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AAMIAINEN 

                           

LOUNAS PÄIVÄKAHVI PÄIVÄLLINEN ILTAPALA 

MA 19.9 

 

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

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

Kahvi, tee tai kaakao 
kahvikakkua tai  
muu välipala 
 
 

jauhis-pastavuoka 
tuore kurkkua 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

graham-marjapuuro 
 mehu,maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

TI 20.9 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

jauhelihalasagne 
vihersalaatti 
leipätarjotin/voi 
maito / piimä / vesi 
hedelmäkiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
makea kahvileipä tai 
muu välipala 
 

lihakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

KE 21.9 4-viljanvelli, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala/hedelmä 

kalaa talon tapaan,perunat 
kurkku-vihersalaatti 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi 
suklaavanukas 

Kahvi, tee tai kaakao 
makea kahvileipä tai 
muu välipala 
 
 

uuniohrapuuro ja marjakeitto 
 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

kinkku-juustovoileivät 
 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

TO 22.9 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

TOIVERUOKAPÄIVÄ 
uunimakkara,perunamuussi 
kastike,salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
marjakiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

kana-kasviskeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

PE 23.9 vehnähiutalepuuro,jogurtti 
kahvi,tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
marjaeitto,mehu 
tuorepala 

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

Kahvi, tee tai kaakao 
pullapitkoa tai  
muu välipala 
 

juustoinen 
kesäkurpitsasosekeitto 
 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

LA 24.9 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

silakkalaatikko 
punajuuri,lämmin vihannes 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
mustikkakiisseli 

kahvi,tee tai kaakao 
pullapala tai 
muu välipala 

nakkikeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

lihapiiras 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 

SU 25.9 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

naudan palapaisti 
perunamuussi,salaatti 
leipätarjotin,voi 
maito,piimä,vesi 
puolukkarahka 

Kahvi, tee tai kaakao 
marjapiirakka tai  
muu välipala 
 

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

perunapiirakka 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 
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MA 26.9 4-viljanpuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
keitetty kananmuna 

borssikeitto  
smetana                             
leipätarjotin/voi 
maito/piimä/vesi 
uunijuusto ja vadelmahillo 

Kahvi, tee tai kaakao 
marjapiirakka tai  
muu välipala 

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

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

TI 27.9 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

makkarakastike 
perunamuussi,salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi       
mansikkakiisseli  

Kahvi, tee tai kaakao 
pikkupulla tai  
muu välipala 
 

juusto-savuporokeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

KE 28.9 kauravelli, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

kalapihvit,tillikastike 
perunat,vihersalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi              
ruusunmarjakiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
makea kahvileipä 
muu välipala 
 

feta-kasvisvuoka 
lisuke 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

TO 29.9 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala/hedelmä 

TOIVERUOKAPÄIVÄ 
kaalilaatikko 
puolukkahillo,vihersalaatti 
maito / piimä / vesi 
leipätarjotin,voi 
jäätelö 

kahvi,tee tai kaakao 
makea kahvileipä tai     
muu välipala                                          

broilerin jauhelihakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

PE 30.9 BUFFETAAMIAINEN 
puuroa,jogurttia 
munakas,nakkeja,piirakoita 
vihanneksia,hedelmiä 
mehukeitto, mehu 
kahvi/tee/kaakao 

jauhelihakastike 
perunat,vihersalaatti 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi 
puolukkakiisseli ja 
kermavaahto 

Kahvi, tee tai kaakao 
marjapiirakka  tai 
muu välipala 
 

juuressosekeitto 
raejuusto 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

marjainen proteiinijuoma 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

LA 1.10 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

merimiesvuoka 
punakaalisalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
persikkakiisseli 
 

kahvi,tee tai kaakao 
rusinapullaa tai 
muu välipala 

makkarakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

riisipiirakat&munavoi 
mehu,maito 
tarvittaessa leipä,leikkele,tuorepala 
tms. 

SU 2.10 kaurapuuro, jogurtti   
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

savulohikastike 
perunamuussi 
tomaatti-vihersalaatti 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi 
mansikkatalkkuna 
 

Kahvi, tee tai kaakao 
talonkakkua  tai 
muu välipala 
 

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

broilerpiiras 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 
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