
 

 
 
 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

Ruokalista ajalle 28.9. - 4.10.2020  
 

l = laktoositon, m = maidoton, g = gluteeniton, v = vegaaninen, (s) = sydänmerkkiateria 
 
Maanantai 28.9.2020 
 
 Naudanliha-viherpippurikastike, l, g 

 Sadonkorjaajan broilerikeitto, m, g, (s) 

 Metsäsienikääryleet, m, g, v, (s) 

                                                  Mangorahka, l, g 
 
 
Tiistai 29.9.2020 Silakkapihvit, m (s) 

 Linssisosekeitto, l, g, (s) 

 Naudan lehtipihvi, l, g 

 Omena-kanelihyve, l, g 

 

Keskiviikko 30.9.2020 Kalkkuna-kookoscurry, m, g (s) 

 Juusto-porokeitto, l, g, (s) 

 Kasvissosekeitto, l, g, raejuusto, l, g, (s) 

                                                  Mustaherukkakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Torstai 1.10.2020 Lindströminpihvit, m, g, (s) 

 Kirjolohi-piparjuurikeitto, l, g (s) 

 Kasvispihvi mexican, l, g 

 Vatkattu puolukkapuuro, m, vaniljakastike, l, g 

 

Perjantai 2.10.2020 Mantelikala, m (s) 

 Timjami-broilerikeitto, m, g (s) 

 Kasvis-kvinoapihvi, m, g 

 Suklaamousse, l, g 

 

Lauantai 3.10.2020 Palapaisti, m, g, (s) 

 Quorn-kasviskastike, m, g, v 

 Punaherukka-boysenmarjakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

  

Sunnuntai 4.10.2020 Broilerin paistileike, m, g 

 Kasvis-papukroketti, m, g, v 
 
 Hedelmäsalaatti, m, g, kermavaahto, l, g 

 

 

 

 



 

 
 
 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

Ruokalista ajalle 5. – 11.10.2020  
 

l = laktoositon, m = maidoton, g = gluteeniton, v = vegaaninen, (s) = sydänmerkkiateria 
 
Maanantai 5.10.2020 
 
 Hunajainen possupata, m, g 

 Kipparin kalakeitto, l, g, (s) 

 Kasvissosekeitto, l, g, raejuusto, l, g, (s) 

                                                  Mustikka-vadelmarahka, l, g 
 
 
Tiistai 6.10.2020 Uunimakkara, l, g 

 Italialainen jauhelihakeitto, m, g, (s) 

 Härkäpapu-makaronilaatikko, m, v, (s) 

 Mansikkakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Keskiviikko 7.10.2020 Broilerilasagnette, l, (s) 

 Keltainen kalakeitto, l, g, (s) 

 Firenzen kasviskeitto, m, g, (s) 

                                                  Omenapaistos, m, vaniljakastike, l, g 

 

Torstai 8.10.2020 Kalamurekepihvit, m, (s) 

 Lempeä broilerikeitto, l, g, (s) 

 Punajuuripihvit, m, g, v 

 Ruismarjapuuro, m, vaniljakastike, l, g 

 

Perjantai 9.10.2020 Kirjolohta itämaiseen tapaan, m, g 

 Lihakeitto, m, g, (s) 

 Tomaatti-linssikeitto, m, g, (s) 

 Mansikkaroyal, l, g 

 

Lauantai 10.10.2020 Lihapyörykät, m, g 

 Kasvispyörykät, m, g, (s) 

 Appelsiini-mandariinikiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

  

Sunnuntai 11.10.2020 Herkuttelijan broilerikastike, l, g, (s) 

 Tulinen härkiskastike, m, v 
 
 Mustikkakukkonen, l, vaniljakastike, l, g 

 

 

 

 



 

 
 
 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

Ruokalista ajalle 12. – 18.10.2020  
 

l = laktoositon, m = maidoton, g = gluteeniton, v = vegaaninen, (s) = sydänmerkkiateria 
 
Maanantai 12.10.2020 

 Kirjolohilaatikko, l, g, (s) 

 Jauhelihakeitto, m, g, (s) 

 Mustajuurikeitto, l, g, (s) 

                                                  Mansikkarahka, l, g 
 
 
Tiistai 13.10.2020 Juures-palapaisti, m, g, (s) 

 Parsakaalikeitto, l, g, grahamkasvispiirakka, m 

 Hot dog & bataattiranskalaiset, l 

 Punaherukka-boysenmarjakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Keskiviikko 14.10.2020 Kalaa tomaattikastikkeessa, l, g, (s) 

 Sadonkorjaajan broilerikeitto, m, g, (s) 

 Bataatti-juustokeitto, l, g 

                                                   Puolukkarahka, l, g 

 

Torstai 15.10.2020 Jauheliha-kasvispihvit, m, g, (s) 

 Kultainen kalkkunakeitto, l, g, (s) 

 Kasvis-kvinoapihvi, m, g 

 Ruusunmarjakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Perjantai 16.10.2020 Broileria juustokastikkeessa, l, g 

 Kalaseljanka, m, g, (s) 

 Punajuuri-linssikeitto, l, g, (s) 

 Mangorahka, l, g 

 

Lauantai 17.10.2020 Possua chilikastikkeessa, m, g 

 Tofu-kasviskastike, m, g, (s) 

 Sitruunakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

  

Sunnuntai 18.10.2020 Pippuri-naudalihapata, l, g 

 Linssi-kasvis-papupata, m, g 
 
 Ohukaiset, l, marjahillo, m, g 

 

 

 

 



 

 
 
 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

Ruokalista ajalle 19. – 25.10.2020  
 

l = laktoositon, m = maidoton, g = gluteeniton, v = vegaaninen, (s) = sydänmerkkiateria 
 
Maanantai 19.10.2020 
 
 Herkuttelijan broilerikastike, l, g, (s) 

 Kirjolohi-kasviskeitto, m, g, (s) 

 Kasvis-borssikeitto, m, g, v, ranskankerma, l, g 

                                                  Mustikkarahka, l, g 
 
 
Tiistai 20.10.2020 Jauheliha-kaalilaatikko, m, g, (s) 

 Siskonmakkarakeitto, m, g 

                                                   Kasvis-hernekeitto, m, g, v, (s) 

 Punaherukka-boysenmarjakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Keskiviikko 21.10.2020 Kalastajanpyörykät, m, g, (s) 

 Broilerikeitto, m, g, (s) 

 Kasvis-papukroketti, m, g, v 

                                                  Paahtokiisseli, l, g 

 

Torstai 22.10.2020 Chili-jauhelihapihvit, m, g 

 Varsisellerillä maustettu kalakeitto, l, g, (s) 

 Kasvis-fetapihvi, vl, g 

 Mustikkakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Perjantai 23.10.2020 Kirjolohiratatouille, m, g 

 Värikäs broilerikeitto, m, g, (s) 

 Papu-tomaattikeitto, l, g, (s) 

 Mansikkarahka, l, g 

 

Lauantai 24.10.2020 Broileria pippurikermakastikkeessa, l, g 

 Soijasuikalekastike, m, g, v 

 Raparperikiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

  

Sunnuntai 25.10.2020 Stroganoff, m, g 

 Kasviswokki, m, g, (s) 
 
 Kahvi & kuningatarpiirakka, l, vaniljakastike, l, g 

 

 

 

 



 

 
 
 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

Ruokalista ajalle 26.10. – 1.11.2020  
 

l = laktoositon, m = maidoton, g = gluteeniton, v = vegaaninen, (s) = sydänmerkkiateria 
 
Maanantai 26.10.2020 
 
 Intialainen possupata, l, g, (s) 

 Sienan kanakeitto, l, g, (s) 

 Kasvis-kaalilaatikko, m, g, v 

                                                  Puolukkarahka, l, g 
 
 
Tiistai 27.10.2020 Merimiespihvi, m, g 

 Tomaatti-mozzarellakeitto, vl, g, (s) 

 Nyhtökaurataco, l 

 Boysenmarjakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Keskiviikko 28.10.2020 Kalkkuna-kookoscurry, m, g (s) 

 Makkarakeitto, m, g 

 Kesäkurpitsa-peruna-porkkanasosekeitto, l, g, (s) 

                                                  Mangorahka, l, g 

 

Torstai 29.10.2020 Lihapyörykät, m, g 

 Kirjolohi-kasviskeitto, m, g, (s) 

 Kasvispyörykät, m, g, (s) 

 Vatkattu puolukkapuuro, m, vaniljakastike, l, g 

 

Perjantai 30.10.2020 Kalaa pinaattikastikkeessa, l, g, (s) 

 Gulassikeitto, l, g, (s) 

 Kurpitsakeitto, m, g 

 Marjakimara, l 

 

Lauantai 31.10.2020 Palapaisti, m, g, (s) 

 Kasviscurry, l, g, (s) 

 Punaherukka-boysenmarjakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

  

Sunnuntai 1.11.2020 Broilerin paistileike, m, g 

 Kasvis-kvinoapihvi, m, g 
 
 Kahvi & mustikkapiirakka, l, vaniljakastike, l, g 

 

 

 

 



 

 
 
 

Kylän Kattaus • Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

Ruokalista ajalle 2. – 8.11.2020  
 

l = laktoositon, m = maidoton, g = gluteeniton, v = vegaaninen, (s) = sydänmerkkiateria 
 
Maanantai 2.11.2020 
 
 Possua chilikastikkeessa, m, g 

 Kalkkuna-juureskeitto, m, g, (s) 

 Maukas kasvisvuoka, l, g 

                                                  Mustikka-vadelmarahka, l, g 
 
 
Tiistai 3.11.2020 Appelsiini-broilerikastike, m, g, (s) 

 Chili con carne-keitto, m, g, ranskankerma, l, g 

 Kasvis-hernekeitto, m, g, v, (s) 

 Mansikkakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Keskiviikko 4.11.2020 Jauhelihalasagnette, l 

 Isoo antin kirjolohikeitto, l, g, (s) 

 Kukkakaalikeitto, l, g, grahamkasvispiirakka, m 

                                                  Vadelmakiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

 

Torstai 5.11.2020 Siikapihvit, m, g, (s) 

 Lempeä broilerikeitto, l, g, (s) 

 Kasvispihvi mexican, l, g 

 Mustikkakukkonen, l, vaniljakastike, l, g 

 

Perjantai 6.11.2020 Nacho-broilerfileet, m, g 

 Kaali-jauhelihakeitto, m, g, (s) 

 Linssikeitto, m, g, (s) 

 Talkkunahyve, l 

 

Lauantai 7.11.2020 Stroganoff, m, g 

 Linssi-porkkanakastike, m, g, (s) 

 Appelsiini-mandariinikiisseli, m, g, kermavaahto, l, g 

  

Sunnuntai 8.11.2020 Nyhtöpossua barbequekastikkeessa, l, g 

 Hapankorppukuorrutettu punajuurivuoka, l 
 
 Kahvi & mangoleivos, l 

 

 


