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AAMIAINEN LOUNAS PÄIVÄKAHVI PÄIVÄLLINEN ILTAPALA 

MA 16.5 vehnäpuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
keitetty kananmuna 

hernekeitto 
 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi  
pannukakku ja hillo 

Kahvi, tee tai kaakao 
makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 
 

tonnikalapastavuoka 
lisuke 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

marjavispipuuro 
 mehu,maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

TI 17.5 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

chili con carne,riisi 
vihersalaatti 
leipätarjotin/voi 
maito / piimä / vesi 
kaneli-omenakiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

riistakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

jogurtti 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

KE 18.5 4-viljanvelli, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala/hedelmä 

lohikiusaus 
salaati 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi 
marjakiisseli  

Kahvi, tee tai kaakao 
porkkanakakkua tai  
muu välipala 
 

helmipuuro ja 
marjakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

voileivät 
 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

TO 19.5 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

TOIVERUOKAPÄIVÄ 
kaalilaatikko 
puolukkahillo,vihersalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
maitokiisseli&marjasose 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

makkarakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

puolukka-ruishiutalepuuro 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

PE 20.5 vehnähiutalepuuro,jogurtti 
kahvi,tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
marjaeitto,mehu 
tuorepala 

piparjuuriliha 
perunat,vihersalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
ananaskiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
voimapulla tai  
muu välipala 
 

juustokeitto 
 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

marjarahka 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

LA 21.5 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

broiler-perunavuoka 
vihersalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
sekamarjakiisseli 

kahvi,tee tai kaakao 
rusinapullaa tai 
muu välipala 

lihakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

perunapiirakat  
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 

SU 22.5 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

mantelikala,perunasose 
kurkku-raejuusto-
vihersalaatti 
leipätarjotin,voi 
maito,piimä,vesi 
jäätelö 

Kahvi, tee tai kaakao 
mustikkamunkki tai  
muu välipala 
 

riisipuuro 
voi/kaneli&sokeri/marjakeitto 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

kinkkukierre 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 
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MA 23.5 4-viljanpuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
keitetty kananmuna 

borssikeitto                              
smetana 
leipätarjotin/voi 
maito/piimä/vesi 
köyhät ritarit & hillo ja 
kermavaahto 

Kahvi, tee tai kaakao 
marjapiirakka tai  
muu välipala 

kala-perunavuoka 
lisuke 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

aprikoosi-kaurapuuro 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

TI 24.5 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

kinkku-pastavuoka 
tuoresalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi       
kahvikiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
pikkupulla tai  
muu välipala 
 

lapin keitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

Jogurtti  
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

KE 25.5 kauravelli, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

silakkapihvit,kastike 
bataatti-perunamuussi 
salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi              
mansikkakiisseli  

Kahvi, tee tai kaakao 
makea kahvileipä 
muu välipala 
 

mustaa makkaraa,puolukkahillo 
salaatti 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

voileivät 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

TO 26.5 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala/hedelmä 

TOIVERUOKAPÄIVÄ 
burgundin lihapata,perunat 
isoäidin salaatti 
maito / piimä / vesi 
leipätarjotin,voi 
puolukkarahka 

kahvi,tee tai kaakao 
makea kahvileipä tai     
muu välipala                                          

kookos- 
kasvissosekeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

riisivatruskat ja munavoi 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

PE 27.5 vehnähiutalepuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

nakkikastike,perunat 
vihersalaatti 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi 
mustaherukkakiisseli ja 
kermavaahto          

Kahvi, tee tai kaakao 
marjapiirakka  tai 
muu välipala 
 

linssi-kanakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

suklaamannapuuro 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

LA 28.5 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

juustoinen kalapaistos 
salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
päärynäkiisseli 
 

kahvi,tee tai kaakao 
kanelipullaa tai 
muu välipala 

jauhelihakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

lihapiirakat 
mehu,maito 
tarvittaessa leipä,leikkele,tuorepala 
tms. 

SU 29.5 kaurapuuro, jogurtti   
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

porsaanlihastroganoff 
perunamuussi 
tomaatti-vihersalaatti 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi 
marjarahka 

Kahvi, tee tai kaakao 
tiikerikakkua  tai 
muu välipala 
 

riisipuuro 
voi/kaneli&sokeri/marjakeitto 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

luonnonjogurtti ja 
marjasose 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 
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