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Sanalista 
 
Keittiömestari arvioi Suomen ja Ruotsin jouluruokaperinteitä 
 
joulupöytä 
juhlakausi 
perinne 
joulunpyhä 
valmistella 
pyöritellä 
lainapakkanen 
lanttu 
jälkiruoka 
luumuhillo 
kuivahedelmä 
valikoima 
runsaus, yltäkylläisyys 
mäti 
joulutorttu 
 

julbord 
festsäsong 
tradition 
julhelg 
förbereda 
rulla 
lånefrys 
kålrot 
efterrätt 
plommonsylt /-marmelad 
torkad frukt 
sortiment, urval 
överflöd 
rom 
jultårta (bakelse) 

Villasukat on joulumarkkinoiden vakiotuote 
 
houkutella 
kävijä 
leivonnainen 
seurakunta 
vapaaehtoistyöntekijä 
talkoot 
vakiotuote 
villasukat 
neuloa 
käsintehty 
kotitekoinen 
teollisuus 
asemasta 
 

locka 
besökare 
bakverk 
församling 
volontär 
arbetslag, grannhjälp 
standardprodukt, basvara 
yllestrumpor 
sticka 
handgjord 
hemgjord 
industri 
i stället för  
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Kysymykset 

Keittiömestari arvioi Suomen ja Ruotsin jouluruokaperinteitä 
 

1. Suomessa perinteisiä jouluruokia syödään… 

a. …ravintoloissa. 

b. …lähinnä kotona. 

c. …työpaikan pikkujouluissa. 
 
 

2. Milloin Niiniketo aloitti lihapullien tekemisen joulua varten? 

a. juhlakauden alussa 

b. syyskuussa 

c. marraskuussa 
 
 

3. Mitä laatikoita ohjelmassa mainitaan? 

a. maksa- ja lanttulaatikko 

b. kaali- ja porkkanalaatikko 

c. lanttu- ja perunalaatikko 
 
 

4. Mitä on tarjolla sekä Suomen että Ruotsin joulupöydissä? 

a. kalaruokia 

b. laatikoita 

c. lihapullia 
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5. Mitä Niiniketo kertoo Suomen ja Ruotsin joulupöytien jälkiruokavalikoimasta? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

6. Mitä löytyy Niinikedon omasta joulupöydästä? 

a. laatikoita ja lihapullia 

b. kaviaaria ja juustoja 

c. lussebullia ja joulutorttuja 

 

Pohdi ja tutki, löytyykö Ruotsista suomalaista joulusyötävää (esim. ruokia tai 
makeisia) ja toisin päin. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Villasukat on joulumarkkinoiden vakiotuote 

1. Mitä Tukholman suomalainen seurakunta järjestää? 

a. ruotsinsuomalaiset joulumarkkinat 

b. talkoot 

c. joululeivonnaiskurssin 
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2. Mitkä syötävät ovat Lohtanderin mukaan suosituimpia? 

a. karjalanpiirakat ja porkkanalaatikko 

b. porkkana- ja lanttulaatikko 

c. karjalanpiirakat ja lanttulaatikko 
 

3. Mitä Lohtander kertoo villasukista? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

4. Miten käsityöt liittyvät markkinoihin? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________ 

 

5. Mitä markkinoilla tehdään ostosten ohella? 

a. myydään omia joululeivonnaisia 

b. tavataan muita suomenkielisiä 

c. lauletaan perinteisiä joululauluja 
 

Joulumusiikkia 

1. Mikä ruoka jää mainitsematta pop-duo Otoksen kappaleessa? 

a. karjalanpaisti 

b. rosolli 

c. kinkku 
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Pohdi, minkälaisia ovat itsesi ja tuttujesi mielestä parhaat joululahjat.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Vastaukset 

Keittiömestari arvioi Suomen ja Ruotsin jouluruokaperinteitä 

1. B 

2. B 

3. C 

4. A 

5. Molemmissa maissa käytetään sahramia mausteena ja syödään riisipuuroa. 
Suomessa luumuhillo ja kuivahedelmät ovat suosiossa, kun taas Ruotsissa 
panostetaan karkkeihin. 

6. B 

[omaa pohdiskelua…] 
 

Villasukat on joulumarkkinoiden vakiotuote 

1. A 

2. C 

3. Villasukkia tehdään, ostetaan ja pidetään. Lohtander neuloo itse villasukkia ja 
sekä hän että hänen lapsensa pitävät niitä ahkerasti. 

4. Markkinavieraat haluavat useimmiten ostaa juuri käsitöitä, sillä tavallisia 
teollisuustuotteita löytyy muualtakin. 

5. B 
 

Joulumusiikkia 

1. B 

2. [omaa pohdiskelua…] 
 


