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Joulupuuro
Syötkö sinä jouluna  
riisipuuroa?  
Vielä sata vuotta sitten  
joulupuuro tehtiin  
tavallisesti ohrasta.  
Kun tuontitavaroiden  
hinnat laskivat,  
yhä useampi perhe söi  
jouluna riisipuuroa  
ja sekahedelmäkeittoa.

Viljasta tehtyjä puuroja on syöty 
arkiruokana ainakin 2000 vuotta.  
Juhlaruoaksi puuro muuttui,  
kun sen keitti veden sijasta maitoon  
ja lisäsi sekaan voita.  
Puuro kuuluikin joulupöytään 
jo keskiajalla.

Vielä 1800-luvulla suomalaiset tekivät 
joulupuuron yleensä ohrasta,  
mutta kauraa ja ruistakin käytettiin. 
Joulupuuro valmistettiin  
eri tavalla eri puolilla Suomea.  
Länsi-Suomessa oli tapana  
keittää puuro padassa.  
Keski-Suomessa ja Kymenlaaksossa 
puuro paistettiin uunissa.  
Itä-Karjalassa syötiin puuron sijasta 
piirakoita.

Vähitellen riisipuuro korvasi 
ohrapuuron joulupöydässä.  
Riisi oli kallista tuontitavaraa,  
joten riisipuuro oli ensin  
vain rikkaiden jouluherkku.  
Pian toisetkin halusivat jouluksi 
kauniin valkoista puuroa.

Mikä jouluinen  
syötävä olen?

1. Piilottelen pientä yllätystä.

2. Olen valkoista ja lämmintä.

3. Minut tehdään maidosta, 
jyvistä ja suolasta.
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Joulupuuro (2)

Joulu on taas, joulu on taas, 
astiat täynnä puuroo. 
Nyt sitä saa, nyt sitä saa 
vatsansa täyteen puuroo.

Tuontitavaroiden, kuten riisin, 
mantelien, pähkinöiden  
ja kuivattujen hedelmien,  
hinnat laskivat 1800-luvun lopulla.  
Silloin yhä useammalla perheellä  
oli varaa tehdä jouluksi rusina-,  
luumu- tai sekahedelmäkeittoa.  
Näitä laitettiin puuron päälle  
tai syötiin kermavaahdon kanssa.  
Toki joulupuuron päällä maistui 
hyvältä myös sokeri ja kaneli. 

Sota-aikana ulkomailta tuotuja 
siirtomaatavaroita sai huonosti,  

mutta riisipuuro ja hedelmäkeitot 
palasivat jälleen 1950-luvulla.  
Nykyään riisipuuroa pidetään  
arkisena ruokana,  
mutta edelleen se kuuluu  
erityisesti jouluaaton viettoon.  
Myös perinteisen ohrapuuron  
arvostus on noussut.

Joulupuuron syöntiin tuo jännitystä 
puuron sekaan piilotettu manteli. 
Mantelin kautta välittyy  
yli 2000 vuotta vanha perinne.  
Jo silloin kreikkalaiset piilottivat 
juhlissa pavun ruokaan tai leipään. 
Pavun löytäjä oli juhlan  
kuningas tai kuningatar,  
joka sai määrätä toisille juhlijoille 
hullunkurisia tehtäviä.  

Riisipuuroa ja sekahedelmäkeittoa
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Joulupuuro (3)

Tapa levisi Kreikasta Saksaan,  
Ranskaan ja Englantiin. 

Ainakin Ruotsissa joulupuuroon 
piilotettiin pavun sijasta  
onnea tuova manteli. 
Sieltä hauska tapa levisi ensin 
Suomen kaupunkeihin  
ja yleistyi koko maassa 
1900-luvun alkupuolella.  
Jos mantelia ei ollut,  
kahvipapukin kävi.  
Mantelilla on ollut Suomessa 
erilaisia merkityksiä.  
Yleensä ajatellaan, että mantelin 
saajalle tapahtuu jotain erityisen 

mukavaa tulevana vuonna.  
Joskus mantelin saajalle on varattu 
pieni lahja tai annettu jokin tehtävä.

Kysymyksiä

Onko sinun perheessäsi tapana syödä 
joulupuuroa?

Mitä sinä laitat joulupuuron päälle? 
(kanelia, sokeria, luumukiisseliä, 
sekahedelmäkeittoa)

Kumpi maistuu paremmilta,  
ohrapuuro vai riisipuuro?

Oletko sinä löytänyt joulupuurosta 
mantelin? Mitä se sinulle merkitsi?

Löytävätkö pikkutontut puurosta mantelin?
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