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Lidlin joulututkimus – suomalainen ei halua terveellistä joulupöytää 
 
Lidlin teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisten erikoisimpia jouluruokia ovat lipeäkala ja pizza.  
Tutkimuksen mukaan 11 prosenttia vastaajista tuo lisää kalaa joulupöytään. Kasvisruokien osuus nousee 
14 prosentilla vastaajista. Jälkiruokana tänä vuonna kokeillaan joulupöydässä raakaleivonnaisia sekä 
juustokakkua.  
 
Lidlin teettämässä joulututkimuksessa suomalaiset kertovat joulupöydän mieltymyksistään. Tutkimukseen 
vastasi noin tuhat 18–75-vuotiasta suomalaista. Vuoden 2018 vastaavaan tutkimukseen verrattuna on 
nähtävissä selkeitä eroja, jotka kertovat ruokapöydän yleisestä muutoksesta.  
 
- Kalan suosio joulupöydässä kasvaa. 11 prosenttia suomalaisista haluaa lisätä kalaa ruokapöytään. Siksi 
olemme halunneet panostaa kaloihin. Meillä Lidlissä kaikki omalla merkillä myytävät lohet ovat joko kotimaista 
kirjolohta tai ASC-sertifioitua eli vastuullisesti kasvatettua tuontilohta, kertoo Lidlin kaupallinen johtaja Mikko 
Forsström.  
 
Kinkku on kuitenkin edelleen joulupöydän ykkönen. Vuonna 2018 kinkkuun panosti 82 prosenttia vastanneista. 
Tänä vuonna kinkku maistuu 86 prosentille kotitalouksista. Graavikala maistui vuonna 2018 64 prosentille 
vastaajista, mutta tänä vuonna se on tehnyt hienoisen nousun 67 prosenttiin. Suurimpia nousijoita on 
kylmäsavustettu lohi, joka vuonna 2018 maistui 46 prosentille vastaajista, mutta maistuukin tänä vuonna jo 56 
prosentille vastaajista. Lämminsavulohi on noussut 11 prosenttiyksikköä. Vuonna 2018 se maistui vain 32 
prosentille vastaajista, kun tänä vuonna jo 43 prosenttia vastaajista syö lämminsavulohta.  
 
Joulupöytään toivotaan vaihtelua 
 
Peräti 88 prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että joulupöydän ei tarvitse olla terveellinen. 51 
prosenttia arvostaa perinteistä jouluruokapöytää, mutta toivoo silti siihen jotain vaihtelua tai erikoisuuksia. 
Erikoisimpien maistettujen joulupöydän valintojen joukkoon on listattu mm. lipeäkala ja pizza. Suurin osa 
ruoista halutaan ostaa joko puolivalmiina tai valmiina. 
 
- Kasvisruoan lisääminen näkyy tutkimuksessa selkeästi. 14 prosenttia vastaajista lisää kasvista 
joulupöytään. Vuonna 2018 14 prosenttia vastaajista oli valmis lisäämään kasvista ja luku on sama tänä vuonna. 
Myös täysin vegaanisia joulupöytiä on hieman enemmän kuin aiemmin. 5 prosenttia vastaajista lisää tänä 
vuonna vegaanisia ruokia, kun kaksi vuotta sitten luku oli 4 prosenttia, kertoo Forsström.  
 
Erityisesti jälkiruoissa kiinnostavat uudet maut. Tänä vuonna poiketaan perinteisestä, ja testataan 
juustokakkua, macaronsseja ja piparijäätelöä sekä syödään joulutorttuja uusilla täytteillä. Yksi perinne on 
kuitenkin yli muiden: 92 prosenttia vastaajista valmistaa riisipuuron itse. 
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