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AAMIAINEN 

                           

LOUNAS PÄIVÄKAHVI PÄIVÄLLINEN ILTAPALA 

MA 23.1 

 

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

lohikeitto 
 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi 
uunijuusto ja hillo     

Kahvi, tee tai kaakao 
kahvikakkua tai  
muu välipala 
 
 

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

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

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

kanaviillokki,riisi 
mustaherukka,salaatti 
leipätarjotin/voi 
maito / piimä / vesi 
kuningatarkiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
pullaa/piirakkaa tai 
muu välipala 
 

makkarakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

KE 25.1 4-viljanvelli, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala/hedelmä 

pekonihärkää,perunat 
rapea tuoresalaatti 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi 
raparperi-mansikkakiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
makea kahvileipä tai 
muu välipala 
 
 

punajuurikroketit ja 
pastasalaatti 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

TO 26.1 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

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

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

tomaattinen kinkkukeitto 
 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

PE 27.1 ohrahiutalepuuro,jogurtti 
kahvi,tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
marjaeitto,mehu 
tuorepala 

paneroitu kampelafile 
kermaviilikastike 
tuoresalaatti,perunat 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
mangokiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
pullapitkoa tai  
muu välipala 
 

kookos-kasvissosekeitto 
 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

LA 28.1 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

jauhelihakiusaus 
vihersalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
puolukkakiisseli&kerma 

kahvi,tee tai kaakao 
pullapala tai 
muu välipala 

kana-kasviskeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

perunapiirakat 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 

SU 29.1 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

karjalanpaistia 
perunasose,rapea salaatti 
leipätarjotin,voi 
maito,piimä,vesi 
jäätelö 

Kahvi, tee tai kaakao 
kahvikakkua tai  
muu välipala 
 

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

juusto-kasviskierre 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 
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AAMIAINEN LOUNAS PÄIVÄKAHVI PÄIVÄLLINEN ILTAPALA 

MA 30.1 4-viljanpuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
keitetty kananmuna 

siskonmakkarakeitto  
                 
leipätarjotin/voi 
maito/piimä/vesi 
letut ja marjahillo 

Kahvi, tee tai kaakao 
pullaa tai  
muu välipala 

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

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

TI 31.1 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

jauhelihakastike 
spaghetti,salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi       
mangorahka 

Kahvi, tee tai kaakao 
piirakkaa/kakkua tai  
muu välipala 
 

kasvisnakkikeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

KE 1.2 kauravelli, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

lindtsrömin mureke,kastike 
perunat,vihersalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi              
mansikkakiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
makea kahvileipä 
muu välipala 
 

ohrauunipuuro& 
marjakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

silli-munavoileivät 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

TO 2.2 vehnähiutalepuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala/hedelmä 

TOIVERUOKAPÄIVÄ 
haudutettua puna-ahventa 
perunat,vihersalaatti 
maito / piimä / vesi 
leipätarjotin,voi 
sekamarjakiisseli 

kahvi,tee tai kaakao 
makea kahvileipä tai     
muu välipala                                          

pinaattikeitto 
kananmuna 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

proteiini-banaanijuoma 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

PE 3.2  
4-viljanpuuro,jogurtti 
kahvi,tee tai kaakao 
leikkelevoileivät,suolakurkkua 
mehukeitto,mehu 
hedelmä 

possusuikalekastike 
perunat,vihersalaatti 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi 
hedelmäkiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
marjapiirakka  tai 
muu välipala 
 

porkkana-perunasosekeitto 
raejuusto 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

vispattu marjapuuro 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

LA 4.2 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

broiler-perunavuoka 
lämmim vihannes,lisuke 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
ruusunmarjakiisseli 

kahvi,tee tai kaakao 
rusinapullaa 
suolainen piiras 
muu välipala 

savulohikeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

SU 5.2 kaurapuuro, jogurtti   
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

piparjuuriliha 
perunasose,vihersalaatti 
 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi 
puolukkarahka 

Kahvi, tee tai kaakao 
talonkakkua  tai 
muu välipala 
 

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

lohipasteija 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 
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