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VIIKKO    

   2 

AAMIAINEN LOUNAS PÄIVÄKAHVI PÄIVÄLLINEN ILTAPALA 

MA 11.1 vehnäpuuro, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
keitetty kananmuna 

siskonmakkarakeitto 
 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi  
letut ja hillo 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 
 

kasviskroketit,perunasose 
lisuke 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

persikka-vehnähiutalepuuro 
 mehu,maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

TI 12.1 kaurapuuro, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

broiler-kasvispaella 
mustaherukkahillo,salaatti 
leipätarjotin/voi 
maito / piimä / vesi 
kuningatarkiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

lihakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

KE 13.1 4-viljanvelli, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

kalaa talon tapaan 
perunat,salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
mustaherukkakiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

jauheliha-perunasosevuoka 
lisuke 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

TO 14.1 kaurapuuro, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

juures-possupata 
perunat,salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
mandariinikiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

sienikeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

PE 15.1 vehnäpuuro, jogurtti tai viili  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

uunimakkara 
perunamuussi,salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
jäätelö 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

kookos-kasvissosekeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

LA16.1 kaurahiutalepuuro, jogurtti tai viili  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

silakkalaatikko 
salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
kahvia ja pullaa 

Tarvittaessa välipala 
 

riistakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

suolainen piiras 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 

SU 17.1 kaurapuuro, jogurtti tai viili  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

lihapullat kastikkeessa 
perunasose,salaatti 
leipätarjotin,voi 
maito,piimä,vesi 
puolukkarahka 
 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

riisipuuro 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

lohipasteija 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 
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MA 18.1 4-viljanpuuro, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
keitetty kananmuna 

unkarilainen paprikakeitto 
smetana 
leipätarjotin/voi 
maito/piimä/vesi 
marjapaistos ja 
vaniljakastike 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 

kalkkuna-pastavuoka 
lisuke 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

TI 19.1 kaurapuuro, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

liha-kaalilaatikko 
salaatti,puolukkahillo 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi       
mangokiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

bataatti-perunasosekeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

KE 20.1 kauravelli, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

lohimureke,kastike 
perunat,salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi              
mansikka-raparperikiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
makea kahvileipä 
muu välipala 
 

mannapuuro ja  
marjakeitto 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

TO 21.1 kaurapuuro, jogurtti tai viili 
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

piparjuuriliha 
perunat,tuoresalaatti 
maito / piimä / vesi 
leipätarjotin,voi 
puolukkakiisseli&kerma 

joulukahvit 
lohi/kinkkupiirakka                         
joulutorttuja                          
pipareita 

kesäkeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

omena-riisihiutalepuuro 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

PE 22.1 vehnäpuuro, jogurtti tai viili  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

jauhemaksakastike,perunat 
vihersalaatti,puolukkahillo 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi  
vadelmakiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

seitikeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

LA 23.1 kaurapuuro, jogurtti tai viili  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

kebabkiusaus 
salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
kahvia/pullaa 

tarvittaessa välipala 
 
 

tomaattinen jauhelihakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

SU 24.1 kaurapuuro, jogurtti tai viili  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

valkosipulikalafilee 
perunasose,salaatti 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi 
mustikkahyytelö 
 

Kahvi, tee tai kaakao 
makea kahvileipä tai 
muu välipala 
 

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

lihapiirakka 
 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 

 


