eurooppalaiset saapuivat saarille 1540- luvulla portugalilaisten johdolla. Kristinuskoa ja 

kauppasuhteita edistäneiden Aasian ulkopuolelta saapuvien ihmisten ilmestyminen oli ja-

panilaisille yllätys. Japanilaiset kuitenkin kiinnostuivat nopeasti eurooppalaisten mukana 

tuomista uusista uskonnosta sekä teknologioista kuten aseista. Sadan vuoden aikana ar-

violta noin 300 000 japanilaista kääntyi kristinuskoon. Portugalilaiset esittelivät japaniin 

myös vehnän käytön ruuanvalmistuksessa. Uppopaistetut ja vehnäleivitetyt ruokalajit ovat 

tämän aikakauden perintöä (Civitello 2011, 287). Lopulta kuitenkin moderni, katolinen eu-

rooppalainen kulttuuri ajautui ristiriitoihin Japania hallinnoineen samuraifilosofian kanssa. 

Miekkoihin ja lähikontaktiin perustuva kunniakäsitys sopi huonosti yhteen etäältä käytettä-

viin tuliaseisiin. Ajanjakson päätteeksi sen aikaiset ulkomaalaiset teknologiat sekä uskon-

not kiellettiin keisarin määräyksellä. Ulkomaalaiset häädettiin maasta nopeasti ja väkival-

taisesti. Japanilaiset halusivat varjella perinteistä kulttuuriaan ja maa ajautui sulkeutunei-

suuden aikaan yli kahdeksi sadaksi vuodeksi (Fält, Nieminen, Tuovinen & Vesterinen 

1994, 97-98) 

 

Seuraava ulkopuolisten vaikutteiden aalto saapui jälleen japanilaisille tuntemattomasta 

suunnasta, Tyynen Valtameren takaa idästä. Amerikkalaiset saapuivat aseistettuine höy-

rylaivoineen Tokion satamaan vuonna 1853. Tykinputken läpi tekemä tarjous taivutti Japa-

nia vuosisatoja hallinneen feodaalihallituksen tarttumaan länsimaalaisen vaikutteisiin. 

Amerikkalaisten solmivat vapaakauppasuhteet Japaniin ja saivat käyttöönsä myös heidän 

satamiaan helpottaakseen rahtilaivojen tankkausta. (Edelstein 2016, 294).  

 

Uusi aikakausi tunnetaan Meiji-kautena, jolloin Japani länsimaalaistui nopeasti. Maa otti 

mallia myös Euroopasta. Muutos näkyi voimakkaasti armeijan varustelussa, rahoituslai-

toksissa, koulutusjärjestelmien sekä aluehallinnon uudistuksissa. Myös pääkaupunki siir-

rettiin keisarin kotipaikkana tunnetusta Kiotosta Tokioon, joka tunnettiin tuolloin vielä ni-

mellä Edo. (Edelstein 2016. 294).  

 

Valtaosa japanilaista on tänä päivänä moniuskoisia. Käytännössä tämä tarkoittaa että 126 

miljoonainen kansa kuuluu samaan aikaan useampaa uskontokuntaan. Suurin osa japani-

laisista harjoittaa sekä shintolaista (48%) sekä buddhalaista (46%) uskontoa. Kristittyjä on 
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noin 2% väestöstä ja loput kuuluvat tilastoimattomiin uskontoihin (U.S. Department of 

State, 2019). 

 

2.2 Japanilaisen keittiön raaka-aineet  

Valkuaisaineiden lähteet määrittelevät eri kansakuntien ruokailutottumuksia. Valtauskon-

tojen myötä Japanissa pitkään kielletty lihansyönti on luonut vahvan kulttuurin kala- ja 

kasvisperusteiselle ruokavaliolle. Punainen liha proteiininlähteenä on saavuttaneet nykyi-

sen suosionsa vasta 1800-puolivälin jälkeen eristäytyneisyyden ajan päätyttyä. Länsimai-

set vaikutteet sekä 1900-alun sodat Kiinaan sekä Venäjää vastaan loivat tarvetta eläinpe-

räisiä ruokia kohtaan. (Edelstein S. 2011, 295).  

 

Soijapapu, kalat ja äyriäiset ovat japanilaisten tärkeimmät proteiinilähteet. Soijapavusta 

valmistaan tofua, soijamaitoa sekä Aspergillus oryzae -jalohomeen avulla japanilaisen 

keittiön perusraaka-ainetta soijakastiketta (Kikkoman 2020). Toinen perusraaka-aine on 

misotahna, joka on joko soijasta, ohrasta tai vehnästä tehtyä käynyttä tahnaa (Yamada 

2004. 22). Kaloja ja äyriäisiä syödään sashimina, joka tarkoittaa terminä raakana tarjotta-

vaa. Valmistuksessa korostuvat raaka-aineiden tuoreus sekä valmisteluissa käytettävä 

leikkuutekniikka. (Yamada 2004, 20). Japanilaisessa ruokavaliossa kalaa, äyriäisiä sekä 

soijapapuvalmisteita syödään 3-5 annosta vuorokaudessa (Edelstein 2011, 295). 

 

Riisin ollessa selkeästi tärkein hiilihydraattien lähde myös vehnää ja tattaria käytetään laa-

jalti. Erilaiset nuudelityypit valmistetaan vehnästä sekä tattarista tai näiden yhdistelmistä. 

Tunnetuimpia vehnänuudelimuotoja ovat ramen-, somen- ja udon-nuudelit. Tattarista val-

mistetaan soba-nuudeleita. Eroavaisuuden syntyvät nuudeleiden alkuperäpaikkakun-

nasta, leivonta ja leikkaustavoista sekä käyttöyhteydestä kylmissä ja kuumissa ruokala-

jeissa (Pölkki & Valkama 2007, 50-51). 

 

Pikanuudelit ovat japanilaisen Momofuku Andon keksintö. Pikanuudeliateria valmistetaan 

lisäämällä kuumaan vettä nuudeleiden myyntipakkaukseen. Edullisia ja nopeasti valmistu-

via makuvaihtoehtoja on tarjolla jättimäinen valikoima. Vuonna 2017 maailmassa myytiin 

yli 100 miljardia annosta pikanuudeleita. (Nippon 2018). 

 

Japanilaisten kasvispainotteinen ruokavalio seuraa voimakkaasti sesonkeja ja näkyy 

myös kasvisten käytettävyydessä. Keväällä, kasvukauden alussa käytetään kasvien var-

haiset versoja. Kasvun edetessä lehdet, hedelmät ja lopuksi siemenet hyödynnetään tuo-

reena. Kasviksia ja hedelmiä myös säilötään kuivaamalla sekä suolaveteen säilömällä. 

Hedelmistä suosituimpia ovat luumut, sitrushedelmät, päärynät ja persimonit. (Edelstein 

2011, 297-298).  
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Japanilaisista mausteista tunnetuimpia on Shichimi togarashi. Pöytä- ja grillimausteen 

käytettävä sekoitus sisältää kuivattuja chilejä, seesaminsiemeniä, sinappia, kuivattuja sit-

rushedelmän kuoria ja usein myös kuivattua merilevää. Schichimi tagarashia tarkoittaa kir-

jaimellisesti ainesosiensa myötä seitsemän maun chiliä. (Singleton Hachisu 2011, 439).  

Myös soijakastike on aina käden ulottuvilla japanilaisella aterialla (Edelstein 2011, 298). 

Alun perin soijakastike on saapunut Japaniin Koreasta buddhalaisuuden myötä. Soijakas-

tike, sellaisena kun se tunnetaan tänä päivänä kehittynyt fermentoidusta soijapapu-

rouheesta, joka on maustettu suolalla. Vasta myöhemmin soijakastikkeen valmistuksessa 

on alettu käyttämään myös vehnää. (Singeleton Hachisu 2018, 19). 

  

Yksi keskeisempiä makua kuvaavia käsitteitä japanilaisessa ruoassa on Umami. Japani-

lainen tiedemies Kikunae Ikeda määritteli vuonna 1908 Umamin viidenneksi perusmauksi 

(Edelstein 2011, 299). Hän tunnisti useissa ruokalajeissa maun, jota ei voinut määritellä 

makeaksi, suolaiseksi, happamaksi tai karvaaksi. Ikeda määritteli umamin japanilaisen 

keittiön perusaineksen dashi-liemen avulla. Kuivatusta merilevästä uutettava täyteläisyyttä 

pursuava liemi on useiden japanilaisten ruokalajien perusta. Umami- makuaistimus syntyy 

kasviksien ja lihan sisältämän glutamaatti- aminohapon vaikutuksesta. Täyteläisyyttä ja 

lihaisuutta kuvaava makuominaisuus jäi löytyessään vain japanilaisten käyttöön ja käsit-

teeksi. (Civitello 2011, 292).  

 

Pölkin ja Valkaman mukaan (2007, 84) kansainvälinen tiedemaailma tunnusti umamin vii-

denneksi perusmauksi vasta 1980-luvulla. Aiemmin määritellyt neljä perusmakua, makea, 

hapan, karvas ja suolainen ovat peräisin antiikin kreikan filosofi Aristoteleen aikakaudelta 

(Civitello 2011, 292). Mielenkiintoista länsimaiden näkökulmasta on myös, että kuuluisa 

ranskanlainen juristi ja poliitikko Anthelme Brilliant-Savarin pohti lihan maistuvan osan 

merkitystä ja syntyä kulinaristisen kirjallisuuden klassikkokirjassaan Maun Fysiologia 

(Physiologie du goût 1825). Hän määritteli termin osmatsomi-nimiselle ainesosalle, joka 

tekee ruoasta herkullisen ja maistuvan (Brilliant-Savarin 2008, 79-80).  

 

Umamin makua on useissa eri elintarvikkeista esimerkiksi lihassa, kalassa sekä maito-

tuotteissa kuten kypsennetyissä juustoissa. Maku on havaittavissa myös sienissä, tomaa-

teissa, tryffeleissä ja jopa vihreässä teessä. (Civitello 2011, 292). Merileviä käytetään Ja-

panissa monipuolisesti eri valmistustavoissa. Levät myydään useimmiten kuivattuna tai 

suolattuna. Paahdettua ja kuivattua nori-merilevää käytetään lisäkkeenä sekä sushin 

kanssa. Höyrytettyä wakame-merilevää käytetään salaattina ja lisäkkeenä. (Singeleton 

Hachisu, 2018, 443).  
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2.3 Japanilaisten ruokahetket kotona ja ravintolassa 

Japanilaiset syövät kolme pääateriaa päivässä. Perinteitä noudattavalle aamiaiselle on 

katettu misokeittoa, riisiä, paahdettua merilevää ja säilöttyjä vihanneksia. Tosin länsimai-

nen aamiainen paahtoleipineen ja muropaketteineen on suosittua ja perinteiset annokset 

nautitaan enimmäkseen viikonloppuisin. (Edelstein 2011, 299). Lounasateriat ovat hyvin 

pelkistettyjä. Yksinkertaisimmillaan lounas koostuu kupillisesta riisiä tai nuudeleita, jonka 

päälle on lisätty kalaa, lihaa tai kasviksia. Illallinen on usein kupillinen riisiä ja 2-3 erilaista 

lisäkettä sekä keittoa.  Pääaterioita täydennetään ostettavilla välipaloilla. Länsimaiset pi-

karuokaketjut tarjoavat japanilaiseen makuun sopivia muunnelmia pitsoista sekä hampuri-

laisista.  Erilaiset riisistä valmistetut, täytetyt ja merilevään käärityt mukaan otettava 

onigiri-nyytit ovat suosittuja (Yamada 2004, 36) 

 

Suomalaisille viime vuosina tutuksi tullut sushi on suhteellisen uusi keksintö. Käsin muo-

toiltu sushi on kehittynyt 1800- alussa Tokiossa. Alun perin keitetty riisi on pakattu kalan 

ympärille suojaamaan kalaa pilaantumiselta kuljetuksen aikana. Riisi heitettiin pois, kun-

nes havaittiin, että etikalla maustettu riisi oli maukasta syötävää. (Edelstein 2011, 300).  

 

Ulkona syöminen lisääntyy myös Japanin suurkaupungeissa. Pitkät työmatkat, työpäivät 

sekä ahtaat asunnot kannustavat ihmisiä aterioimaan kodin ulkopuolella. Japanilaisissa 

ravintoloissa korostuu mielenkiintoinen erityispiirre. Monet ravintolat ovat erikoistuvat tiet-

tyihin ruokalajeihin tai raaka-aineisiin. Suurkaupungeissa on kokonaisia katuja, joiden 

kaikki ravintolat myyvät samaa ruokalajia. (Japan Wireless 2020). 

 

Nykyajan katuruokakulttuuri näyttäytyy helposti lähestyttävinä ravintoloina. Juoma- ja 

ruoka-automaatteja on tarjolla runsaasti kaduilla, asemilla ja ostoskeskuksissa. Suosituim-

piin ravintoloihin joutui jonottamaan jopa yli tunnin ajan. Asiakkaat olivat varautuneet odot-

tamaan paikkaansa varaamalla mukaan lukemista ja juotavaa. Ravintolaan päästyään 

ruoat tarjotaan todella nopeasti ja myös asiakkaan odotetaan suoriutuvan ruokailustaan 

ripeästi tehdäkseen tilaa seuraaville tulijoille. Oman kokemukseni perusteella asiakkaalle 

jopa kerrotaan, että ruokailuun varattu aika on käytetty ja on aika suoriutua ulos.  

 

Seuraaviin esimerkkeihin olen koonnut kuvaukset ravintoloista ja katuruokakokemuksista, 

jotka ovat keittokirjahankkeen innoittajina.  

 

Nuudeleihin erikoistuneet ramen-ravintoloiden tarjontaan kuuluvat täyteläisessä liemessä 

tarjottava annokset, joiden päälle asetellaan esimerkiksi tuhteja sianlihaviipaleita, tofua 

sekä vihanneksia Yksi mieleenpainuvimmista tämän tyylisuunnan edustajista on tokiolai-

nen Kikambo-ravintola (Kikambo 2020). 
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Soba-ravintolat tarjoavat soba- tai udon-nuudeleita. Soba on yleisnimitys kaikille nuude-

leille mutta tarkoittaa myös tattarinuudelia (Pölkki & Valkama 2007, 50-51). Udon-nuudelit 

ovat hieman spagettia paksumpia vehnänuudeleita. Molempia tyylilajeja tarjotaan sekä 

kylmänä että kuumana. Usein udon-nuudelit valmistetaan tilauksesta ja tarjotaan upeasti 

annoskulhoon taiteltuna sakean, rasvaisen liemen kanssa. Mainio esimerkki tokiolaisesta 

vehnänuudeliravintolan tarjoamasta ruokalistasta on ravintola Shin. (Udonshin 2020). 

 

Kylmiä tattarista valmistettuja soba-nuudeleita tarjotaan usein bambutarjottimella ja syö-

dään kastamalla ne soijasta dashi-liemestä valmistettuun tsuy-dippikastikkeeseen. Ruoka-

listat ovat hämmästyttävän pelkistettyjä kuten vierailemassamme tavaratalon udon-ravin-

tolassa. (Ishiusuhikisoba hakone akatsukian 2020).    

 

Yakitori-ravintolat myyvät pieniä grillattuja vartaita, jotka viimeistellään vartaiden pinnalle 

siveltävällä soijakastikkeella. Ravintoloiden ulkopuolelle levittäytyvät tuoksuvan herkulliset 

puuhiilien ja grillatun ruoan aromit, jotka suorastaan kutsuvat asiakkaita puoleensa. Vali-

koimassa on useita erilaisia pääraaka-aineita ja ruhonosia. Sian- ja naudanlihasta sekä 

siipikarjasta valmistetut muutaman suupalan kokoiset vartaat ovat miellyttäviä syötäviä ja 

tarjolla on useita eri makuvaihtoehtoja. Erinomainen valikoima yakitori-ravintoloita löytyy 

Tokion Shinjuku- alueen Piss Alley-ravintolakujalta. (Culture Trip 2019). 

  

Länsimaisista porsaankotleteista muokattu Tonkatsu on erittäin suosittu ruokalaji Japa-

nissa. Ohueksi leikattu sian- tai broilerinliha leivitetään japanilaisilla panko-korppujau-

hoilla. Panko-jauhojen erikoisuus on hiutalemainen rakenne, jonka ansiosta ruoka saa 

paksun ja kauniisti ruskistuvan paistopinnan. Olennainen osa annosta rapeaksi uppopais-

tetun leikkeen kanssa on worchestershire-kastiketta muistuttava tonkatsu-soosu. (Pölkki & 

Valkama. 2007. 55). Tonkatsua on tarjolla esimerkikisi tokiolaisessa Rengantai-ravinto-

lassa. Tämä yli 125- vuotias klassikkoravintola kertoo kehittäneensä alkuperäisen ton-

katsu-reseptin. Myös toinen japanilainen klassikkoresepti jauhelihatäytteinen ja ketsupilla 

maustettu munakas omuraisu on myös Rengatai-ravintolan kehittämä. (Tokyo Ginza Offi-

cial 2020). 

 

Tempura- ravintoloiden erikoisuutena ovat uppopaistetut kalat, äyriäiset ja vihannekset. 

Pääraaka-aineet kastetaan taikinaan ja paistetaan kuumassa rasvassa. Lopputuloksena 

on höyhenen kevyen pinnan omaava ja rapea ruokalaji. (Singleton Hachisu 2011. 228).  

 

Sushiravintoloiden tarjonnasta löytyy liukuhihnalle valmistuvista annoksista tai jopa ruokai-

lun edetessä joka suupalalle erikseen valmistuvia paloja. Perinteinen sushi-annos koostuu 
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viidestä nigiri-sushipalasta ja viidestä maki-sushipalasta (Pölkki & Valkama 2007. 114). 

Nigiri tarkoittaa japaniksi puristettua. Nigiri-sushi on annos kypsää maustettua riisiä, joka 

puristetaan kämmenessä palloksi. Päälle asetetaan pala raakaa kalaa tai äyriäisiä. Maki- 

sushi on riisikäärö, jonka sisällä on täytettä. (Yamada 2004). Sushi-muotoja tunnetaan ny-

kyisin kymmeniä (Live Japan 2020). Katuruokana tunnetuksi tullut nirigiri-sushi kehittyi 

suosituksi jo 1800- luvulla. Nigirin syöminen puikoilla on vastoin hyviä tapoja. Pala noste-

taan sormin ja kastetaan soijakastikkeeseen. (Hosking 2017, 214).   

 

Omaan makuuni yksi ehkä eksoottisimmista katuruoista on takoyaki jonka pääraaka-ai-

neena on mustekala. Kuvassa 1 olevat suupalan kokoiset, sitkeän tahmaiset pallot myy-

dään usein suorakaiteenmallisessa rasiassa. Kuumien taikinapallojen päälle annostellaan 

reilusti majoneesia, furikake -merilevälastuja sekä kevätsipulia. Pallot kastetaan syömä-

puikkojen avulla sakeaan maustekastikkeeseen ja syödään kokonaisena. Maku on voima-

kas, merellinen ja mustekalan rakenne on suutuman myötä helppo tunnistaa.  

 

 

 

Kuva 1. Takoyaki -mustekalapalloja rasiassa valmiina syötäväksi 

 

Curryriisi eli kareeraisu on Japanin tavallisin ruokalaji (Pölkki & Valkama 2008, 45). Ruo-

kalajilla on vahvasti länsimaisia vaikutteita. Japanilaiset omaksuivat curryriisin 1900- luvun 

alussa. Kareeraisua syödään yleensä vähintään kerran viikossa. (Yamamoto 2004). Ka-

reeraisu -curryravintoloissa annoksen voi valita eri lihapääraaka-aineilla, lisäkkeillä ja voi-

makkuudella. Japanilaisissa resepteissä käytetään usein suomalaisillekin tuttua curryjau-

hetta. Oranssin kellertävä kuivamaustesekoitus sisältää useimmiten korianteria, kurku-

maa, sarviapilaa ja erilaisia pippureita. (Santa Maria 2020).  Maultaan ja valmistustaval-
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taan kareeraisu eroaa intialaisista ja thaimaalaisista tuoremaustepohjaisista curryista. Ko-

tikeittiöissä kareeraisun valmistus onnistuu helposti liemikuutioita muistuttavien kastiketii-

vistekuutioiden avulla. (Pölkki & Valkama 2008. 45). 

 

Okonomiyaki- kaalipannukakusta on lukuisia muunnelmia. Ruokalaji sopii arkiseksi koti-

ruoaksi tai jaettavaksi juhlaruoaksi (Singleton Hachisu 2011, 272). Okonomiyakin aineksia 

ovat vehnäjauho, kananmuna, silputtu kaali. Lisänä voi olla katkarapuja, mustekalaa, sian-

lihaa. Taikina sekoitetaan dashi-liemeen ja paistetaan ravintolaympäristössä usein asiak-

kaan edessä pöytätasoon upotetulla paistolevyllä. Kaalipannukakku viimeistellään wor-

chestershire-kastiketta muistuttavalla soosu-kastikkeella, majoneesilla, merilevälastuilla ja 

kuivatulla tonnikalalastuilla (Pölkki & Valkama 2008, 48). Mielenkiintoinen variaatio okono-

miyakista on mon-yaki. Okonomiyakiin verrattuna mon-yaki on kuin löysää, taikinamaista 

pyttipannua, jossa on okonomiyakin raaka-aineet. Mon-yaki on erityisesti tokiolainen eri-

koisuus (Pölkki & Valkama 2008, 48). Kaupungissa on kokonainen katu, jossa noin sata 

ravintolaa tarjoaa vain tätä yhtä ruokalajia. 

 

Izakaya-ravintolat ovat japanilaisten pistäytymispaikkoja työpäivän jälkeen. Nimi tarkoittaa 

kutakuinkin syömä- ja juomapaikkaa ja ovat usein parhaita paikkoja päästä maistamaan 

mahdollisimman monia japanilaisia ruoka-annoksia. (Pölkki & Valkama 2008, 44). Tarjolla 

on useita edullisia pieniä annoksia ja ravintolan ilmapiiri on rento ja helposti lähestyttävä. 

Japanilaiset kutsuvat Izakaya-ravintoloita toiseksi kodikseen. Jotkut Izakayat ovat erikois-

tuneet tiettyihin ruokalajeihin ja tapana on, että kaikki pöytäseurueelle katetut annokset 

ovat yhteisiä. Ruokien kanssa tarjotaan usein olutta, sakea tai japanissa erittäin suosittua 

viskistä ja soodavedestä valmistettua High Ball-juomasekoitusta. Tarjolla on suuria ketju-

ravintoIoita sekä pieniä perheyrityksiä. Izakayan välitön tunnelma sekä vierailuravinto-

loidemme erinomainen ruokatarjonta innostivat kokoamaan keittokirjan ohjeet juuri baari-

ravintolan näkökulmasta. 

 

Millaista sitten on japanilainen koti- ja katuruoka? Machiko Yamadan (1986,14) mukaan 

japanilaiset syövät niin sanotusti länsimaalaistunutta japanilaista ruokaa, jossa on länsi-

maalaisen vaikutuksen lisäksi edelleen myös kiinalaista vaikutusta. Tutustuessani Yama-

dan yli 30 vuotta vanhaan kirjaan huomasin sen sisältävän edelleen ajankohtaisia ruokala-

jeja liittyen opinnäytetyöni aihepiiriin. Puhtaasti japanilaista, niin sanottua perinteistä ruo-

kaa tarjotaan lähinnä ravintoloissa. Toinen mielenkiintoinen ja tuoreempi näkökulma on 

vuosikymmeniä japanissa asuneen amerikkalaisen keittiömestarin Ivan Orkinin kirjasta 

The Gaijin Cookbook (2019). Orkinin mukaan japanilainen ruuanvalmistus tarkoittaa yksi-

tyiskohtien huomioimista, monipuolisuuden omaksumista sekä umami -perusmaun hyö-

dyntämistä (Orkin I, 10).  
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Japanissa syödään usein kodin ulkopuolella. Ruokaa myös valmistetaan ja tarjotaan katu-

kioskeista mutta itse kadulla syömistä, pidetään erittäin huonona tapana (Hosking 2017, 

212). Japanilainen katuruoka painottuu usein tapahtumiin ja juhlapäiviin. Alkuperäiseen 

japanilaiseen katuruokaan liitetään usein Yatai- kioskit. Nämä ovat useimmiten väliaikaisia 

kevytrakenteisia ravintoloita, joihin poiketaan syömään ja juomaan työpäivän jälkeen (Ja-

pan Experience 2020). Yatai -ravintoloita usein isojen juna-asemien liepeillä iltaisin sekä 

erilaisilla festivaaleilla. Kaupungeissa yatait ovat Japanin nakkikioskeja, joissa juopuneet 

salarymanit käyvät syömässä illan viimeiset nuudelit tai kanavartaat ja ehkä ottamassa 

vielä yhdet juomat. (Pölkki & Valkama 2008, 55). Yatai-ruokakojujen historia ulottuu eris-

täytyneisyyden ajalle Edo- kaudelle vuosille 1600-1868. Ajanjakso tunnetaan myös Japa-

nin modernin ajan alkuna. Japanilaiseen kulttuuriin sulautui erilaisia vaikutteita ja ulko-

maankauppa vilkastui. (Singleton Hachisu 2018, 22). 

 

Toinen merkittävä muutos japanilaiseen ruokakulttuuriin on toisen maailmansodan jälkei-

nen aika. Japanissa kärsittiin muiden sodankäyneiden maiden tapaan elintarvikepulasta. 

Ruokailutavat muuttuivat merkittävästi väestön urbanisoituessa. Myös perheen käsite 

muuttui sodan jälkeen. Perinteiset ruuanvalmistustaidot eivät enää periytyneet kaupunkiin 

muuttaville nuoremmille sukupolville. Ulkomaalaiset raaka-aineet syrjäyttivät japanilaista 

tuotantoa ja ravitsemussuosituksilla ohjattiin kulutusta pois perinteisistä ruokalajeista (Ya-

mada 1986, 15).  Japaniin rantautui useita länsimaisia pikaruokaketjuja, joiden vaikutus 

on ollut mullistava. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii amerikkalaisen Kentucky Fried 

Chicken - ketjun lanseeraama uppopaistettuun kanaan perustuva joulukampanja. Japa-

nissa ei vietetä joulua kristittyjen länsimaalaiseen tapaan. Amerikkalaisketju tunnisti avoi-

men tilaisuuden markkinassa ja kertoi japanilaisille, että heidän tulee täyttää hetki syö-

mällä rapeaa kanaa.  Pahviämpäriin pakattu rapea kana-annos oli välitön menestys. Tänä 

päivänä KCF-ketjun myynti on joulusesonkina kymmenkertainen verrattuna muihin ajan-

kohtiin. (BBC 2016).  

 

2.4 Japanilaisten elintarvikkeiden saatavuus Suomessa 

Suomen ja Japanin välinen kaupankäynti on vahvasti ylijäämäistä vuodesta 2011 lähtien. 

Japanista tuodaan Suomeen erilaisia hyödykkeitä 754 miljoonan euron arvosta. Suurim-

pina tuoteryhminä ovat moottorit, teollisuuden koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet. Elin-

tarvikkeiden osuus tuonnista on noin 2 miljoona euroa. Juomatuotteet mukaan lasketta-

essa tuonnin arvo noin 2,7 miljoonaa euroa. (Tulli 2020). Vertailukohtana voidaan käyttää 

Saksaa, joka on suurin Suomeen elintarvikkeita tuova kauppakumppani. Saksan tuonnin 

arvo on 586 miljoonan euroa. (Pellervon taloustutkimus 2019).  
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Suomessa elintarvikkeiden kuluttajamyynti jakaantuu pääosin kolmen kauppaketjun myy-

mälöihin. Suurin toimija vuoden 2019 tilaston mukaan on S- ryhmä 46 prosentin osuu-

della. Toisena on K-ryhmä 36 prosentin osuudella ja kolmantena Lidl Suomi Ky 10 pro-

sentin osuudella. Loput markkinasta jakaantuu pienempien toimijoiden kesken. (Päivittäis-

tavarakauppa ry 2020). Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuluttaja hankkii pääosin elin-

tarvikkeensa jonkin kolmen edellä mainitun myymäläverkostosta.  

 

Japanilaisia elintarvikkeita on hyvin saatavilla ruoanvalmistustarpeisiin kauppaketjujen 

sekä erikoismyymälöiden valikoimista. Kokemukseni perusteella useita japanilaisia elintar-

vikkeita valmistetaan lisenssillä Japanin ulkopuolella esimerkiksi Euroopassa. Tämän 

myötä japanilaiset tuotemerkit paremmin suomalaistenkin saavutettavissa ja hinnat ovat 

kohtuullisemmat. Kuvissa 2 -3 on nähtävillä Suomen kahden suurimman kauppaketjun 

myymälöissä olevia japanilaisia ruokapisteitä. Tarjolla on valmiiden aterioiden lisäksi 

mausteita, kastikkeita, kuivia elintarvikkeita sekä ruuanvalmistukseen tarvittavia välineitä. 

Japanilaisten kuivaelintarvikkeiden kategoriassa eniten on tarjolla riisiä, nuudeleita ja 

mausteita (Liite 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Japanilaisia elintarvikkeita K-ryhmän supermarketissa  
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Kuva 3. Japanilaisten elintarvikkeiden myyntipiste S-ryhmän supermarketissa 

 

Markkinoilla on myös pienempiä japanilaisten elintarvikkeiden maahantuontiyrityksiä. Toi-

mijoilla on tukkukauppaa ammattilaisille sekä kuluttajamyyntiä omissa myymälöissä sekä 

verkkokaupassa. Yksi tunnetuimmista on Helsingissä vuodesta 1987 helsinkiläinen Ailako 

Oy. Yritys tunnetaan paremmin Tokyokan myymälästään ja on erikoistunut japanilaisten 

elintarvikkeiden sekä työvälineiden maahantuontiin. (Tokyokan 2020). Kalatukku Arvo 

Kokkonen Oy valikoimassa on kala- ja äyriäistuotteiden lisäksi laaja valikoima japanilaisia 

elintarvikkeita. Yritys keskittyy pääosin toimittamaan tuotteita kauppoihin sekä keskus- ja 

tukkuliikkeisiin (Arvo Kokkonen 2020). 
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3 Laadukkaan ruoanvalmistusohjeen kehittäminen 

 

Laadun käsitteeseen liittyy voimakkaasti henkilökohtainen assosiaatioita ja on siten vaike-

asti määriteltävissä (Gregoire 2017. 24). Amerikkalainen laatuorganisaatio ASQn osoittaa 

laadulle kaksi määritelmä: 

 

1. Tuotteen tai palvelun ominaisuudet jotka, vaikuttavat sen kykyyn täyttää 

ilmoitetut tai oletetut tarpeet. 

2. Tuote tai palvelu, jossa ei ole puutteita 

(American Society for Quality 2020)  

 

Ruoanvalmistuksen näkökulmasta laadukas ruokaohje edistää onnistumisen kokemuksen 

saavuttamista. Laatu lisää luottamusta sekä madaltaa tekijän kynnystä tarttua vähemmän 

tuntemiinsa raaka-aineisiin ja valmistustapoihin. Suomalaisten halu kehittyä ruoanlaitta-

jana on kolmanneksi suurin vuoden 2021 ilmiöistä ja jopa 30 % suomalaisista haluaa op-

pia uusia ruoanlaiton tekniikoita Ruokahifistely ja makumatkailu omassa keittiössä ovat 

selkeästi nostaneet suosiotaan. (Kesko 2020). Laadukasta ruokaohjetta todennäköisesti 

käytetään myös uudelleen ja muokataan omien mieltymysten mukaan. Ohjeita usein jopa 

suositellaan läheisille ihmisille tai jaetaan sähköisten viestintäkanavien välityksellä.  

 

3.1 Ruoanvalmistusohjeiden kirjoittaminen 

Ruoanvalmistusohje eli resepti on toimintaohje, jossa punnitut sekä mitatut raaka-aineet 

yhdistyvät käytettävissä oleviin valmistustapoihin (Gregoire 2017. 162). Resepti ohjaa val-

mistusohjeen raaka-aineiden hankintaa ja kertoo ruuanvalmistajalle millaisia määrälliset ja 

laadullisia ominaisuuksia ruuanvalmistuksessa on. Myös valmistettavan ruokalajin kustan-

nuksia on helpompi arvioida huolellisesti laaditun reseptin avulla.   

 

Ammattikeittiön tarpeisiin laaditut valmistusohjeet eroavat kotitalouksille ja kuluttajille 

suunnituista ohjeista. Kuluttajille suunnatut ohjeet on useimmiten kirjoitettu vetomittoina, 

esimerkiksi desilitroina tai maustemittayksiköinä kuten teelusikka tai ruokalusikka. Kilo-

grammareseptien etuna on tarkempi mitattavuus sekä ruokaohjeen ainemäärien helpompi 

muuntaminen reseptin saannon muuttuessa. Ammattiohjeistuksessa käytetään usein 

asettelua, jossa raaka-aineet sekä niihin kohdistuvat valmistusohjeet on kirjoitettu samaan 

rinnakkain osoittamaan työvaihetta. Tämä helpottaa ohjeen seuraamista ja vähentää val-

mistusvirheitä.  
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Kotitalouksille suunnatut resepteissä raaka-ainelista sekä valmistusohjeet kirjoitetaan puo-

lestaan allekkain. Ruoanvalmistusohjeen työvaiheiden ohjeissa on eroa riippuen kohde-

ryhmästä. Gregoiren (2017, 164) mukaan laadukkaassa ruuanvalmistusohjeessa tarvitaan 

seuraavat tiedot: 

  

1. valmistettavan ruokalajin nimi 

2. valmistusohjeen tuottama saanto kilogrammoina.  

3. annoskoko, kuinka monelle tai kuinka paljon ruokaa valmistuu ohjetta 

noudattamalla. 

4. ruokalajin valmistusaika sekä valmistuslämpötila, jos oleellinen valmis-

tuksessa 

5. lista tarvittavista raaka-aineista valmistusjärjestyksessä 

6. valmistusohjeessa tarvittavien raaka-aineiden määrät, paino-, tilavuus- 

tai kappaleyksikköinä 

7. Valmistus- ja toimintatavat 

8. tarjoilu- ja viimeistelysuositukset 

9. hygienia ja turvallisuusohjeet 

 

Toinen mielenkiintoinen ruuanvalmistusohjeen esitystapa perustuu raaka-aineiden pro-

senttiosuuksiin. Tämä tapa on laajalti käytössä leipomoissa, elintarviketeollisuudessa 

sekä tuotekehityksessä. (Myhrvold, N., Young, C. & Bilett, M. 2011. 93). Malli on kulutta-

jille tuntematon mutta mahdollistaa ruokaohjeen saannon muuntamisen helposti. Myös ai-

nesten keskinäisten suhteiden hahmottaminen on helpompaa. Prosenttiosuuksiin perustu-

vassa ohjeessa valitaan vertailukohdaksi keskeisin raaka-aineista. Valintaperusteena voi 

olla esimerkiksi raaka-aineen tuoma maku, volyymi, hinta tai käytettävyys. Valittu raaka-

aine ilmoitetaan 100% johon muiden ainesten prosenttiosuudet verrataan prosentteina. 

Prosenttiosuusreseptin käyttökelpoisuus korostuu tilanteessa missä valittu raaka-aine ha-

lutaan esimerkiksi käyttää kokonaan. Tarve saattaa syntyä esimerkiksi ainekset pakkaus-

koon ollessa eri kuin perinteisessä kilogrammoittain osoitetussa ohjeessa. Jokainen oman 

jääkaapin hankinnoista vastaava tunnistaa tilanteen, jossa ylimääräisiä aineksia on jäänyt 

yli, kun ne on hankittu jotakin tiettyä ruokalajia varten.  Esimerkkinä havainnollistan pro-

senttiosuuksien käyttökelpoisuutta alla olevalla japanilaisella Goma-kaalisalaatin tar-

veainelistalla (taulukko 3). Kuvitteellisessa tilanteessa lähtötilanteessa kilogrammoina il-

moitettujen ainesosissa kaalin määrä on 0,3 kilogrammaa.  Ainesten tarkistuksen yhtey-

dessä ilmenee, että käytössä onkin 0,85 kilogrammaa kaalia. Tarvittavien raaka-aineiden 

muuntaminen onnistuu laskemalla vertailuprosentit käytettävissä olevalle pääraaka-ai-

neelle. 

 



 

 

17 

Taulukko 1. Prosenttiosuuksiin perustuva tarveainelistan muunneltavuus  

 

 

 

Painoyksiköissä mitattavat raaka-ainemäärät ovat usein tarkempia, kun noudatetaan an-

nettuja ohjeita. Tämä edellyttää luotettavan vaa´an käyttöä ainesten mittaamisessa. 

Vaaka voi olla mekaaninen tai elektroninen. Tilavuusmittoja käytettäessä tulee noudattaa 

huolellisuutta ja käytössä tutuksi tulleita välineitä. Kokemukseni mukaan esimerkiksi veto-

mittoja osoittavat astiat saattavat antaa merkittävästi eri tuloksen, vaikka tilavuusmitta 

osoittaa samaa. Ainesten mittasuhteiden epätarkkuus saattaa vaikuttaa lopputulokseen 

erityisesti, kun reseptin saantoa joudutaan muuttamaan jostakin syystä. Mausteiden, eri-

laisten nostatus- ja nostatusaineiden määrä ei kertaudu lineaarisesti, kun ohjetta muute-

taan. Lopputulos saattaa muuttua jopa käyttökelvottomaksi esimerkiksi voimakkaita maus-

teita käytettäessä. Prosenttiosuuksiin perustuvan reseptin käytössä saattaa ilmetä ongel-

mia, jos joudutaan vaihtamaan useampia raaka-aineita ja määriä. (Myhvrold 2011, 96-97).  

 

Kolmas käsittelemäni tapa ruokaohjeiden koostamiseen perustuu käytettävissä olevien 

raaka-aineiden ravintosisältöihin. Merkittävä osa suomalaisista nauttii useita aterioita vii-

kossa julkisten joukkoruokapalveluiden tuottamana. Joukkoruokailulla tarkoitetaan kodin 

ulkopuolella tapahtuvaa järjestettyä ruokailua, jota toteuttavat julkinen sektori ja yksityiset 

ruokapalveluyritykset. Joukkoruokailusta voidaan käyttää myös termiä ruokapalvelu, kun 

halutaan korostaa asiakaspalvelun osuutta ruokailutapahtumassa. Ruokapalveluiden pii-

riin kuuluvat päiväkodit, koulut, työpaikat, varuskunnat ja sairaalat sekä muut ruokaa tar-

joavat laitokset. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020).  

 

Ruokapalveluiden resepti- ja ruokalistasuunnittelu perustuu useimmiten kansallisiin ravit-

semussuosituksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositukset väestölle perustuvat 

pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. (Ruokavirasto 2020). Aterioiden suunnittelussa re-

septit koostetaan kansallisten ravitsemussuositusten perusteella. Suositukset laaditaan 

koko väestölle ja niitä hyödynnetään myös henkilökohtaisen ravinnonsaannin arvioinnissa. 

Osuudet 

kokonaissaannosta

Käyttöpaino 

kilogrammoina
Ainekset: 

Prosenttiosuudet 

vertailuraaka-

aineena valkokaali

käytettävissä 

oleva raaka-

aine:

Saatavilla 

olevien 

raaka-

aineiden 

mukaan 

0 % 0,0005 kg schichimi togarashi 0,2 % 0,001 kg

1 % 0,005 kg suola 1,7 % 0,014 kg

22 % 0,1 kg majoneesi 33 % 0,283 kg

8 % 0,035 kg soijakastike 12 % 0,099 kg

1 % 0,005 kg seesamiöljy 2 % 0,014 kg

1 % 0,005 kg seesaminsiemen 2 % 0,014 kg

67 % 0,3 kg valkokaali 100 % 0,85 kg 0,850 kg

saanto: 100 % 0,4505 kg 1,276 kg
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Ruokaohjeiden ravitsemuslaadulla on suuri merkitys ravitsemussuositusten mukaisen ruo-

kavalion toteuttamisessa ja kansanterveydessä. (Voutilainen, Fogelholm & Mutanen 2015, 

47). 

 

Suosituksilla ohjataan myös ostoskäyttäytymistä. Ravitsemuslaadultaan hyville ruokaoh-

jeille on tarve sekä kotitalouksissa että myös suurtalouksissa, jotta ravitsemussuositusten 

mukaisten aterioiden tarjonta helpottuisi (Ruokavirasto 2020). Ravitsemukseltaan oikea-

oppisen ruokaohjeen laatiminen vaatii tekijältä asiantuntemusta sekä järjestelmäosaa-

mista. Resepteissä käytettävien ainesosien sisältämien ravintoarvojen laskemiseen on 

tarjolla useita eri järjestelmäratkaisuja (Jamix 2020).   

 

Ravitsemussuositusten mukaisten ruokien ja aterioiden valmistaminen ja valinta pyritään 

tekemään kuluttajille ja ruokapalveluiden ammattilaisia helpoksi. Heitä kannustetaan kehit-

tämään ruokaohjeita, jotka auttavat kuluttajia tekemään ravitsemussuositusten mukaisia 

ruokavalintoja siten, että erityisesti sokerin, suolan ja tyydyttyneen rasvan saanti sekä 

kasvisten käyttö on suositusten mukaista. Esimerkkinä tämän kaltaisista resepteistä on 

Sydänliiton hallinnoima Sydänmerkki-tunnus. Sydänmerkki elintarvikepakkauksessa, re-

septissä tai ravintolan ruokalistalla kertoo, että tuote tai ruoka-annos on terveyden kan-

nalta parempi vaihtoehto (Sydänmerkki 2020). 

 

Sydänmerkkiresepteissä on usein merkitty näkyviin ruoan ravintosisältö (Liite 2). Toinen 

ravitsemussuosituksiin perustuva reseptiesimerkki on valmiina kaupoissa myytävä, poh-

joismaisen elintarvikevalmistaja HKSCAN vuonna 2020 markkinoille tuoma lautasmalliate-

riasarja Lautasmalli opastaa koostamaan aterian ravitsemussuositusten mukaan. Puolet 

lautasesta varataan kasviksille, neljäsosa lihalle, kalalle tai kasviproteiinille ja viimeinen 

neljännes hiilihydraattien lähteille kuten pastalle, perunalle, riisille tms. Aterian täydentää 

ruokajuoma sekä öljypohjainen salaatinkastike (HKSCAN 2020). 

 

3.2 Ruuanvalmistusohjeen vakioimisen vaiheet 

Reseptin vakioimisella tarkoitetaan ruokaohjeen muokkaamista vastaamaan täsmällisesti 

valmistettavan ruokalajin ja valmistajan tarpeita. Vakioiminen auttaa tuottamaan laaduk-

kaampia tuloksia ruuanvalmistuksessa. Onnistuminen säästää myös kustannuksia virhei-

den ja hävikin vähentyessä. Ruokaohjeiden paikkansapitävyys tuo myös hyvää mieltä ja 

onnistumisen kokemuksia. Erityisruokavaliotapauksissa ja erityisesti vakavien allergioiden 

kohdalla vakiointi edistää tuoteturvallisuutta. (Gregoire 2017. 165). Kuviossa 1 on kuvattu 

ruokaohjeen vakioimisen kolme eri vaihetta jatkuvana prosessina. 
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Kuvio 1. Reseptin vakioimisen vaiheet (mukaillen Gregoire 2011. 166) 

 

3.2.1 Reseptin laatiminen 

Reseptin kirjoittaminen aloitetaan reseptin perustietojen määrittelyllä. Ruokalajin nimi nou-

dattaa usein pääraaka-aineen luokittelua sekä siihen sovellettavaa valmistustapaa. Tästä 

nimeämistavasta yksinkertaisena esimerkkinä toimii ruokalaji paistettua lohta.  

Gastronomia ja ruokakulttuurit sisältävät paljon niille ominaista sanastoa ja terminologiaa. 

Termejä voidaan käyttää kuvailemaan ja tarkentamaan ruokalajien nimiä ja valmistusta-

poja. Länsimainen gastronominen sanasto juontuu ranskan kielestä. (Chaîne des Rôtis-

seurs Finlande ry 2020).  

 

Ruokaohjeiden hallinnointiin käytettävissä sähköisissä tuotannonohjausjärjestelmissä 

tässä vaiheessa ruokaohje sijoitetaan sopivaan tuoteryhmään esimerkiksi pääruuat, lisäk-

keet tai jälkiruuat. Seuraavaksi ruokaohjeeseen valitaan muut tarvittavat raaka-aineet 

sekä ainemäärät käyttäen yksiselitteisiä mittayksiköitä. Työohje kirjoitetaan oletetun koh-

deryhmä osaaminen huomioiden. Tässä tulee huomioida myös raaka-ainelistauksen ja 

työohjeiden yhtenäinen vaiheistus. Ruokaohjeelle määritellään mahdollinen kypsennys-

lämpötila, työvälineet, laitteet ja valmistukseen tarvittava aika. Työvaiheisiin liittyvät mah-

dolliset turvallisuusriskit on mainittava ja näille on ohjeistettava sopivat keinot vahinkojen 

välttämiseksi.  

 

Reseptin 
laatiminen

Reseptin mukaan 
valmistetun  

tuotteen arviointi

Reseptin saannon, 
ainemäärien ja 

työtapojen 
tarkistaminen
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3.2.2 Reseptin mukaan valmistetun tuotteen arviointi 

Reseptin tuottaman tuotteen arviointi on tärkeä osa ruokaohjeen vakioinnissa. Valmistetun 

reseptin arviointi auttaa tuotteen määrittelemään ominaisuuksia, jotka ovat kohderyh-

mässä tärkeitä ja hyväksyttäviä.  Arviointi voidaan tehdä aluksi arkiseen tapaan valmistuk-

sen yhteydessä. Tässä arviointitavassa edetään keskustellen ja ruokatuotteesta ominai-

suuksia voidaan tarkastella seuraavan kysymyssarjan avulla: 

 

1. Onko tuotteen ulkonäkö hyväksyttävä?  
2. Onko tuotteen maku kohderyhmässä hyväksyttävä ja miellyttävä? 
3. Onko tuotteen valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet saatavilla?  
4. Ovatko tuotteen valmistamiseen käytettyjen raaka-aineiden kustannukset tavoittei-

den mukaisia tai kohderyhmän saavutettavissa? 
5. Ovatko ammattikeittiössä tuotteen valmistamiseen tarvittava työvoimakulu tavoit-

teiden mukainen?  
6. Onko tuotteen valmistamiseen tarvittavat laitteet kohderyhmän käytettävissä? 
7. Onko tuotteen valmistamiseen tarvittava osaaminen olemassa kohderyhmässä? 
(Gregoire 2017, 167) 

 

Toinen vaihtoehto arvioinnille on muodollisempi ja yleensä käytössä, kun ensimmäinen 

arviointivaihe on jo käsitelty. Yleensä hiljaisena maistona toteutettava arviointi alkaa ko-

koamalla ruokaa valmistavaan henkilökuntaan tai asiakaskohderyhmään kuuluvat arvioin-

tiraati. Hiljaisella maistolla tarkoitetaan työskentelytapaa, jossa ei keskustella tai kommuni-

koida arvioinnin aikana. Ryhmälle valitaan tehtävään sopivat arviointityökalut esimerkiksi 

vastauslomakkeet tai sähköiset äänestysalustat. Arviointia varten tulee järjestää asianmu-

kainen ja häiriötön työtila. Arvioinnin tulokset käsitellään ja tehdään arvioinnin perusteella 

tarvittavat päätökset jatkotoimenpiteistä. (Gregoire & Henroid 2002,14). 

 

3.2.3 Reseptin saannon ja raaka-ainemäärien tarkistaminen 

Kun ruokaohje on hyväksytty kohderyhmän tarpeen huomioiden mutta ruokaohjeen 

saanto ei vastaa tarvetta, on seuraava vaihe reseptin saannon ja raaka-ainemäärien tar-

kistaminen. Saannolla tarkoitan tässä ruokaohjeen tuottaman annosmäärän ja annospai-

non suhdetta. Epäsuhtatilanne syntyy kokemukseni mukaan silloin kuin siirrytään tuotteen 

kehitysvaiheesta tuotantoympäristöön ja annosmäärät kasvavat merkittävästi. Kotikeitti-

össä vastaava tilanne tapahtuu, kun ruokailijamäärät muuttuvat esimerkiksi juhlia järjestet-

täessä, jolloin ruokailijoita on totuttua enemmän.  

 

Gregoire & Henroid (2002, 17) esittävät neljä menetelmää ruokaohjeen saannon tarkista-

miseksi ja muokkaamiseksi kohderyhmälle sopivaksi: 
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1. Vakiokertoimen käyttäminen. Lähtötilanteen reseptin raaka-aineiden määrä (kg) 
jaetaan annoskoolla (kg / annos). Saatu annoskoko tarkistetaan kohderyhmään 
sopivaksi ja kerrotaan tarvittavalla henkilömäärällä. 

2. Muuntolaskenta reseptin prosenttiosuuksien perusteella. Menetelmä on helppo ja 
tehokas jos tarveaineiden käyttöpainot ovat valmiiksi painomitoissa ja prosentti-
osuudet on valmiiksi laskettu. Menetelmä edellyttää prosenttilaskun hallintaa. 

3. Muuntotaulukkojen käyttäminen. Reseptin saannot lasketaan valmiiksi esimerkiksi 
viiden annokset jaksoihin. Taulukosta on helppo tarkistaa eri tilanteissa tarvittava 
annosmäärä. Tämän menetelmän heikkoutena on käytettävyys vain valmiiksi las-
ketuille annosmäärille. 

4. Tuotannonohjaus- tai reseptinhallintajärjestelmien hyödyntäminen. Järjestelmät 
ovat usein kalliita ja vaativat perustamis- sekä ylläpitoresursseja. 
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4 Keittokirjan reseptisisällön tuotannon toteutus  

Keittokirjan perinteiseksi mielletty formaatti näyttää vielä pitävän pintansa kohtalaisesti 

sähköisen median ohessa. Suomessa myytävien kirjojen määrä laskee vuosittain. Tieto-

kirjojen luokkaan tilastoivien julkaisujen, jossa myös keittokirjat ovat myynnin määrä laski 

vuoden 2020 alusta syyskuun loppuun mennessä 5% vuoden 2019 vastaavan aikaan ver-

rattuna (Kirjakauppaliitto 2020). Myydyimpien tietokirjojen joukkoon mahtuu myös keitto-

kirjoja.  Parhaimmillaan suosituimpien keittokirjojen painosmäärät ovat noin 20 000 kpl 

(Nieminen 7.8.2018). Vertailukohtana voidaan käyttää vuoden 2019 myydyintä tietokirjaa, 

joka on Kari Hotakaisen Loiri, joka myi huikeat 73100 kappaletta (Suomen kustannusyh-

distys 2020).   

 

Suomessa ei ole aiemmin julkaistu japanilaisesta koti- ja katuruokakulttuurista kertovaa 

suomalaisten tekijöiden kirjoittamaa keittokirjaa. Aihetta käsittelevää ulkomaista ja suo-

meksi käännettyä kirjallisuutta on runsaasti tarjolla. Katuruuan määritelmää käytetään 

tänä päivänä varsin laajalta jopa yhteyksissä, jossa se on irrotettu alkuperäisestä määritel-

mästä. Kuten aiemmin jo määrittelin luvussa 2, katuruoka tarkoittaa laajaa valikoimaa syö-

mävalmiita ruokia ja juomia, jotka myydään ja usein myös valmistetaan julkisilla paikoilla, 

erityisesti kaduilla (Cardaroso ym. 2014, 4). Katuruoka on tunnistettu yhdeksi viime vuo-

sien suosituimmista ruokatrendeistä (Helsingin Sanomat 2016). Katuruokana myytävien 

annosten nimet, ulkonäkö, maut ja valmistamiseen käytettävät raaka-aineet ovat muuttu-

neet vuosien saatossa tiedonkulun ja globalisaation myötä. Megaluokan ruokailmiöksi ni-

metyllä katuruoalla on kuitenkin Suomessa jo pitkät perinteet.  Erilaisten grillikioskien ja 

torikojujen tuottamat meille tutut makkarat ja porilaiset ovat suomalaista katuruokaa.  

 

Pikaruoan myynti on kasvanut Suomessa jo vuosien ajan, vaikka pikaruoka mielletään 

usein sen epäterveelliseksi (Yle Uutiset 2019). Tosin katuruokaa pidetään terveellisem-

pänä ja monipuolisempana kuin perinteisten grillikioskien tarjontaa. Näkemykseni mu-

kaan. Suomessa myytävissä katuruoissa korostuu ulkomaiset ja usein erityisesti aasilaiset 

vaikutteet. Pika- ja katuruoissa on yhdistäviä tekijöitä esimerkiksi ruokalajien, ruokailuajan 

ja hintatason osalta. 

 

Suomen kielen rajallinen käyttäjäkunta sekä runsas ruokasisältöjen tarjonta ohjaavat pai-

nettujen materiaalien tuotantoa. Kustantajat tarttuvat helposti ruokaa käsitteleviin julkai-

suehdotuksiin mutta painokset jäävät pieniksi markkinan ollessa rajallinen. Ruokaa ja ruo-

anvalmistusta käsitteleviä kirjoja myös käännetään paljon suomeksi.  
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Tekeillä olevan kirjan nimeäminen oli työryhmämme kesken valittu jo ennen kirjan tuotan-

non aloittamista. Street Food Japan, katu- ja kotiruokaa Japanista (myöhemmin Street 

Food Japani) kokoaa kirjan sisällön ytimekkäästi ja kertoo potentiaalisille ostajille mistä ai-

heesta kirjassa on kyse. Kirjan nimi noudattelee myös työryhmän aiempien julkaisujen lo-

giikkaa. 

 

4.1 Suunnittelu 

Street Food Japania valmisteltaessa kirjan tuotannon aikataulu määriteltiin noin vuoden 

pituiseksi. Kustannussopimuksen saatuamme laadin aikataulun saavutettavissani olevien 

keittiötilojen mukaan. Kirjoitustyö nykyaikaisin laittein ei ole yhtä sidottua työvälineisiin ja 

laitteisiin kuin ruokien valmistaminen keittiössä. 

 

Tuotannon aikataulun suunnittelun suhteen kokemukseni on osoittanut, että ruokaohjei-

den kehitykseen ja ohjeiden viimeistelyyn kannattaa varata aikaa useita kokonaisia työpäi-

viä. Työaika kannattaa myös määritellä keittiössä tapahtuvan ruokaohjeiden valmistami-

sen ja kirjoitustyön välille.  

 

Tekeillä olevan kirjan sisältö rakentuu matkakertomuksen tapaan Japanin suurimpien kau-

punkien mukaan. Tavoitteena on myös tunnistaa kaupungeille tyypillisiä ruokalajeja ja 

hyödynnetään niiden elementit ruokaohjeiden kehittämisessä. Esimerkiksi rannikkojen 

suurkaupunkien kala- ja äyriäistarjonta eroaa vuoristoalueille tyypillisistä kasvipohjaisista 

raaka-aineista. 

  

Työnjako kirjan sisältötuotannosta ryhmän kesken on hyvin selkeä. Eri osa-alueiden am-

mattilaiset keskittyvät omaan erikoisosaamiseensa. Julkaistava teos on keittokirjan ohella 

myös matkakertomus tarinan kulkiessa Japanin pääsaarien läpi pohjoisesta etelään. 

Mikko Takala kirjoittaa kirjan matkakuvaukset sekä ravintoloiden taustoutukset.  

 

Takalan tehtäviin kuuluu myös dialogi minun kanssani ruokalajien valinnasta erilaisten ra-

vintolatyylien välillä. Valokuvaaja Tommi Anttosen vastuulla on ruoka- sekä kuvituskuvien 

tuottaminen sekä graafisten somisteiden tuotanto. Anttonen vastaa myös kirjan taitosta ja 

graafisten elementtien viimeistelystä painovalmiiksi. Työryhmän ulkopuolista osaamista 

tarvitaan japaninkielisten termien käännöksissä sekä viimeistelyvaiheen suomen kielen 

oikoluvussa. Materiaali toimitaan painovalmiina tiedostona kustantajalle. Readme.fi Oy 

vastaa tuotannon seuraavista vaiheista kuten painatuksesta, markkinoinnista, jakelusta ja 

myynnistä. 
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Suunnittelun keskeinen työskentelytapa on tutustuminen aiemmin aiheesta julkaistuun ul-

komaiseen kirjallisuuteen. Japanilaisesta ruoasta on saatavilla paljon englanninkielisiä 

keittokirjoja. Opinnäytetyön aiheena olevaa japanilaista koti- ja katuruokaa käsittelevää 

kirjaa ei ole saatavilla suomalaisten toimijoiden tekemänä. Kokosimme työryhmän kesken 

saatavilla olevat uusimmat aihepiiriä käsittelevät julkaisut. Tarkastelimme myös ulkomais-

ten kirjaverkkokauppojen tarjonnan ja hankimme mielenkiintoisimmat uutuudet käyt-

töömme.   

 

Kirjan ruokasisällön kohdentaminen tarkasti suomalaisille kuluttajille tärkeää. Suomalaisen 

kulttuurin tunteminen on etu sisältöä kehitettäessä. Vieraan ruokakulttuurin soveltaminen 

suomalaiseen arkeen vaatii myös kompromisseja. Joitakin alkuperäisiä raaka-aineita ei 

ole saatavilla. Osa alkuperäisistä raaka-aineista tai valmistustavoista saattaa olla liian ek-

soottisia suomalaiseen toimintaympäristöön tai jopa vastuullisuuden näkökulmasta pois-

suljettuna. Niiden korvaamiseksi tarvitaan syvällistä ymmärrystä valmistettavista ruokala-

jeista sekä tarvittavista työvälineistä. 

 

Kustantajan työryhmälle maksaman ennakon määrä myös ohjasi aikataulusuunnittelua. 

Arvioin karkeasti eri osa-alueisiin tarvittavan ajankäytön ja sen myötä niille osoitettavat 

työajat. Tavoitteena on säilyttää kohtuullinen työkuorma suhteessa työstä saatavaan palk-

kioon. 

     

4.2 Reseptien ja raaka-aineiden valinta 

Ruoanvalmistusohjeiden kehittäminen kirjaa varten aloitetiin määrittelemällä ohjeiden tar-

vittava laajuus sekä lukumäärä. Kirjan lopullinen sivumäärä on tässä vaiheessa vasta ar-

vioilta noin 300 sivua. Ruokaohjeiden lukumäärässä on huomioitava, että kirjan sisällössä 

tulee olemaan laajalti matkakertomusta sekä ravintoloiden taustatietoja. Usein reseptikehi-

tys aloitettaessa ideoita syntyy runsaasti. Ideoita on tarpeen olla merkittävästi enemmän 

kuin lopulliseen materiaalin tarvitaan. Ohjeiden testaaminen sekä raaka-aineiden saata-

vuus tulee rajoittamaan ja karsimaan ideoita niiden kehittyessä valmiiksi tuotteiksi.  

 

Kokosimme Mikko Takalan kanssa yhteisen listauksen resepti-ideoista. Ideoiden valintaa 

ohjasi ruokamatkalla koetut mielenkiintoiset ravintolakäynnit, taustamateriaalina käytetty 

japanilaista kulttuuria ja ruoka käsittelevä kirjallisuus. Myös omat vuosien varrella suosi-

keiksi muodostuneet japanilaiset suosikkiohjeet nostettiin mukaan ideointilistalle. Pää-

timme myös korostaa erityisesti Izakaya-ravintoloiden baariruokatyyppisiä ruokalajeja. 

Ruokaohjelistauksia verrattiin keskenään tapaamisissa sekä sähköpostikeskusteluissa ke-

vään 2020 aikana. Osa ideointivaiheessa esitetyistä ruokaohjeista osoittautui esimerkiksi 

lisäkkeiksi tai muiksi aterioiden komponenteiksi. Tämä selkeytti reseptien luokittelua ja 
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myöhemmin ateriakokonaisuuksien koostamista kirjaa varten. Joidenkin ohjeiden kohdalla 

oli havaittavissa heti päällekkäisyyksiä ideoiden ollessa liian samankaltaisia. Samaan ai-

kaan havaitsin, että joistakin alkuperäisistä ohjeista tarvitaan jopa kaksi versiota havain-

nollistamaan eroa perinteisen japanilaisen ja länsimaalaisvaikutteiden vaikutteiden välillä.  

 

Sovin työryhmän kanssa reseptien kirjoitusasun ja rakenteen formaattista. Ohjeisiin tarvit-

tavat raaka-ainemäärät ja työohjeet päätettiin suunnata selkeästi kotikeittiöiden tarpeisiin. 

Ruoanvalmistukseen tarvittavat työvälineet haluttiin pitää helposti saatavilla. Hankintahin-

naltaan kalliit laitteet ja tarvikkeet jätetiin pois tai pyrittiin soveltamaan kotitalouksissa ylei-

sesti saatavilla olevia tarvikkeita.  

 

Ruokaohjeissa tarvittavien raaka-aineiden hankita ruokaohjeita varten toteutettiin paikalli-

sista K- ja S-ryhmän supermarketeista, Tokyokan-myymälästä sekä muista pienemmistä 

aasialaisia elintarvikemyymälöitä. Pyrin suosimaan valtakunnallisten ruokakauppojen vali-

koimaa ja tämän myötä varmistamaan ainesten saatavuuden mahdollisimman laajalti kir-

jan lukijoille. Kuvasta 4 on nähtävillä huomattava määrä kirjan reseptien tuottamiseen tar-

vittuja japanilaisia raaka-aineita. 

 

  

 

Kuva 4. Ruokaohjeiden kehityksessä käytettyjä japanilaisia elintarvikkeita 

 

4.3 Yhteistyökumppaneiden valinta 

Ruokaohjeiden kehittämistä varten tarvitaan raaka-ainehankintoja. Useamman kokeiluker-

ran myötä pelkästään reseptikehityksen kustannukset saattavat muuttua odotettua korke-

ammiksi. Pitkän työkokemukseni myötä minulla on hyvät suhteet eri tavarantoimittajiin. 
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Lähestyin minulle tuttuja ja aihepiiriin liittyviä tavarantoimittajia pyytäen heiltä tukea raaka-

ainehankintoihin. Poikkeuksetta kaikki toimijat, joihin otin yhteyttä halusivat tukea han-

ketta. Koen että tavarantoimittajien näkevät etujensa toteutuvan, kun kirjassa esillä olevat 

raaka-aineet ovat näkyvissä ja nousevat lainauksina esimerkiksi iltapäivälehtien palstoille. 

Rahanarvoisten raaka-aineiden lisäksi tavarantoimittajat pystyvät tarjoamaan arvokkaita 

neuvoja ja lisätietoja edustamistaan raaka-aineista. Raaka-ainetoimittajien suosituksista 

on myös hyötyä tilanteessa, jossa alkuperäisiä aineksia ei ole saatavilla ja ne niille etsi-

tään vastaavuuksia suomalaisista tuotteista. Käytössämme oli myös tavarantoimittajilta 

saatuja sekä lainattuja kuvaussomisteita. Useat kuvauksissa reseptien perusteella valmis-

tettavat ruokalajit somistetaan kuvausvaiheessa alkuperäistä ympäristöä muistuttavaan 

teemaan. Esimerkkinä tästä on käytössämme ollut japanilainen käsintehty soijakastike-

pullo, joka on tarkoitettu pöytämausteeksi. Pienillä yksityiskohdilla saattaa olla visuaali-

sessa uskottavuudessa suuri merkitys. 

 

Yhteistyökumppaneiksi luetaan myös työtiloja tarjoavat tahot.  Olen tehnyt kehitystyötä 

toki satunnaisesti myös kotikeittiössä.  Tehokkuuden ja työrauhan vuoksi sekä huomioi-

den muut perheenjäsenet pitkäkestoisemmat ruokaohjetestit kannattaa tehdä tutussa am-

mattikeittiössä. Raaka-aineiden säilytystilat, riittävä määrä ruuanvalmistusastioita sekä 

isot pöytätilat helpottavat työtä, kun tekeillä on useampia ruokalajeja saman testipäivän 

aikana. Ruuanvalmistuksen lopputyöt, astianpesu sekä puhtaanapito ovat myös tehok-

kaampia toteuttaa isossa keittiössä.  Merkittävää tukea työtilojen puolesta ovat tarjonneet 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opetuskeittiötilat Helsingissä sekä HKSCAN - tuoteke-

hityskeittiö Vantaalla. 

     

4.4 Ruokaohjeiden kehittämisen aloitus 

Resepti-ideoinnin ja raaka-ainevalintojen jälkeen aloitin ruokaohjeiden kehittämisen alku-

vuodesta 2020. Aiemmin laaditut ruokaohjelistaukset sekä ruokalajityypittely helpottivat 

testauksen aloittamista. Kokosin samoja pääraaka-aineita sisältävät valmistusohjeet ryh-

miin ja sijoitin nämä aiemmin kalenteriin merkityille keittiöpäiville. Osan resepteistä ryhmit-

telin kirjan rakenteen mukaan kaupunkien perusteella. Nuudeli- ja riisiruokien reseptit ke-

hitettiin kahtena viikonloppuna tammikuussa. Liharuoat ja grillattavat annokset huhti-

kuussa. Erilaiset kananmuna ja kastikeruoat toukokuussa sekä jälkiruuat ja lisäkkeet ke-

säkuussa.  

 

Työvaiheet toistuivat keittiöpäivinä samankaltaisesti. Pääsääntöisesti kaikista ohjeista oli 

ennen keittiöpäivää suomeksi kirjoitettu reseptiluonnos, jossa on listattuna ruokalajin nimi, 

ainesosaluettelo, tarvittavat raaka-ainemäärät sekä alustava työohje. Ruokaohjeiden ryh-

mittelyn perusteella hankin raaka-aineet yleensä normaalista päivittäistavarakaupasta. 
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Tukkuliikkeissä olevat pakkauskoot ovat kehitystyössä usein liian suuria aiheuttanen ruo-

kahävikkiä ja turhia kustannuksia. Tutussa ruokakaupassa asiointi on nopeaa ja tarvittavat 

ainemäärät on helpompi suhteuttaa tarpeisiin. Huolellinen raaka-aineiden hankinta on yksi 

tärkeimmistä vaiheista ruokaohjeiden tehokkaassa kehittämissä. Puuttuvat ainesten nou-

taminen kesken päivän vie aikaa, haittaa keskittymistä ja sekä sekoittaa alkuperäisen 

suunnitelman tuotteiden valmistuksesta. Väitän että jokainen tarveainelistan pohtimiseen 

käytetty 10 minuutti säästää tunnin työaikaa keittiössä. 

 

Kehityspäivien aikana valmistin ruokalajit suunnitelman mukaan reseptiluonnosten perus-

teella. Kirjaan tulevat ohjeet ovat pääsääntöisesti kaikki nopeita ja helppoja valmistettavia. 

Tämä mahdollistaa jopa 10–15 ruokaohjeen valmistamisen päivän aikana. Tähän aikaan 

ei kuulu ruokaohjeiden puhtaaksikirjoittaminen. 

 

Kun kyseessä on useampia saman päivän aikana valmistettavia ruokalajeja, kokemus on 

osoittanut, että työvaiheita tulee yhdistää mahdollisimman paljon. Ainekset kannattaa mi-

tata mahdollisimman hyvin etukäteen sekä etsiä valmiiksi kaikki tarvittavat ja tiedossa ole-

vat työvälineet. Ruokaohjeiden valmistuksessa on syytä kiinnittää huomiota ainemäärien 

oikeellisuuteen, työvaiheiden loogiseen etenemiseen ja käytettäviin lämpötiloihin sekä ai-

kaan. Kaikki mahdolliset poikkeamat ja tarkennukset tulee merkitä välittömästi resepti-

luonnokseen (kuva 5).  Reseptiin merkittyjen muutosten kanssa on oltava erityisen järjes-

telmällinen ja huolellinen. Merkinnät tehdään kuulakärkikynällä, selkeällä käsialalla suo-

raan papereihin aina poikkeamia havaittaessa.  

 

Myös mahdolliset positiiviset havainnot kannattaa merkitä muistiin. Näistä on usein hyötyä 

reseptien viimeistelyvaiheessa sekä esittelytekstejä kirjoitettaessa. Puuttuvat merkinnät 

aiheuttavat turhaa työtä ja pahimmillaan pakottavat tekemään samoja asioita uudelleen.  
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Kuva 5. Ruoanvalmistusohjeen luonnos, jossa käsin kirjoitettuja muistiinpanoja 

 

Ruokaohjeiden kehitysvaiheessa ilmenee säännöllisesti toteutuskelvottomia tai vakavia 

virheitä sisältäviä ohjeita. Nämä kannattaa siirtää sivuun odottamaan syvempää tarkaste-

lua. Ratkaisu löytyy usein virheellisistä ainesuhteista, työohjeesta tai raaka-ainevalin-

noista. 

 

Ruokaohjeiden kehittämisen päätteeksi työhön sovelletaan vakiointia epämuodollista arvi-

ointimenetelmää hyödyntäen. Ruokien ulkonäkö arvioidaan, tuotteet maistetaan, keskus-

tellaan työryhmässä raaka-aineiden saatavuudesta ja toteutettavuudesta kotikeittiöissä. 

Arviontiin toteutetaan ajankohdasta riippuen työryhmän tai muiden paikalla olevien ihmis-

ten kanssa. Satunnaisten osallistujien välittömät kommentteja valmistetuista ruokaohjeista 

saattavat avata mielenkiintoisa näkökulmia, jotka saattavat jäädä muuten löytämättä. 
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4.5 Ruokaohjeiden tekstisisältöjen syntyminen, viimeistely ja julkaisu 

Ruoanvalmistusohjeiden vakioimisen jälkeen tekstit tarkistetaan mahdollisten kirjoitusvir-

heiden löytämiseksi. Tekeillä oleva Street Food Japani – keittokirja sisältää lukuisia japa-

ninkielisiä tuotenimiä ja tuotemerkkejä. Kiusallisten kirjoitusvirheiden välttämiseksi resep-

tien otsikoissa käytetyt japanilaiset nimet tarkistutetaan työryhmän ulkopuolisella äidinkie-

lenään japania puhuvalla ruoka-asiantuntijalla.  

 

Suomalaisille tuntemattomammat termit tulee avata ruokaohjeille kirjoitettavassa ingressi-

osassa. Esimerkkinä käytän Street Food Japan- keittokirjatyöryhmän aiemmin ilmesty-

nyttä Voileipä-keittokirjaa (kuva 6). Ingressi täydentää otsikkoa ja tarjoaa lisätietoa (Aalto-

yliopisto 2019).  Ruokaohjeita tarkastellaan myös reseptin pituuden osalta. Yksittäisen 

ruokaohjeen merkkimäärällä saattaa olla suuri merkitys kirjan tekstien ja kuvien yhteenso-

vittamisessa kirjan sivuille eli taitossa. Street Food Japani- keittokirjaan lopulta kertyi 110 

viimeisteltyä ruokaohjetta.  

 

 

 

Kuva 6. Ruokaohje johdantotekstillä (Takala, M., Rekola, S. & Anttonen, T. 2019. 32-33)   

 

Näkemykseni mukaan lyhyempi ja ytimekäs ruokaohje on lukijalle helpommin lähestyttävä 

kuin pitkä listaus vaikeasti lausuttavia vierasperäisiä nimiä sisältävä listaus. Tämä toimin-

tatapa tukee reseptisisällön tavoitetta tehdä eksoottiseksi mielletty japanilainen ruoka hel-

pommin lähestyttäväksi.  
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Ruokaohjeet ja niitä esittelevät tekstisisällöt tulevat kehitystyön aikana todella tutuiksi. 

Mahdolliset virheet saattavat kulkea mukana jopa painettuun kirjaan saakka. Erilaisten oi-

kolukuohjelmien hyödyntäminen sekä useampi oikolukija vähentävät varmasti virheitä. 

 

Street Food Japani-keittokirjan julkaisuaikataulu määriteltiin Tokion olympialaisen mu-

kaan. Maailmanlaajuinen koronaepidemia antoi työryhmälle jatkoaikaa materiaalin työstä-

miseen. Tavoitteena on hyödyntää olympialaisten valtava mediahuomio, Jatkoaika rau-

hoitti työryhmän kiireistä tunnelmaa. Ruokaohjeiden valokuvaukset järjestettiin neljän vii-

konlopun aikana kesällä ja syksyllä 2020. 

 

 



 

 

31 

5 Pohdinta ja kehitysehdotukset 

Ruoka, ruoanvalmistus ja ruokakulttuurit ovat merkittävä osa ammatillista osaamistani.  

Olen työskennellyt ruoan parissa yli kolmekymmentä vuotta. Työkokemus on rakentunut 

80-luvun lopulta alkaen aloittaessani kesätyönä kokkiharjoittelijana. Koen olevani onnekas 

päästyäni työskentelemään hyvin erityyppisissä ravintoloissa ja erilaisten ihmisten kanssa 

useassa eri maassa. Erilaiset ammattikeittiön tehtävät tiskaajasta keittiöpäälliköksi ovat 

antaneet näkökulmaa ja arvokasta kokemusta. Työvuosien varrelle on mahtunut myös 

suunnittelemattomia käänteitä kuten toimet elintarviketeollisuudessa sekä opetustehtävis-

sä. Myös vuosikymmenien aikana kehittyneet vahvat verkostot toimialan eri alueilla ovat 

äärimmäiset tärkeitä. Ymmärryksen ja osaamisen kehittäminen on ollut päämääräni jo 

vuosien ajan. Inspiraationlähteenä eri tehtävissä on aina ollut alan painettu ja sittemmin 

verkossa julkaistu kirjallisuus, keskustelut kollegoiden kanssa, alan kilpailut sekä säännöl-

linen matkustaminen erilaisten ruokateemojen äärelle. Tässä opinnäytetyössä produktina 

oleva kirja on työryhmämme seitsemäs teos. Eri ruokateemoihin perustuvat kirjoitus- ja 

kehittämisprojektit ovat mielenkiintoisia ja tehokkaita tapoja syventyä valittuihin aiheisiin.   

 

Tässä luvussa keskitytään laadukkaiden ruokaohjeiden tuotannon kehittämismenetelmiin 

ja niiden hyödyntämiseen. Tarkastelen japanilaisen keittokirjan reseptisisällön toteutuksen 

onnistumista suomalaiselle kohderyhmälle suomalaisten tekijöiden toteuttamana. Sisälly-

tän lukuun kehitysehdotuksia vastaavan projektin tuotantoon sekä kaupallistamiseen. Lo-

puksi arvioin oman oppisen kehittymistä osana opinnäytetyöprosessia. 

 

5.1 Ruokaohjeiden kehittämistyön mekanismit  

Ruokaa valmistetaan kotikeittiössä usein perinteitä ja sukupolvien myötä opittuja toiminta-

tapoja noudattaen. Media tarjoaa runsaasti uusia ideoita ja ruoanvalmistus on monelle 

myös harrastus. Luvussa 3. kerrotaan että suomalaiset haluavat kehittyä ruoanlaittajina ja 

onnistumisen kokemukset rohkaisevat kokeilemaan uusia ideoita. Resepti helpottaa 

raaka-aineiden hankintaa ja auttaa ruuanvalmistajaa tekemään laadukkaan toteutuksen. 

Suosikkiohjeiden ja uusien ideoiden jakaminen on helpompaa, kun käytetään selkeästi 

laadittua ohjetta sanallisen kommunikaation sijaan. Miten sitten kehitetään uusi laadukas 

ohjeistus noudattaen luvussa 3.1 mallinnettua toimintatapaa? Ruokaohjeen laatijan tulee 

tuntea paikallisen ruokakulttuurin perusraaka-aineet sekä valmistustavat. Kehitetty ohje on 

vakioitava ja testattava tarvittaessa useaan kertaan halutun lopputuloksen saavutta-

miseksi. Luvussa 3.1 esitetty malli osoittaa kattavasti ruokaohjeessa tarvittavat perustie-

dot, joihin keskittymällä ruoanvalmistusohjeen virheitä voidaan välttää. Virheiden minimoi-

minen johtaa väistämättä laadukkaampaan lopputulokseen. Ruuanvalmistuksessa saate-

taan toistaa epäedullisia toimintatapoja, vaikka lopputulos voi olla kaukana optimaalisesta 
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tuotteesta. Tämä johtaa tottumiseen ja yleisesti laatutason taantumiseen kehittämisen si-

jaan. Alaluvussa 3.2.2 esitetty ruokaohjeen epämuodollinen vakiointi on käytännöllinen 

tapa kehittää ruokaohjeen luotettavuutta.  

 

Ruoan ammattilaisena koen ruokaohjeiden kehittämisen keskeiseksi osaksi keittiömesta-

rin työtä. Aihe on lähes päivittäin esillä työssäni jollakin tavoin. Ammatti- ja kotikeittiöissä 

muokataan olemassa olevia ruokaohjeita jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin joko vaihtamalla 

ainesosia tai muuntamalla ohjeen tuottamaa saantoa. Useimmiten epätarkat tuotantomää-

rät aiheuttavat hävikkiä tai riittämättömiä annoskokoja ruokailijoiden tarpeisiin. Tiedostava 

kuluttaminen asettaa ruoalle odotuksia esimerkiksi vastuullisuuden, taloudellisuuden, te-

hokkuuden jopa houkuttelevuuden näkökulmasta. Alaluvussa 3.2.3 tarjotaan useita arkea 

helpottavia keinoja ruokaohjeen muokkaamiseksi.   

 

Tarkasteltuani luvussa 3.2 esitettyä ruoanvalmistusohjeen vakioinnin mallia tunnistin toi-

mintatavan paikkansapitävyyden ja potentiaalin kehittämistyössä. Käytännössä eri vaihei-

den huolellinen tarkastelu jää kuitenkin usein tekemättä kiireen tai perusteettomien oletta-

musten myötä. Työmenetelmieni käytössä on myös paljon hajontaa. Huolellinen doku-

mentointi sekä valmistautuminen reseptin kehittämiseen saattavat jäädä huonolle hoidolle. 

Liian usein valitaan nopeasti saatavilla olevia menetelmiä ja esimerkiksi järeiden tuotan-

nonohjausjärjestelmien tuomat edut jäävät saavuttamatta.   

 

5.2 Japanilaisten ruokaohjeiden kehittäminen ja raaka-aineiden saatavuus  

Japanilaisen keittokirjan ruokaohjeiden kirjoittaminen suomalaisin voimin saattaa joutua 

helposti arvostelun kohteeksi. Miksi tuottaa sisältöä aiheesta mistä löytyy runsaasti  

valmista materiaalia? Japanilainen kulttuuri ja ruoka ovat yksinkertaisesti mielenkiitoisia ja  

laajalti sovellettuja sekä suosittuja länsimaissa.  

 

Japanin historiaan perehtyminen auttoi ymmärtämään saarivaltion monipuolista ruokakult-

tuuria. Luvussa 2.1 kerrotaan Japaniin vaikuttaneiden valtauskontojen sekä naapuri- ja  

länsimaiden vaikutuksista saarivaltion ruokaan. Japanilaisen ruokakulttuurissa merkittä 

vien perusraaka-aineiden hyödyntäminen kuten riisin ja runsas kasvisten käyttö helpotti ja  

selkeytti raaka-aineiden valintaa kehitettäville ruokaohjeille.  

 

Perehtyminen japanilaisten ruokahetkiin auttoi hahmottamaan kotiruoan ja ravintolaruoan 

ruokalajien luokittelua. Pienet annoskoot, selkeys ja täyteläisen umamin maun tavoittelu 

ovat keskeisiä ominaisuuksia japanilaisessa ruokahetkessä.  

 

Kodin ulkopuolella syöminen on japanissa suosittua johtuen suurkaupunkien kiireisestä  
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elämäntavasta. Perehtyminen luvussa 2.3 erityyppisiin japanilaisiin ravintoloihin ohjasi va-

lintaa kaupunkien edullisempiin, rennompiin ravintoloihin traditionaalisten Kaiseki-ravinto-

loiden sijaan. Helposti saavutettavat koti- ja katuruokaa tekevät ravintolat osoittivat useita 

mielenkiintoisia ruokalajeja, joita on sovellettu ruokaohjeita kehitettäessä.  

   

Matkustaessani Tokioon marraskuussa 2019 minulla oli arvokas mahdollisuus tutustua  

paikallisiin ravintoloihin. Pidän tätä matkaa tärkeänä vaiheena opinnäytetyön aiheen valit-

semisessa. Alkuperäisessä ympäristössä nähdyt ja maistetut ruokakokemukset edesaut-

toivat japanilaisten reseptien hahmottamista makujen, annoskokojen ja ruokien esille lai-

ton osalta. Tokion matka myös selkeytti minkä tyyppisiin ruokatuotteisiin haluan keskittyä  

laatiessani ruoka ohjeita kirjaa varten.  Näkemäni mukaan tokiolaisissa ravintoloissa Suo-

meen verrattuna erittäin korkea hygienia- ja siisteystaso. Joissakin ravintoloissa olisi ollut  

mielenkiintoista päästä mukaan keittiöön havainnoimaan tai jopa kokeilemaan ruokien val-

mistusta. Tällä kertaa jouduin tyytymään tarkkailemaan työvaiheita ravintoloiden ikkunoi-

den takaa. Onneksi useissa ravintoloissa keittiön toiminta oli tuotu hyvin asiakkaiden näh-

täville. 

 

Huolella valitut raaka-aineet ovat tärkeä osa ruuanvalmistusta. Usein meille vieraat raaka- 

aineet jäävät huomiotta päivittäisten kauppareissujen aikana. Tartumme tuttuihin ja totut-

tuihin aineksiin ja tämän myötä valmistettavat ruokalajit noudattelevat tuttuja ja toistuvia 

aterioita. Perehtyminen japanilaisten elintarvikkeiden saatavuuteen päivittäistavarakau-

poissa luvussa 2.4 osoitti, että perusaineksia kuten soijavalmisteita, riisiä, erilaisia nuude-

leita sekä juomia on hyvin saatavilla supermarkettien valikoimista. Havaittavissa on myös 

jopa erilaisten ateriaratkaisujen tarjonnan lisääntyminen perusainesten oheen. Japanilai-

sissa ruokaohjeissa keskeiset tuoreena käytettävät raaka-aineet kuten vihannekset, kalat, 

lihat ja voidaan valita suomaisista valikoimista. Joitakin erikoisempia maustesekoituksia, 

työvälineintä tai tarvikkeita hankittaessa kannattaa käyttää erikoismyymälöiden tarjontaa. 

Myös verkkokaupat palvelevat nopeasti ja laajalla valikoimalla. Uusiin raaka-ainesiin pe-

rehtyminen on osa ruoanvalmistusta ja yleensä avaa näkökulmia tarkastelussa olevaan 

teemaan. Käynti paikallisessa erikoisliikkeessä on usein kokemus ja parhaassa tapauk-

sessa nopea matka kaukaiseen ruokakulttuuriin. 

 

5.3 Produktin onnistuminen, parannus- ja kehitysehdotukset 

Ruokaohjekokonaisuus japanilaisteen koti- ja katuruokaan käsittelevään kirjaan valmistui 

kehitys- ja kirjoitustyön osalta kesällä 2020. Ruokaohjeita testattiin ja vakioitiin pääosin re-

septien kehityspäivien aikana mutta joitakin tarkistuskierroksia tehtiin kotikeittiössä osana 

työryhmän perheiden arkista ruokahuoltoa. Reseptien rakenne säily tavoitteiden mukai-

sesti hyvin pelkistettynä ja informatiivisena. Kaikissa resepteissä on ruokalajia taustoittava 
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aloitusteksti. Samaan aikaa ruokaohjeita valokuvattiin kirjaa varten. Muutamiin ruokalajei-

hin oli olemassa aiemmin tuotettua ja käyttökelpoista kuvamateriaalia. Tämä helpotti ku-

vaamisen tuottamaan työtaakkaa selkeästi. Keittokirjaan lopulta kertyi noin sata viimeistel-

tyä ruokaohjetta. Ruokaohjetuotannon näkökulmasta hanke olisi kannattanut aloittaa huo-

mattavasti aiemmin. Vaikka alkuperäiseen aikatauluun tuli lisäaikaan, ruokaohjeiden 

määrä oli niin suuri, että lopuksi tuli kuitenkin kiire viimeistellä tarvittavat määrä materiaa-

lia. Reseptikehityksen alkuvaiheessa töiden valmisteluun ja ohjeiden testaamiseen suosit-

telen käyttämään apulaisia.  

 

Japanilaista koti- ja katuruokaa käsittelevä keittokirja ilmestyi lokakuussa 2020 (kuva 7). 

 

 

 

Kuva 7. Street Food Japan – koti- ja katuruokaa Japanista-keittokirjan kansikuva 

 

Ajankohta noudatteli alun perin suunniteltua aikataulua. Tokion olympialaisten siirryttyä 

luonteva julkaisuajankohta oli lokakuussa Helsingissä järjestetyt kirjamessut. Tapahtuma 

toteutettiin pandemian vuoksi virtuaalisesti verkossa. Kirjan ulkoasu on aiheenpiiriin tun-

nistettava ja huomiota herättävä. Tällä tavoitellaan valikoimasta erottuvaa näkyvyyttä kirja-

kauppojen runsaassa tarjonnassa. Kirjan sisällön osalta reseptivalikoima on kattava ja 

etenee luontevasti Japanin eri kaupunkien välillä. Kokonaisuus on mielestäni moderni, 

ajankohtainen ja tuo päivityksen tarjolla oleviin japanilaisiin keittokirjoihin.    
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Ilmestyessään kirja sai paljon positiivista huomiota, joka konkretisoitui esimerkiksi ansait-

tuna mediana valtakunnallisen iltapäivälehden suosituksissa (Niiniaho 2020). Kirja sai 

myös tunnustusta asiantuntijoilta. Suomen ruokatoimittajat ry valitsi kirjan Vuoden koti-

maiseksi keittokirjaksi 2020. Tunnustuksessaan ruokatoimittajat kirjoittavat seuraavaa 

(Suomen tietotoimisto 2020): 

 

”Ruokaohjeet tarjoavat kiinnostavan kattauksen japanilaista kotiruokaa sekä baarien ja ka-

dunkulmien herkkuja. Resepteissä on aina pieni johdanto ja ohjeita on helppo seurata.  

Raaka-aineluettelot ovat pääsääntöisesti huolella laadittuja ja oikeassa järjestyksessä. 

Pientä haastetta saattaa olla raaka-aineiden löytämisessä tavallisesta ruokakaupasta, 

mutta joskus hyvän maun perässä kannattaa tehdä raaka-ainehankintamatka vähän pi-

demmälle.” 

 

Myös valtakunnallinen ruoan aikakausilehti Glorian Ruoka & Viini kertoi kirjasta hurmaavat 

makulahjat -artikkelissaan seuraavin sanoin: ” keittokirja yhdistää yksinkertaisen nerok-

kaat reseptit, inspiroivat ruokakuvat ja lennokkaat tarinat” (Forss & Maskulin 2020. 25).  

 

Mielestäni onnistumista tulee arvioida sekä ulkopuolisen palautteen perusteella mutta 

myös työ- ja toimitapojen kehittämisen näkökulmasta. Keittokirjan sisällön tuotanto on ta-

loudellinen panostus. Hankkeeseen käytettyä työaikaa tulee suhteuttaa realistisesti työstä 

saatavaan palkkioon. Usein keittokirjaprojekteissa on mukana yhteistyökumppaneita, joi-

den panostus projektiin edellyttää vastikkeellisuutta. Koen että tuotemerkkien tai suorien 

”käytä tätä”- tyyppisten ilmaisujen runsas viljely heikentää materiaalin uskottavuutta ja 

saattaa saada kokonaisuuden näyttämään mainokselta. Kehitystyön tulosten kaupallista-

misessa pitäisi mielestäni määritellä selkeät tavoitteet sekä mittarit onnistumiselle. Nämä 

voisivat olla esimerkiksi perinteisesti yksinkertaisia tavoitettavuuteen liittyviä mittareita:  

 

1. myytyjen kirjojen lukumäärä 
2. ansaittu näkyvyys painetussa tai sähköisessä mediassa 

suosittelijoiden tai tykkääjien määrä kirjaa koskevissa keskusteluissa sosiaalisessa 
mediassa  
 

Vaihtoehtoisesti yhteistyökumppanien kanssa voisi hyvinkin toteuttaa kehitystyötä osoitta-

malla ruokaohjeita kumppanien asiakkaille testattavaksi. Palautteen perusteella tuotetta 

voidaan tarvittaessa muuttaa tai parannella. Tämä olisi mielenkiintoinen tapa osallistaa ja 

sitouttaa valikoitua asiakasryhmää. Menetelmä sopii myös uutuustuotteiden lanseerauk-

seen.  
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Pandemian myötä erilaiset ruokatapahtumat ruokakaupoissa ovat joko vähentyneet tai 

siirtyneet virtuaalisiksi. Ruoanvalmistusohjeiden yhteisiä kehittämistoimia sekä ruokahet-

kiä voisi hyvinkin viedä enemmän sähköiseen ympäristöön. Videoyhteyksien avulla koh-

taaminen jo ruoanvalmistusvaiheessa tulee kasvamaan ja monipuolistumaan tulevaisuu-

dessa. Ruokaa ja ravintolakulttuuria käsittelevässä uutisoinnissa tapahtuu jatkuvasti muu-

toksia. Uusien ravintoloiden avaukset, sesongit, ruokaa koskevat, suositut henkilöt ovat 

voimakkaasti nähtävillä mediassa – tämä tarkoittaa, että hyödyntämätöntä tartuntapintaa 

on olemassa nyt ja tulevaisuudessa. Jokaisella on ruokaan ja ruokailuun jonkinlainen 

suhde jo hengissä pysymisen näkökulmasta. 

 

5.4 Projektinhallinnan ja oman oppimisen arviointi 

Tietoperustan suunnittelu alkoi marraskuussa 2019 Tokion matkan jälkeen. Japanilaisesta 

ruoasta sekä kulttuurista on saatavilla runsaasti painettua ja sähköitä materiaalia. Aihepii-

rinä ruoka ja ruokakulttuurit ovat mieluisia ja tämä luonnollisesti helpotti aiheeseen pereh-

tymistä. Tietoperustan kirjoittamisen ohella alkoi ruokaohjeiden sekä raaka-aineiden kar-

toitus päämääränä loppuvuodesta 2020 julkaistava keittokirja. Reseptien kehittäminen ta-

pahtui neljässä niille varatuissa viikonlopussa tammikuun ja kesäkuun välillä. Tietoperus-

tan tarkentuminen ja ymmärryksen kasvaminen kirjoitustyön myötä myös selkeyttivät työn 

etenemistä. Opinnäytetyö eteni yhtä aikaa kirjan viimeistelyn kanssa. Keittokirja ilmestyi 

loppusyksystä 2020, jonka jälkeen viimeistelin opinnäytetyöni. 

 

Haaga-Heliassa opinnäytetyölle on osoitettu varsin selkeä rakenne. Tosin ennen syvälli-

sempää perehtymistä opinnäytetyöhön koin prosessin jopa turhan mystifioiduksi ja vaike-

aksi. Tämän on varmasti omalta osaltaan viivyttänyt projektin aloitusta. Koen olevani työs-

kentelytavoiltani hyvin itseohjautuva ja määrätietoinen. Opinnäytetyöprosessin läpivienti ei 

tosin onnistu ilman ohjaajien asiantuntevaa ja määrätietoisesti kannustavaa palautetta. 

Haluan kiittää työni ohjaajien sekä opinnäytetyövastaavan Saija Laitisen selkeitä ohjeita 

sekä tavoitettavuutta projektin eri vaiheissa.  

 

Opinnäytetyön vaatima keskittyminen työn ohessa asetti aikataulun koetukselle erityisesti 

työn viimeistelyvaiheessa marras-joulukuussa 2020. Omien toimintatapojen arviointi on 

mielenkiintoista erityisesti näin pitkässä ja laajassa tehtävässä. Tässä on erinomainen ti-

laisuus arvioida ja pohtia omaa kehittymistä. Järjestelmällinen tiedonkeruu opinnäytetyön 

vaatimalla tavalla on osoittautunut hyödylliseksi. On myös mielenkiintoista huomata perin-

teisen painetun lähdekirjallisuuden käyttökelpoisuus työvälineenä. Tosin loppusuoralla 

Haaga-Helian Finna-verkkokirjasto osoittautui poikkeuksellisen arvokkaaksi tiedonha-

kualustaksi. Teoria-aineiston hyödyntäminen ja reflektointi tuntui aluksi vieraalta mutta 

tuntui etenevän ajan mittaan. Kirjoittamisen vaatima kurinalaisuus ohjeiden mukaan on 
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kehittynyt opinnäytetyön etenemisen myötä. Erilaiset tekstinkäsittelyyn ja tiedonhakuun 

liittyvät osaamispuutteet paljastuivat nopeasti kirjoitustyötä tehtäessä. Opinnäytetyön ra-

kenteen sisäistäminen oli aluksi hankalaa mutta koen oppineeni paljon raportoinnin raken-

teen hyödyntämisestä. Ammattimaiseen kehittämistyöhön on mielestäni löytynyt uusia 

elementtejä teorialähteiden avulla.  

 

Projektin eri vaiheiden loppuun saattaminen optimaalisessa järjestyksessä osoitti tärkey-

tensä. Tässä näyttää toteutuvan samat elementit ajan käytön sekä laadun suhteen kuin 

luvussa 4.4 esittämäni väite ajan säästämiseksi keittiössä ruokaohjeita valmistettaessa – 

suunnittele ja valmistaudu huolella niin säästät aikaa. 
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Liite 1. Opinnäytetyön projektiaikataulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖN PROJEKTIAIKATAULU:

kuukausi / vuosi 11/ 2019 12/ 2019 1/ 2020 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020

opinnäytetyön suunnittelu

opinnäytetyön aloitus

tietoperustan kirjoittaminen

ruokaohjeiden kehittäminen

ruokaohjeiden ohjeiden viimeistely

toteutuksen arviointi 

opinnäytetyön viimeistely



 

 

44 

 

Liite 2. Sydänmerkkiresepti 
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Liite 3.  

 

Japanilaisten elintarvikkeiden valikoima päivittäistavarayritys S-ryhmä 

MAUSTAMINEN, ÖLJYT  

  
  
  

ÖLJYT 8437003149672 O-MED YUZUOLIIVIÖLJY 250ML 

MAUSTEKASTIKKEET 8715035110106 SOIJAKASTIKE 

MAUSTEKASTIKKEET 8715035130104 SOIJAKASTIKE VÄH. SUOLA. 

MAUSTEKASTIKKEET 6933362462503 SUSHI SOIJAKASIKE 

MAUSTEKASTIKKEET 7311310034962 TERIYAKISAUCE GINGER&SESAM 

MAUSTEKASTIKKEET 7311310035341 TERIYAKISAUCE 

MAUSTEKASTIKKEET 8715035450301 POKE MAUST SOIJAKASTIKE 

MAUSTEKASTIKKEET 8715035520301 PONZU SITRUSSOIJAKASTIKE 

ÖLJYT 5051008865622 PAAHDETTU SEESAMÖLJY 

   

MAKEISET, JÄÄTELÖT   

JÄÄTELÖT 8421826410026 
MOCHI JÄÄTELÖT (MANGO, KOOKOS 
JA SUKLAA) 

MAKEISET 8713600285846 CANDY SUSHI 

PAKASTEET   

ÄYRIÄISET 6423600080243 
JÄTTIKATKARAVUN PYRSTÖ KUO-
RITTU 

ÄYRIÄISET 6423600076666 KAMPASIMPUKANLIHA 

ÄYRIÄISET 6405699035427 MSC HUMMERI 400G 

ÄYRIÄISET 5740301016120 KUORELLISIA KATKARAPUJA 

MÄTI 6405699022298 KIRJOLOHEN MÄTI 160G 

KASVISPAKASTEET 5706911006852 EDAMAME PAVUT KUORITTU 

KASVISPAKASTEET 6430104920807 VIHREITÄ PAPUJA PALOINA 

   

LÄMPIMÄSTÄ MYYTÄVÄT ATERIARATKAISUT   

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 5010338015817 
BLUE DRAGON SPRING ROLL RII-
SIPAPERI 134G 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 5014276701115 YUTAKA 300G LUOMU MISOTAHNA 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 5014276700453 
YUTAKA PANKO-JAP.KORPPUJAUHO 
180G 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 6933362462541 MIYATA RIISVIINIETIKKA 150ML 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 6933362462558 MIYATA SUSHI INKIVÄÄRI 190G 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 5014276130038 YUTAKA NORI MERILEVÄ 11G      3035 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 6933362462992 MIYATA RULLAUSMATTO 66G 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 6933362462565 MIYATA WASABI PASTE 43G 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 6933362462985 MIYATA MIRIN RIISIVIINI 150ML 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 6933362463005 MIYATA NORI MERILEVÄ 28G 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 5010338302887 BLUE DRAGON WASABITAHNA 45G 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 5014276230035 YUTAKA SYÖMÄPUIKOT 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 5014276702433 
YUTAKA WAKAME-KUIVATTU ME-
RIL40G 
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VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 5010338303006 BLUE DRAGON SUSHI NORI 5KPL 11G 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 5010338303235 BLUE DRAGON MISOKEITTO 5X18,9G 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 5014276701023 
YUTAKA AWASE MISOKEITTO 
MAUS50G 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 4903065061770 YAMAKI KATSUO- DASHIJAUHE 

VALMISTETTAVAT ATERIARATKAISUT 4903011400035 HOKKAIDO KOMBU 20G 

   
PASTARIISINUUDELIPERUNASOSEAINES   

NUUDELIT 6971835850389 
SHIRATAKI SPAGHETTI-SHAPED KON-
JAK 

NUUDELIT 5014276700828 YUTAKA SOBANUUDELI 250G 

NUUDELIT 7311312000545 SANTA MARIA RICE NOODLES 180G 

NUUDELIT 7311312000576 
SM RAMEN NOODLES FOR SOUPS 
200G 

NUUDELIT 7311312000583 SANTA MARIA EGG NOODLE  200G 

NUUDELIT 7311312000590 
SANTA MARIA WHOLE WHEAT NOO-
DLES 200G 

NUUDELIT 7311312004000 SANTA MARIA GLASS NOODLES 100G 

NUUDELIT 8851876001507 TÄYSJYVÄRIISINUUDELI 

NUUDELIT 8851876200412 RIISIVERMISELLI 

NUUDELIT 8851876201549 RIISINUUDELI 

NUUDELIT 6971835851157 
Dried Shirataki Noodles(Original Fla-
vor) KONJAK 

RIISI 8001655010972 PASINI SUSHI RIISI 0,500 KG 

RIISI 8001860253522 SUSHI RIISI HAKUMAKI 

NUUDELIT 6971835851348 MUNANUUDELI 

NUUDELIT 6971835850952 UDON NUUDELI 

NUUDELIT 6971835850969 SOBA NUUDELI 

NUUDELIT 5014276700811 
YUTAKA UDONNUUDELI- JAP. VEHNÄ-
NUUDELI 

RIISI 903011400035 NIIGATA KOSHIIBUKI SUSHIRIISI 450G 

   
KUUMAT JUOMAT   

VIHREÄ TEE, PUSSI 680275029182 VIHREÄ SENCHA TEE 

VIHREÄ TEE, PUSSI 6413446015141 VIHREÄ TEE MATCHA MOJITO 

VIHREÄ TEE, PUSSI 8711200465705 VIHREÄ TEE MATCHA 

VIHREÄ TEE, IRTO 6413446002189 VIHREÄ TEE RIKU MATCHA 

VIHREÄ TEE, IRTO 6413446015356  JAPAN SENCHA LUOMU TEE 

VIHREÄ TEE, IRTO 6411020067654 JAPAN MATCHA LAHJAPAK. 

VIHREÄ TEE, IRTO 6413446003056 VIHREÄ TEE NIPPON GREEN 

   
MEHUT   

MEHUT-NEKTARIT ANNOSPAKK 5902768514650 YOKO MATCHA 

MEHUT-NEKTARIT ANNOSPAKK 6430030797702 SITRUUNAJÄÄTEE 

MEHUT-NEKTARIT ANNOSPAKK 6430030797740 VIHREÄTEEJUOMA 

MEHUT-NEKTARIT ANNOSPAKK 6430030797764 GRANAATTIOM. TEEJUOMA 

MEHUT-NEKTARIT ANNOSPAKK 6430042702282 ALOE VERA ORIGINAL 

MEHUT-NEKTARIT ANNOSPAKK 6430042704408 ALOE VERA GRANAATTIOMENA 

MEHUT-NEKTARIT ANNOSPAKK 6430042707348 ALOE VERA ORIGINAL SOKTON 
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MUUT HEDELMÄJUOMAT   

MUUT HEDELMÄJUOMAT 6430039222205 
KOMBUCHA INKV-SITRUUNA LUOMU 
0,370 L 

MUUT HEDELMÄJUOMAT 6430039222311 KOMBUCHA VADELMA LUOMU 0,370 L 

MUUT HEDELMÄJUOMAT 6430039222212 
KOMBUCHA PERINTEINEN LUOMU 
0,370 L 

MUUT HEDELMÄJUOMAT 6430039222441 KOMBUCHA COLA 0,370 L 

   
MAUSTEET, SIEMENET   

KUIVAT MAUSTEET 7311311015984 WASABI&SESAME MAUSTE 

KUIVAT MAUSTEET 7311311016004 SANTA MARIA UMAMI 42G 

SIEMENET 6430013860485 MUSTA SEESAMINSIEM LUOMU 

SIEMENET 7312631201408 SEESAMINSIEMEN KUORITTU 

MAUSTEET 7311311016004 UMAMI MAUSTE 

MAUSTEET 7311311016066 TERIYAKI MAUSTE 

MAUSTEET 6430060220027 KUIVATTU SUPPOLOVAHVERO 

MAUSTEET 6430060220034 KUIVATTU MUSTATORVISIENI 

MAUSTEET 6430060220041 KUIVATTU HERKKUTATTI 

MAUSTEET 6430060220058 KUIVATTU KANTTARELLI 

MAUSTEET 6430060220072 KUIVATTU SUPPILOVAHVERO 

MAUSTEET 5710175199045 MUSTA HIUTALESUOLA 

MAUSTEET 5710175199076 SUOLAHIUTALE SITRUS 

MAUSTEET 5710175199083 MILL&M MERILEVÄ HIUTALES 

MAUSTEET 5060073385157 KALA NAMAK MUSTA SUOLA 

MAUSTEET 7322550052647 RED & HOT FONDI 

MAUSTEET 7322550052654 GREEN & FRESH FONDI 

MAUSTEET 6430071690123 PAAHDETTU KANALIEMI 

MAUSTEET 6416796727702 KALALIEMI 

MAUSTEET 6430071690048 RAMENLIEMI 

MAUSTEET 6430071690055 PAAHDETTU LIHALIEMI 

MAUSTEET 6416796727740 KASVISLIEMI 1L 

MAUSTEET 8715035110106 SOIJAKASTIKE 

MAUSTEET 7311310035341 TERIYAKISAUCE 

   
KUIVAHEDELMÄT, PÄHKINÄT, SIEMENET   

MANTELIT JA PÄHKINÄT 7391814003220 EXOTIC SNACKS WASABIPÄ 

MANTELIT JA PÄHKINÄT 8852023664101 NORI WASABI PEANUTS 

MANTELIT JA PÄHKINÄT 8852023008936 SRIRACHA CHILLI GREENPEAS 

MANTELIT JA PÄHKINÄT 8852023665511 BBQ PEANUTS 

   
SNACKSIT   

MUOTOSNACKSIT 3800233072006 RIISISIPSI SOUR WASABI 

   
SUSHI DAILYN LÄMPIMÄSTÄ MYYTÄVÄT TUOT-
TEET (H1 VALIKOIMISSA)   

SOIJAKASTIKKEET 8715035253100 
SWEET SOY SAUCE SUSHI DAILY 
150ML 

JUOMAT 3760199054587 
GARI GLASS BOTTLE SUSHI DAILY 
140G 
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NUUDELIT 4953206021668 YAKISOBA NOODLES 320G 

NUUDELIKUPIT 5901384503758 
AJINOMOTO OYAKATA RAMEN CUP 
MISO 66G 

NUUDELIKUPIT 5901384503734 
AJINOMOTO OYAKATA RAMEN CUP 
SHIO-CHICKEN 63G 

RIISIKAKUT 4901035221223 CHILI RICE CRACKERS 67G 

JUOMAT 4972842330026 
JAPANESE LEMONADE RAMUNE 
200ML 

JUOMAT 11152225654 
KIMURA GANSO RAMUNE STRAW-
BERRY 200ML 

JUOMAT 4901085097007 GREEN TE RYOKUCHA 250ML 

RAMEN 5901384503789 
AJINOMOTO OYAKATA RAMEN MISO 
89G 

RAMEN 5901384503765 
AJINOMOTO OYAKATA RAMEN SHIO-
CHICKEN 83G 

RIISIKAKUT 3760278204148 
KELLY LOVES CHILLI RICE CRACKER 
25G 

RIISIKAKUT 3760278204209 
KELLY LOVES RICE & PEANUT 
CRACKER 80G 

PÄHKINÄT/SNACKSIT 3760278204124 
KELLY LOVES ROASTED EDAMAME 
40G 

PÄHKINÄT/SNACKSIT 3760278204186 KELLY LOVES WASABI PEA 90G 

PÄHKINÄT/SNACKSIT 3760278203967 
KELLY LOVES CRISPY NORI SNACK 
4G 
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