
 

   
 
 
Samasta padasta koko perheelle – viikon ruokalista lapsi perheelle, jossa on yli 1- vuotias taapero 
 
Viikon ruokalista sisältää lounas- ja välipalaohjeet pikkulapsiperheelle (4 hengelle).   
Pieni lapsi voi siirtyä jo vuoden ikäisenä nauttimaan samaa ruokaa kuin muukin perhe, kun vain 
muistetaan, ettei mausteta ruokaa liian voimakkaasti ja suola lisätään ruokaan vasta, kun siitä on otettu 
erilleen annos perheen pienimmälle. Lapselle kannattaa tarjota erilaisia ruokalajeja, jotta lapsi tottuu 
uusiin ruokiin ja makuihin. Maukkaita ruokahetkiä koko perheelle! 
 

Maanantain lounas ja välipala: kalapuikot, perunasose, porkkanaraaste ja marjakiisseli 
Kalapuikot   
600 g pakastesei tai lohifile tms.  
¼ tl mustapippuri 
1 dl vehnäjauho 
2 kananmunaa 
2-3 dl korppujauhoja  
¾ tl suola 

1. Ota pakastekala 30 min aiemmin sulamaan. Leikkaa kala pitkittäin peukalon paksuisiksi paloiksi.  
2. Ota kolme syvää lautasta. Mittaa yhteen niistä jauhot ja mustapippuri. Riko kananmunat toiseen ja 

vatkaa munien rakenne rikki. Lisää korppujauhot kolmannelle lautaselle.  
3. Pyörittele kalapalat haarukan kanssa jauhoissa, kasta kananmunaan ja kierittele lopuksi 

korppujauhoissa. Pyörittele pienen lapsen annospalat ensin ja lisää sen jälkeen suola jauhoihin. 
Pyörittele muiden ruokailijoiden kalapalat samassa järjestyksessä. 

4. Paista kalapuikot uunissa voidellussa uunivuoassa 200 asteessa noin 20 - 30 minuuttia.  
 
Perunasose 
1 kg perunaa 
 vettä 
3 - 4 dl maitoa 
1 tl  suolaa 

1. Kuori, huuhtele ja paloittele perunat. Lisää perunakattilaan vettä niin että perunat peittyvät. Keitä 
perunat kypsiksi. 

2. Kaada vesi pois ja soseuta perunat survimella/sähkövatkaimella ja lisää maitoa, kunnes saat 
perunasoseelle haluamasi rakenteen.  

3. Ota pienen lapsen annos perunasosetta erikseen ennen suolan lisäämistä. 
  

Porkkanaraaste 
6 kpl  porkkanaa 
1 dl rusina tai 
1 kpl omena 
 

1. Pese, kuori ja raasta porkkanat.  Lisää raasteen joukkoon rusinat tai kuorittu ja raastettu omena. 



 
Marjakiisseli 
1 l laimennettua mehua  
4 rkl perunajauhoja 
n. 3 dl pakastettuja kotimaisia marjoja esim. mustikka, mansikka, vadelma  
 

1. Laimenna ja mittaa mehu kattilaan pakkauksen ohjeen mukaan. 
2. Lisää kattilaan perunajauhot ja marjat kattilaan. Kuumenna koko ajan sekoittaen, kunnes liemi 

sakenee ja alkaa kuplia.  
 
 
Tiistain lounas ja välipala: jauhelihalaatikko, kaali-ananasraaste ja banaanipirtelö 

Jauhelihalaatikko 
2 kpl kesäkurpitsa / 5 kpl porkkanoita 
500 g peruna-sipulisekoitusta 
250 g naudan jauheliha /broilerin jauheliha 
2 tl kuivattu tilli 
1 tl mustapippuri 
1 tl paprikajauhe 
(1 tl kuivattu persilja) 
4 dl vettä 
2 kpl kananmuna 
½ tl suola  

1. Ruskista jauheliha.  
2. Kuori ja raasta kesäkurpitsat / porkkanat. 
3. Lisää voideltuun uunivuokaan peruna-sipulisekoitus, raaste, liha ja muut mausteet paitsi suola ja 

sekoita. 
4. Kaada päälle vesi-kananmunaseos. 
5. Ota taaperon annos erikseen toiseen uunivuokaan ja lisää suola toiseen uunivuokaan. 
6. Kypsennä uunissa 200 asteessa 40 – 50 minuuttia.  

 
Kaali-ananasraaste 
1 pieni  valkokaalia tai punakaali 
1 tlk ananasmurskaa / 1 dl puolukkasurvosta / 1 kpl raastettua omenaa 

1. Suikaloi kaali hienoksi silpuksi. Sekoita joukkoon ananasmurska mehuineen/puolukkasurvos tai 
raastettu omena. 

 
 
Banaanipirtelö 
6 dl maustamatonta jogurttia 
1 dl omenamehua 
2 banaania 

1. Kuori banaani ja soseuta se haarukalla lautasella. 
2. Mittaa jogurtti ja mehu kulhoon. 
3. Lisää joukkoon banaanisurvos ja vatkaa kuohkeaksi.  
4. Kaada pirtelö lasiin ja nauti heti. 

 

 
 
 
 
 



Keskiviikon lounas ja välipala: broilerkasviskeitto, puuronäkkäri ja ruisomenavispipuuro 
Broilerkasviskeitto 
300 g  maustamattomia broilerin suikaleita 
1 rkl rypsiöljy 
1 pss keittojuureksia  
2 tl curry 
n.1 l vesi 
½ dl riisi  
2 tl persilja / yrttimaustetta 
½ tl suola  

1. Ruskista lihat kattilassa pienessä määrässä öljyä. Lisää joukkoon kasvikset, vesi, curry ja 
yrttimausteet. Anna muhia, kunnes neste kiehuu ja lisää riisi. 

2. Anna kypsyä noin 15 min.  
3. Ota keitosta ensin annos taaperolle ja lisää keittoon suola vasta sitten. 

 
 
Puuronäkkäri 
2 dl ruis- tai kaurahiutaleita 
1,5 dl (kiehuvaa) vettä 
1 rkl rypsiöljyä 

1. Sekoita kaikki ainekset kulhossa sekaisin ja anna vetäytyä muutama minuutti. Vuoraa uunipelti 
leivinpaperilla. 

2. Levitä taikina leivinpaperin päälle ohueksi levyksi. Paista näkkärilevyä 225-asteisessa uunissa 15-20 
minuuttia. Paistoaika riippuu näkkärilevyn paksuudesta. Jos näkkärilevy tuntuu pehmeältä, jatka 
paistoaikaa, kunnes se on kuivunut ja rapeaa. Voit alentaa uunin lämpötilaa.  

Vinkki: Kun kaadat taikinan leivinpaperin päälle pellille, laita toinen leivinpaperi taikinan päälle ja painele 
sen avulla taikina ohueksi levyksi. 
 
 
Ruis-omenavispipuuro 
1 l vettä 
200 g puolukoita 
2 dl tummia mannasuurimoita 
1-2 dl omenasosetta (kotimaista omenaa soseena ilman lisättyä sokeria, tai valmista sosetta, esim. Bonne) 

1. Kuumenna vesi kiehuvaksi ja lisää puolukat. Jos käytät pakastepuolukoita, lisää ne kylmään veteen 
ja kuumenna kiehuvaksi. Anna kiehua muutaman minuutin ajan, jotta puolukat menevät rikki.  

2. Lisää kiehuvaan nesteeseen mannasuurimot koko ajan sekoittaen. Anna puuron hautua n. 7 
minuuttia välillä sekoittaen.  

3. Nosta puuro liedeltä. Sekoita joukkoon omenasose, jotta saat puuroon makeutta. 
4. Jäähdytä puuro esim. kylmävesihauteessa. Vatkaa jäähtynyt puuro kuohkeaksi sähkövatkaimella. 

Vinkki! Omenasoseen asemasta makeuttamiseen voi käyttää myös muita hedelmäsoseita tai soseutettua 
banaania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Torstain lounas ja välipala: linssi-kasvispata, porkkana-kesäkurpitsaraaste ja hedelmärahka 
Linssi-kasvispata   
2,5 dl punaisia linssejä 
2 tl rypsiöljyä 
2  sipulia 
1 kpl  yksikyntinen valkosipuli 
5  perunaa 
5  porkkanaa 
1 pieni kesäkurpitsa 
1 tlk säilyke kikherneitä 
400 g  tomaattimurskaa 
8 dl  vettä 
1 tl  paprikajauhetta 
¼ tl mustapippuria 
¾ tl suola 

 
1. Huuhtele linssit huolellisesti siivilässä juoksevan veden alla. Jätä ne valumaan siivilään. Tee samoin 
kikherneille. 
2. Pilko sipulit, perunat, porkkanat ja kesäkurpitsa pieniksi paloiksi. Laita öljy kattilaan ja lisää kasviksia 
kattilaan sitä mukaa, kun saat ne käsiteltyä. 
3. Purista joukkoon valkosipulia ja lisää kikherneet. Lisää paprikajauhetta ja mustapippuri. Sekoita 
joukkoon valutetut linssit ja tomaattimurska. 
4. Lisää vesi kattilaan ja anna padan hautua, kunnes perunat ja porkkanat ovat pehmeitä. 
5. Ota keitosta ensin annos taaperolle ja mausta keitto suolalla vasta sen jälkeen. 

 
 

Kesäkurpitsa-porkkanaraaste 
1  porkkana 
1  kesäkurpitsa 
 

1. Pese ja kuori porkkana ja kesäkurpitsa.  
2. Raasta ne hienoksi raastimen hienoimmalla terällä.  
3. Tarjoa sellaisenaan.  

 
 
Hedelmärahka 
250 g rahka /maustamaton jogurtti 
2 kpl banaani / päärynä tai 
1 prk mangosose 
 

1. Pilko hedelmät paloiksi ja rahkaan tai jogurttiin.  Jos käytät sosetta, niin sekoita se rahkan tai jogurtin 
joukkoon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perjantain lounas ja välipala: kasvisletut, viikarin vihreä salaatti, kaurarieskat 
Kasvisletut 
2 kpl kananmuna 
5 dl rasvaton maito / vesi  
2 ½ dl vehnäjauho / sämpyläjauho 
1 rkl rypsiöljy 
1 tl kuivattu persilja 
1 tl kuivattu oregano 
1 tl paprikajauhe 
½ tl mustapippuri 
1 pss  pakastekasvissuikale  
½ tl suola 

1. Riko kananmunat kulhoon ja vatkaa sekaan puolet nesteestä. Lisää jauhot hyvin sekoittaen. Lisää 
öljy ja muut mausteet paitsi suola.  

2. Sulata pakastekasvissuikaleet kulhossa mikrossa täydellä teholla 1-2 min. Jäähdytä kasvissuikaleet. 
3. Sekoita kasvissuikaleet muiden ainesten joukkoon. 
4. Ota taikinasta ensin pois taaperon annos ja lisää loppuun taikinaan suola. 
5. Laita pannulle hieman öljyä ja pieni määrä taikinaa. Paista molemmin puolin. Voit paistaa letut 

myös vohveliraudalla.  
 

Viikarin vihreä salaatti 
½ kpl keräsalaatti 
200 g kotimainen pakasteherne 
½ kpl kurkku 
2 dl viinirypäle 
 

1. Ota herneet sulamaan. Suikaloi salaatti. Huuhtele kurkku ja viinirypäleet.  Kuutioi  kurkku ja 
viinirypäleet. 

2. Sekoita kaikki aineet keskenään. 
 
Kaurarieskat  
3-6 dl  kaurapuuroa (keitä aamulla puuroa runsaasti, jotta sitä jää tähteeksi)  
2-4 dl  vehnäjauhoja  
2-3 dl  vettä  
1 tl  suolaa  
2 rkl  rypsiöljyä 
 

1. Sekoita kaikki aineet tasaiseksi taikinaksi. Käytä jauhoja sen mukaan, kuinka paljon puuroa on.  
Taikina saa olla pehmeää.  

2. Nosta lusikalla taikinasta nokareita leivinpaperin päälle uunipellille ja painele ne litteiksi jauhotetuin 
käsin.  

3. Pistele rieskat haarukalla ja paista 250-asteisessa uunissa noin 15 minuuttia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lauantain lounas ja välipala: uunikala, riisi, omenasalaatti ja hedelmäsalaatti 
Uunikala ja riisi 
500 -600 g kalafilettä 
½ tl timjami  
½ tl valkopippuri 
½ tl mustapippuri 
1 kpl sipuli 
2 dl ruokakerma 
1 tl kurkuma / curry 
¾ tl suola  
 riisiä 
 

1. Aseta kala uunivuokaan ja mausta pippureilla ja timjamilla. 
2. Viipaloi sipuli. Levitä vuokaan kalan ympärille. Sekoita kurkuma/curry ruokakerman joukkoon ja 

kaada vuokaan. 
3. Peitä vuoka foliolla ja paista n. 35 minuuttia 175 asteessa. 
4. Ota taaperon annos ensin pois ja lisää muuhun ruokaan suola. 
5. Keitä riisi pakkauksen ohjeen mukaan, mutta ilman suolaa. Ota taaperon annos keitettyä riisiä 

erikseen ja lisää suola. 
 
Omenasalaatti 
2-3 omenaa 
1-2 dl puolukkasurvosta 
 

1. Suikaloi omenat ja sekoita joukkoon survotut puolukat. 
 
 
Hedelmäsalaatti 
1 kpl banaani 
1 kpl omena 
1 kpl päärynä 
½ kpl vesimeloni 
 

1. Kuori ja pilko banaani, omena ja päärynä pieniksi paloiksi. Kuori ja paloittele vesimeloni. Sekoita 
kaikki keskenään. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sunnuntai: lihapullapötköt, juuresmuusi, vihannessalaatti ja myslipatukat 
Lihapullapötköt 
400 g jauhelihaa (kana / nauta, tms.) 
3,5 dl juuresraastetta (porkkana/ kesäkurpitsa, tms.) 
1-2 dl hiutaleita (riisi/ kaura, tms.) 
mausteita: 
(1 kpl  valkosipulin kynsi) 
1-2 rkl  kuivattuja yrttejä esim. oregano, persilja 
1  tl paprikajauhe 
½ tl suola  

1. Raasta juurekset ja lisää ne kulhoon jauhelihan joukkoon.  
2. Lisää seokseen vähitellen hiutaleita niin paljon, että taikina on helposti muotoiltavaa. 
3. Lisää muut mausteet paitsi suola ja sekoita taikina tasaiseksi. Ota taaperon lihapullapötköt 

erikseen. 
4. Muotoile taikinasta pötköjä taikinasta leivinpaperilla vuoratulle uunipellille. Paista uunissa 200 

asteessa noin 20 minuuttia.  
Vinkki! Voit lisätä taikinan joukkoon myös 2 dl kypsää riisiä / ylijäämäpuuroa / juuressoseiden loppuja / 1 dl 
kypsää rikottua pastaa. 
 
Juuresmuusi 
4 kpl peruna 
2 kpl porkkana 
1 kpl sipuli 
2-3 dl rasvaton maito  
½ tl suola  

1. Kuori perunat ja porkkanat ja pilko pieniksi. Kuori ja pilko sipuli paloiksi. Lisää kattilaan vettä niin, 
että juurekset peittyvät.  

2. Keitä juurekset kypsiksi (noin 20 min). 
3. Kaada keitinvesi pois ja soseuta juurekset survimella/sähkövatkaimella. Lisää maitoa. 
4. Ota muusista pois ensin taaperon annos ja lisää vasta sitten suola muusiin. 

 
Salaatti 
1 kpl kurkku 
2 kpl tomaatti 
1 pss pakasteherneitä 

1. Sulata pakasteherneet 
2. Huuhtele ja pilko kurkku ja tomaatit pieniksi paloiksi.  
3. Sekoita kaikki ainekset keskenään. 

 
Myslipatukat 
1 kpl iso banaani  
1 dl  kaurahiutaleita  
1,5 dl  mysliä  
1 tl  rypsiöljyä  

1. Kuori ja soseuta banaanit.   
2. Sekoita muut ainekset banaanisoseen joukkoon.  
3. Muotoile taikinasta pellille leivinpaperin päälle 8 patukkaa.  
4. Paista patukat 200-asteessa noin 20 minuuttia. 


