
       

 
 

Tuusulan päiväkotien kiertävä ruokalista  
vuosille 2016 - 2017 
 

 
 

viikot: 32,38,44,50,4,10,16,22,28 
1.  aamupala lounas välipala 

ma Kaurapuuro 
maito  
näkkileipä 
tomaatti 

Porkkanapihvi 
perunasose tai 
peruna + lisäkekastike 
rapea hernesalaatti 
 

Tumma ruispaahto 
juusto 
omenatäysmehu 
 

ti Maissihiutale 
persikkasose 
maito 
näkkileipä 
meloni/banaani 

Kebab-lihakastike 
riisi 
keltainen salaatti 
 

Puolukkavispipuuro 
maito 
näkkileipä  

ke Ruishiutalepuuro 
maito  
näkkileipä 
omena / appelsiini 

Jauhelihalasagnette   
kaali-kurkku-porkkanasalaatti 

Hedelmärahka 
näkkileipä 
marjatäysmehu 

to Neljänviljanpuuro 
maito 
näkkileipä 
tomaatti/meloni 

Kermainen kalakeitto  
ruisneppari 
kurkku 

Pannukakku / ohukaiset 
omenasose 
maito 
lohkoporkkanat 

pe Ohrahiutalevelli 
maito 
ruisrouheleipä 
kurkku 

Makkarakastike 
peruna 
porkkanaraaste 

Perunarieska 
maito 
luumu / omena 
näkkileipä 

 
     
 
  
              

viikot: 33,39,45,51,5,11,17,23,29 
2.  aamupala lounas välipala 

ma Neljänviljanpuuro 
maito 
näkkileipä 
tomaatti 

Pinaattiohukaiset 
perunasose 
puolukkasurvos 
aurinkoinen salaatti 

Myslineppari 
maito 
juusto 
omena / appelsiini  
  

ti Kaurapuuro 
maito 
näkkileipä 
kurkku 

Chili con carne / Bolognalainen jauhelihakas-
tike  
ohralisäke/pasta 
värikäs kaalisalaatti 

Suklaakiisseli 
näkkileipä 
lohkoporkkana 

ke Kaakao  
ruisrouheleipä  
leikkelemakkara 
meloni 

Kinkkukiusaus 
tuoresalaatti 
 

Ruusunmarjakiisseli 
maito  
viljapaahto 
kurkku  

to Ohrahiutalevelli 
omenatäysmehu 
näkkileipä  

Mausteinen kanakeitto / Kirkas kanakeitto 
reissumies 
kurkku  
 

Pulla 
maito 
näkkileipä 
banaani / omena 

pe Vehnähiutalepuuro 
maito 
tomaatti 
näkkileipä 

Lohta Lemonkastikkeessa   
peruna  
porkkanaraaste 
 

Jogurtti  
tumma ruispaahto 
meloni 

 



       

 
 
 
 
   
 

viikot: 34,40,46,52,6,12,18,24,30 
3. aamupala lounas välipala 

ma Neljänviljanpuuro 
maito 
näkkileipä 
kurkku 

Broileripyörykkä 
perunasose tai 
peruna + lisäkekastike  
hedelmäinen salaatti 

Reissumies 
maito 
leikkelemakkara 
tomaatti  

ti Ruishiutalepuuro 
maito  
näkkileipä 
omena / appelsiini 
 

Nakkikeitto  
ruispala 
tomaatti 
 

Ananaskiisseli /  
Persikkakiisseli 
maito 
kauraleipä 
meloni 

ke Maissihiutale 
päärynäsose 
maito 
näkkileipä 
tuorepala 

Tonnikalapastavuoka 
Rapea kesäkurpitsasalaatti 

Marjarahka 
maito 
näkkileipä 
lohkoporkkanat 

to Kaurapuuro 
maito 
näkkileipä 
meloni  
 

Jauhelihakeitto 
sämpylä/pehmopala 
kurkku  
 

Omenapiirakka /  
Marjapiirakka 
maito 
näkkileipä 

pe Mannapuuro 
hedelmäsose 
omenatäysmehu  
näkkileipä 

Välimeren lihakastike  
neljän viljan lisäke 
Kreikkalainen salaatti 

Riisipiirakka  
kurkku 
marjatäysmehu 

    
     
  
   
   

viikot: 35,41,47,1,7,13,19,25 
4. aamupala lounas välipala 

ma Vehnähiutalepuuro 
maito 
näkkileipä 
kurkku  

Kalapyörykkä 
perunasose tai 
peruna + lisäkekastike 
kurpitsasalaatti 

Sämpylä / pehmopala 
juusto 
maito 
omena / appelsiini 

ti Maissihiutale 
persikkasose 
maito 
tumma ruispaahto 
tuorepala 

Liha-juurespata 
peruna 
vihannessalaatti 

Suklaamanna 
maito 
näkkileipä 
omena/banaani 

ke Ohravelli  
leikkelemakkara 
näkkileipä 
hedelmätäysmehu 

Makaronipata  
rapea kurkkusalaatti 

Aprikoosikiisseli 
maito 
näkkileipä 
lohkoporkkanat  

to Kaurapuuro 
maito 
näkkileipä 
meloni 

Minestronekeitto/Pinaattikeitto 
ciabatta/sämpylä 
kurkku / kananmuna 
 

Mansikkakiisseli 
maito  
viljapaahto 
tuorepala 

pe Mannapuuro /riisi-
puuro 
hedelmäsose 
näkkileipä 
omenatäysmehu 

Mango-broilerikastike 
ohralisäke 
porkkanaraaste/rakuunaporkkanat  

Jogurtti  
ruispala 
tomaatti 

 



       

 
 
 
 
  
 

viikot: 36,42,48,2,8,14,20,26 
5. aamupala lounas välipala 

ma Kaurapuuro 
maito 
näkkileipä 
kurkku 

Uunimakkara  
perunasose  
rapea porkkanasalaatti       

Luomuruistyyny leipä 
maito 
juusto 
meloni/tuorepala 
 

ti Helmivelli / 
Riisipuuro 
marjatäysmehu 
tumma ruispaahto 
 

Mummon jauhelihakastike 
peruna 
elokuun salaatti 

Marjakiisseli 
maito 
näkkileipä 
lohkoporkkanat   

ke Kaakao 
kauraleipä 
leikkelemakkara 
tomaatti 
 

Kalastaja Eemelin Lohikiusaus 
kaali-hernesalaatti 

Hedelmäsalaatti 
maito  
näkkileipä 

to Neljänviljanpuuro 
maito 
näkkileipä 
kurkku 
 

Kasvissosekeitto / Hernekeitto  
reissumies 
juusto / tuorepala 
 

Pannukakku / ohukaiset 
päärynäsose 
maito 
lohkoporkkanat 

pe Mannapuuro  
persikkasose 
näkkileipä  
omenatäysmehu 

Sweet and sour lihakastike 
ohralisäke 
porkkanaraaste 
 

Perunarieska 
maito 
näkkileipä 
tomaatti 

   
 
 
  

viikot: 31,37,43,49,3,9,15,21,27 
6. aamupala lounas välipala 

ma Vehnähiutalepuuro 
maito 
näkkileipä 
tomaatti 

Lihapullat  
perunasose tai 
peruna + lisäkekastike 
rapea maissisalaatti 

3-viljansämpylä / pehmopala 
maito 
juusto 
banaani / meloni 

ti Maissihiutale 
persikkasose 
maito 
ruisneppari  
kurkku 

Omenainen currykanakastike 
ohralisäke 
kaali-tomaattisalaatti 

Puolukka-banaanikiisseli 
tai ruispuolukkapuuro 
maito  
näkkileipä  
 

ke Vitamannavelli 
tumma ruispaahto 
omenatäysmehu 

Kreikkalainen jauhelihavuoka 
raikas kurkkusalaatti 

Mangokiisseli 
maito 
sekahiivaleipä 
tomaatti 

to Kaurapuuro 
näkkileipä 
leikkelemakkara 
lohkoporkkanat  

Lihakeitto 
luomuruistyyny leipä 
kurkku 

Talkooväenpiirakka 
maito 
näkkileipä 

pe Ruishiutalepuuro 
maito 
näkkileipä  
meloni 

Tomaattinen tonnikalakastike 
pasta  
porkkanaraaste/höyrytetyt porkkanat 
 

Jogurttivanukas 
viljapaahto 
kurkku  

 


