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MA 18.10 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 
korvapuusti tai  
muu välipala 
 
 

kalaperunasosevuoka 
lisuke 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

TI 19.10 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

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

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

jauhelihakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

KE 20.10 4-viljanvelli, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala/hedelmä 

mantelikala,kastike 
perunat ,vihersalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
omenakiisseli 
 

Kahvi, tee tai kaakao 
mustikkamunkki tai  
muu välipala 
 

nakit ja muussi 
lisuke 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

TO 21.10 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

TOIVERUOKAPÄIVÄ 
karjalanpaisti,perunat 
tuoresalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
marjakiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

juuressosekeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

PE 22.10 vehnähiutalepuuro,jogurtti 
kahvi/tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto,mehu 
suolakurkku 
 

lihapullat kastikkeessa 
perunat,vihersalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
mandariinikiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
voimapulla tai  
muu välipala 
 

kalkkunakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

vadelma-neljänviljanpuuro 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

LA 23.10 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

liha-makaronilaatikko 
vihersalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
kahvia ja pullaa 

Tarvittaessa välipala 
 

puna-ahvenkeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

juustokierre 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 

SU 24.10 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

 piparjuuriliha 
perunamuussi,tuoresalaatti 
leipätarjotin,voi 
maito,piimä,vesi 
puolukkarahka 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

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

lihapiiras 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms 
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MA 25.10 4-viljanpuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
keitetty kananmuna 

siskonmakkarakeitto 
 
leipätarjotin/voi 
maito/piimä/vesi  
marjapaistos ja 
vaniljakastike 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 

kalakiusaus 
lisuke 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

ruis-puolukkapuuro 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

TI 26.10 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

jauheliha-perunamoussaka 
salaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi       
sekamarjakiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
Makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

kinkku-pastakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

KE 27.10 kauravelli, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

riistakäristys 
perunatmuussi,puolukka 
tuoresalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi              
vadelmakiisseli 

Kahvi, tee tai kaakao 
makea kahvileipä 
muu välipala 
 

uunimunakas 
lisuke 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

TO 28.10 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala/hedelmä 

TOIVERUOKAPÄIVÄ 
kaalilaatikko 
puolukka,vihersalaatti 
maito / piimä / vesi 
leipätarjotin,voi 
maitoakiisseli ja marjasose 

kahvi,tee tai kaakao 
makea kahvileipä tai     
muu välipala                                          

makkarakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

hedelmäinen ohrapuuro 
mehu, maito 
tarvittaessa leipä, leikkele, tuorepala 
tms. 
 

PE 29.10 vehnäpuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

lihastroganoff 
perunat,vihersalaatti 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi  
raparperikiisseli&kerma 

Kahvi, tee tai kaakao 
makea kahvileipä tai  
muu välipala 
 

juustoinen kasvissosekeitto  
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

LA 30.10 kaurapuuro, jogurtti  
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

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

tarvittaessa välipala 
 
 

lihakeitto 
 
leipätarjotin, voi 
maito / piimä / vesi 
 

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

SU 31.10 kaurapuuro, jogurtti   
kahvi, tee tai kaakao 
leikkele-/juustoleipä 
mehukeitto, mehu 
tuorepala 

kalaleike,perunasose 
vihersalaatti 
leipätarjotin,voi 
maito/piimä/vesi 
mokka-banaanimousse 
 

Kahvi, tee tai kaakao 
makea kahvileipä 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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