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Kun uusi ruoka

pelottaa
UUSIEN RUOKIEN PELKOA ELI RUOKA
NEOFOBIAA ON SEKÄ LAPSILLA ETTÄ  
AIKUISILLA. SOSIAALISET RUOKAILUTILANTEET 
VOIVAT AIHEUTTAA UUTUUDENPELKOISELLE  
VALTAVASTI PAINEITA. 
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autasella on ruokaa, jota tässä ravintolassa ei 
ole aikaisemmin tarjottu. Siinä on käytetty raa-
ka-aineita, jotka ovat monille asiakkaille ihan 
uusia tuttavuuksia. Osa ruokailijoista suhtautuu 
annokseen innostuneen uteliaasti ja maistaa sitä 
mielellään. Osaa ruokailijoista annos ja sen vieraat 
raaka-aineet sen sijaan epäilyttävät, eivätkä he 

 suostu maistamaan murustakaan. Mistä oikein on kysymys?
Epäluuloisten asiakkaiden käytöstä voi selittää ruokaneo-

fobia eli uusien ruokien pelko. Sitä tavataan sekä lapsilla että 
aikuisilla, joskin lapsilla se on paljon yleisempää. Ruokaneo-
fobinen ihminen suhtautuu uusiin ruokiin pelokkaasti. Hän 
ei missään nimessä haluaa maistaa niitä, mutta jopa ruokien 
katselu ja koskeminen saattaa ahdistaa. 
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Pelko on pitkälti periytyvää 
Helsingin ja Turun yliopistossa elintarvikkeiden aistinvaraisen 
laadun professorina toimiva Mari Sandell kertoo, että ruoka-
neofobia voi kohdistua periaatteessa ihan mihin ruokaan ja 
raaka-aineeseen tahansa. Se voi olla ruokakulttuurille vieraampaa 
ruokaa, kuten Suomessa esimerkiksi hyönteiset, mutta myös 
jotakin ihan yleisesti käytettyä ja tavallista. ”Lapsille hankalia 
ruokia ovat etenkin monet kasvikset”, Sandell tarkentaa.  

Uusien ruokien pelko on pitkälti perimän säätelemää. 
Kaksostutkimuksissa on havaittu, että jopa 78 prosenttia 
ominaisuudesta voi olla periytyvää. Sandell arvelee, että 
ihmisen temperamenttipiirteetkin vaikuttavat asiaan: 
toiset ovat rohkeita, toiset varovaisia kaikissa teke-
misissään. 

Välttelyn malli voi olla osin myös perheessä 
opittua: jos vanhemmat välttelevät monenlaisia 
ruokia, ei uusiin ruokiin tutustuminen ole lap-
sellekaan kovin motivoivaa ja helppoa. 

Värikäs ruoka voi maistua paremmin
Sosiaaliset ruokailutilanteet, kuten esimerkiksi 
koulussa, työpaikalla tai ravintolassa ruokailu, 
voivat aiheuttaa ruokaneofobiselle valtavasti 
paineita. ”Tilanne on hankala sekä ruokailijalle 
että ruoan valmistajalle. Kyllähän kokki haluaisi 
kuulla, että ruoka maistuu hyvälle. Jotkut ratkai-
sevat asian niin, että mukana on aina omia eväitä”, 
Sandell sanoo.

Ravintolat ja ruokapalvelut voivat toiminnal-
laan myös hälventää uusien ruokien pelkoa. 
Epäluuloinen ruokailijakin voi rohkaistua 
maistamaan, kun ateriat osat tarjotaan selkeinä 
komponentteina. Myös täsmälliset tuoteselos-
teet voivat toimia rohkaisijana. 

Sandellin mukaan värikäs ruoka 
saattaa miellyttää uusia ruokia pelkäävää 
enemmän kuin jokin tietynvärinen ruoka. 
Tämä johtuu siitä, että ihmisillä on mah-
dollisuus kokea ruoan väritkin makuina. 
Ihmiset voivat kuitenkin olla keskenään 
erilaisia kokijoita.  Punainen ja oranssi 
väri yhdistetään tyypillisesti makeaan 
makuun, mutta ne voivat muistuttaa myös happamasta 
ja karvaasta mausta. Valkoinen taas linkittyy vahvasti 
terveellisyyteen, mutta sitä pidetään usein myös vähi-
ten miellyttävänä ruoan värinä. 

”Yksittäisten värien kanssa voi tulla yllätyksiä, kun taas väri-
käs ruoka saattaa maistua paremmin”, Sandell summaa.

Pelosta voi oppia pois
Uusien ruokien pelko ei väistämättä seuraa ihmistä koko elämän 
ajan, vaan siitä voi oppia poiskin. Varsinkin lapsuusvuosien ruo-
kakokemuksilla on tärkeä merkitys. Jos perheessä ei olla rohkeita 
maistajia, lapsi voi saada maistamiseen kannustusta esimerkiksi 
päiväkodin ruokailutilanteissa. Sandellin mukaan lapsilla toimii 

yleensä hyvin kaikkia aisteja hyödyntävä ruokakasvatus eli se, 
että ruokia saa kaikessa rauhassa haistella, maistella, kuulostella, 
tutkia ja tunnustella. 

”Päiväkodin aikuiset voivat omalla käytöksellään tehdä 
ruokailutilanteista helppoja ja kannustavia. Yhteinen ruokapuhe 
eli keskustelut ruoasta lisäävät lapsilla tilanteen mukavuutta. 
Kärsivällisyyttä ruokaneofobisen maistelijan kanssa tietenkin 

tarvitaan”, Sandell sanoo. 
Nuorten ja aikuisten kanssa voivat toimia esi-

merkiksi työpajat ja kokkailukerhot. Ryhmässä on 
helppo huomata, että olemme kaikki maistajina 
ja ruokailijoina erilaisia. Jollekin ruoassa ovat 
tärkeää värit ja muodot, toisille taas maut. 

Ruokavalion laatu voi heikentyä 
Makutottumusten rikastamiseen kannattaa 

pyrkiä, sillä tutkimusten perusteella tie-
detään, että uusien ruokien pelko voi 
heikentää ruokavalion laatua. ”Uusien 

ruokien pelko voi vähentää ruokatottu-
musten monipuolisuutta, jos esimerkiksi 
kasvisten käyttö on tosi rajoittunutta”, 
Sandell sanoo. 

Rajoitetumpi ruokavalikoima voi hei-
jastua myös ravintoaineiden saantiin. Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Helsingin 
yliopiston ja virolaisen Tarton yliopiston 
tuoreen tutkimuksen mukaan uusien ruokien 
pelko on yhteydessä esimerkiksi suolan ja 
tyydyttyneen rasvan runsaampaan saantiin, 
kun taas kuitua ja proteiinia on ruokava-
liossa vähemmän. Samassa tutkimuksessa 
havaittiin, että ruokaneofobia voi lisätä riskiä 
sairastua tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja 
verisuonisairauksiin. 

Vastakohtana ruokaneofilia 
Ruokaneofobian vastakohta on ruokaneo-

filia, jota määrittää vaihtelunhalu, 
uutuushakuisuus ja mieltymys uuden-
laiseen ruokaan. 

”Ruokaneofilisellä ihmisellä ei 
ole yleensä ennakkoluuloja ruokaa 
kohtaan, vaan se on hänelle helposti 
lähestyttävää. Tämäkin voi johtaa 
ongelmiin, jos esimerkiksi syödyn 

ruoan määrää on vaikea hallita”, Sandell kertoo. 
Turun yliopistossa toteutetussa tutkimuksessa vahvasti 

ruokaneofobisia oli vajaa 20 prosenttia tutkituista, kun taas 
ruokaneofilisten osuus oli noin 40 prosenttia. Tutkimukseen 
osallistui lähes 3000 aikuista. 

Mari Sandell on parhaillaan mukana toteuttamassa kuuden 
Euroopan maan yhteistä tutkimusta, jossa selvitetään ruokaneo-
fobian esiintymistä ja vaikutusta ruokatottumuksiin 9–12 –vuo-
tiailla lapsilla. Tutkimukseen osallistuu myös suomalaisia lapsia. 
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”Juuri oikeassa kypsyysasteessa pakatut hedelmät takaavat, 
että tuotteet säilyvät raikkaina loppuun asti.” 
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Tuotteet eivät ole vielä auki MeiraNovalla. 
Kysythän lisää myyjältäsi.


