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Maustekasvien kâyttö ruuan maustajina on Suomessa nuorta. Maustamiskulttuuri on
levinnyt Länsi-Suomeen Ruotsin kautta ja ltä-Suomeen Venäjän kautta. Se on ollut rikkainta
Lounais-Suomessa, jossa maustamistavãt ovat myös ylittäneõt säätyrajoja. ItäsuomalãÈà
maustamiskulttr¡uria luonnehtii mausteiden käytön niukkuus, ja Venäjåiltä ltä-Suomeen
tullutta ruokien hapattamista voi pitää eräänlaisena maustekorvikkeena. Pohjois-Suomi
erottuu omaksi alueekseen, koska maustaminen siellä on vieläkin erittäin niukkaa.
Maustekulffi¡urin alueelliseen jakautumiseen on vaikuttanut maan historia, lähinnä vieraan
vallqgalainen aika.

Mausteiden käyttö Suomessa on ollut yhteiskuntaluokasta riippuvaista. Säätyliüset käyttivät
maustekasveja ensin yksinomaan rohtoina, ja myöhemmin yhä enenev¿issä måiärin ruuan
maustajina. Kattavinta maustekasvien viljely rohdoiksi on ollut taloudellisen hyödyn
aikakaudella, jolloin myös rahvas ryhtyi viljelemään maustekasveja låüikekäyttöön. Aateliset
käyttivät maustekasveja ruuan maustajina pienessä mittakaavassa 1500- ja 1600Jukujen
vaihteesta lähtien. Kasviksia kohtaan tunnetun epäluulon vuoksi mausteet vakiinnuttivat
asemansa vasta 1900-luvun puolella rahvaan keskuudessa. Rahvaalle on ollut tärkeintä
ruuan saaminen, ei niinkään sen maku. Rahvaan yleisin maustamiskohde on ollut viina. Se
maustettiin lääkevaikutusta vahvistamaan ja poltetun viinan pahaa makua poistamaan.
Käytetyimmät mausteet olivat "turkinpippun" (Capsicum annuum L.), kataja (Juniperus
communis L.), kumina (Carum carviL.)ja useat marunalajit (ArtemisiaL.).

Muskotti (Myristicafragrans Hout.) ja persilja lPetroselinum crispum (Miller) A. V/. Hill,
P. hortense auct.l ovat olleet säätylliisten käytetyimmät mausteet 1700- ja l8OOluvuilla.
Muita yleisesti käytettyjä mausteita ovat olleet sipuli (AIIium cepa L.), pippuri (Piper
nigrum l-.) ja sinappi lBrassica nigra (L.) Koch & Sinapís alba L.l. Nykypäivänä
Suomessa suositut tilli (Anethum graveolens L.)ja valkosiplli (AIIium sativum L.) ovat
vakiinnuttaneet asemansa vasta tämän wosisadan puolella.

Ongelmaksi tutkimuksessa muodostui tiedon hajanaisuus ja låihdeteosten epãtarkka
terminologia. Esimerkiksi sanalla "pippuri" on voitu tarkoittaa seka Pimenta dioicaaetta
Piper nigrumia. Lisäksi käytetyt maustekeittokirjat kuvasivat poikkeuksetta vain säãtylåüsten
maustamiskulttuuria.

Oppiaine - Lãroåimne

kasvitiede

Työn nimi - Arbetets titel
Maustekasvit ruuan maustajina lähtien

allisuustutkimus
Suomessa keskiaj alta

Tekijä - Författare
Okko-Koskinen Maria

Ekologian ja systematiikan laitos
Laitos - Institution

¡ .,rSa;"'{a

U:; ê e r'" Í(:\


