
	  
Perustietoa senegalilaisesta ruokakulttuurista 

 
• Länsi - Afrikkalaisesta Senegalista löytyy herkullinen ruokakulttuuri, joka on saanut 

vaikutteita mm. ranskalaisesta, portugalilaisesta ja arabikeittiöstä. Raaka-aineiden 
saatavuus ja käyttö riippuu luonnon olosuhteista ja perheen varallisuudesta.  

• Senegalissa jääkaappi ja pakastin ovat erityisesti maaseudulla harvinaisia. Tuoreet 
raaka-aineet haetaan päivittäin torilta ja luontaiset sesongit ohjaavat 
ruokakulttuuria.  

• Yleisesti naiset ovat kotona ja vastaavat ruuanlaitosta. Etenkin kaupungeissa 
naisten työssäkäynti on kuitenkin lisääntynyt, tällöin perheissä on usein 
kotiapulainen. Hän voi olla sukulaistyttö, joka ylläpitoa vastaan huolehtii kodista ja 
ruuanlaitosta.   

• Aterian tyypillisiä raaka-aineita ovat maapähkinä, riisi ja hirssi, eteläisessä 
Senegalissa myös maniokki. Senegalilla on yli 500 km rannikkoa joten tuoretta 
kalaa ja toisinaan myös erilaisia äyriäisiä on torilla saatavilla kuten vihanneksia ja 
hedelmiä. Raaka-aineiden saanti riippuu kuitenkin pitkälle varallisuudesta. 
Erityistilanteissa, saatavuuden ja taloudellisen tilanteen mukaan, aterian raaka-
aineina käytetään myös kanaa, lammasta. Suuria juhlia varten saatetaan teurastaa 
nauta. 

• Aamupala: Kaupungeissa syödään ranskalaistyylistä patonkia ja voita. Juomana 
on teetä, kaakaota tai murukahvia. Maaseudulla aamiaiseksi nautitaan esimerkiksi 
edellisen päivän hirssipuuroa maidon tai eräänlaisen jogurtin kera. 

• Jälkiruoka: Aterian päätteeksi nautitaan usein makeaa teetä. Rituaaliin kuuluu että 
teetä keitetään kolme kierrosta ja tee tarjoillaan pienestä pannusta teelaseihin 
korkealta kaatamalla. Vähintään tunnin kestävästä ”teeseremoniasta” vastaavat 
yleensä miehet. Sesongista ja varallisuudesta riippuen jälkiruokana voi olla myös 
tuoreita hedelmiä paloiteltuina. 

• Leipä: Senegalissa ei ole perinteistä leipäkulttuuria. Syynä tähän on se, että uuneja 
ei ole juurikaan käytössä ja ruoat tehdään pääsääntöisesti kattilassa. Ranskalaista 
vaaleaa leipää on kuitenkin useimmiten saatavilla.  

• Ruokajuoma: Senegalilaiset ovat uskonnoltaan muslimeja eivätkä nauti 
alkoholijuomia. Ruokajuoma on vesi. Joskus juhlissa tarjotaan limonadia. 
Karjankasvatusalueella voidaan tarjota maitoa, mutta ei ruokajuomana. Punainen 
bissap -juoma, joka keitetään hibiskuksen lehdistä ja vedestä, on melko yleinen 
paikallinen mehujuoma. Myös apinanleipäpuun hedelmiä käytetään mehun 
valmistukseen.  

• Elintarviketeollisuus: Pohjoisessa tuotetaan tomaattipyreetä, maapähkinää sekä 
maapähkinäöljyä, voita ja kuivattuja hedelmiä. 

• Ruokatapoja: Syömään kokoonnutaan lattialle levitetyn maton päälle. Ruoka 
valmistetaan usein ulkona ja tarjotaan isolta vadilta. Ainutlaatuinen tunnelma onkin 
yksi senegalilaisen aterian tärkeistä ainesosista. Syödä voi käsin tai haarukalla. 
Jokaisella on oma osansa vadista. On kohteliasta olla tarkkailematta muita ja 
nousta ”pöydästä” kun on kylläinen. 

 
Lue lisää www.tasaus.fi/kokkaus 
 


