
 

   
 
 
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: Kesäkeitto ja mansikkamannapuuro 

 

Kesäkeitto 

3 kpl porkkanaa 

1 kpl kukkakaali 

4 kpl perunaa 

1 kpl sipuli 

1 l  vettä 

1 pss kotimaisia pakasteherneitä 

4 dl  kevytmaitoa 

2 rkl  vehnäjauhoja 

1 tl suolaa  

 

1. Pese, kuori ja viipaloi porkkanat ja perunat, pese ja paloittele kukkakaali ja kuori hienonna sipuli.  

2. Mittaa vesi kattilaan, lisää vihannekset, kun vesi alkaa kiehua. 

3. Keitä vihanneksia vedessä noin 15 minuuttia. Lisää joukkoon pakasteherneet. 

4. Sekoita vehnäjauhot ja maito keskenään ja lisää keittoon. Anna keiton kiehua, kunnes vihannekset 
ovat kypsiä. Ota taaperon annos erilleen tässä vaiheessa. 

5. Lisää tämän jälkeen suola keittoon.  
  

 

Mansikka-mannapuuro 
1 l  vettä 
1 ¾ dl  mannasuurimoita 
½ l  mansikoita 
(½ dl sokeria) 

1. Mittaa vesi kattilaan ja vatkaa mannasuurimot kiehuvaan veteen. Hauduta 10 minuuttia kannen 
alla. Sekoita välillä. 

2. Soseuta kokonaiset mansikat ja lisää sose kypsään puuroon.  
3. Lisää tarvittaessa sokeria.  
4. Vatkaa jäähtynyt puuro kevyesti. Mansikkasoseen tilalla voi käyttää myös mustikka- tai 

omenasosetta. 



Tiistain lounas ja välipala: Kalakiusaus, punakaali-mustaherukkaraaste ja puolukka/herukkasmoothie 
 
Kalakiusaus 
1 kg peruna-sipulisekoitusta  
2-3 dl  kevyt ruokakermaa 
400 g  pakastekalaa  
0,5 tl  mustapippuria 
2 tl kuivattu tilli 
1 tl suola 
 

1. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen. 
2. Laita perunasipulisekoitus ja kalapalat jäisenä voideltuun uunivuokaan 
3. Sekoita joukkoon mustapippuri ja tilli. 
4. Kypsennä kiusausta uunin alatasossa 200 asteessa, kunnes perunat ovat kypsiä.  
5. Ota taaperon annos erilleen. 
6. Lisää suola muun perheen annoksiin ruokailun yhteydessä. 

 

Punakaali-mustaherukkaraaste 
300 g  punakaalia 
2 dl  kotimaisia pakaste mustaherukoita 
 

1. Raasta punakaali hienoksi raasteeksi.  
2. Soseuta mustaherukat sauvasekoittimella soseeksi.  
3. Yhdistä raaste ja sose, laita kylmään maustumaan.  

 
Puolukka/punaherukkasmoothie 
2 dl  maustamatonta jogurttia 
2 dl  kotimaisia puolukoita tai punaherukoita 
2 dl  kevytmaitoa 
1 kpl banaani 
 

1. Mittaa jogurtti, puolukat tai herukat sekä maito kulhoon. Lisää kuorittu ja paloiteltu banaani. 
2. Soseuta sauvasekoittimella. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Keskiviikon lounas ja välipala: Jauhelihaporkkanapihvit, perunamuusi, kurkkutikut ja mustikkapehmo 
 
Jauheliha-porkkanapihvit 
400 g  jauhelihaa (broiler, nauta tms.) 
2 kpl porkkanaa 
1 dl  vettä 
½ dl  korppujauhoja 
1kpl kananmuna 
1 tl  paprikajauhe 
0,5 tl  mustapippuria 
1 tl suola 
 

1. Laita uuni lämpenemään 225 asteeseen. 
2. Raasta pestyt ja kuoritut porkkanat hienoksi raasteeksi.  
3. Mittaa kulhoon vesi ja sekoita siihen korppujauhot. Anna turvota 5 min. 
4. Sekoita joukkoon jauheliha, porkkanaraaste, muna, paprikajauhe ja mustapippuri.  
5. Ota taaperon annos erilleen. 
6. Lisää suola toiseen annokseen. 
7. Taputtele taikinasta kostutetuin käsin ohuita pihvejä leivinpaperin päälle pellille. Pidä taaperon ja 

muun perheen pihvit erillään. 
8. Paista uunissa 225 asteessa. 

 

Perunamuusi 
8 kpl perunaa 
5 dl  vettä 
2-3 dl  kevytmaitoa 
1 tl suola 
 

1. Mittaa vesi kattilaan ja kuumenna vesi kiehuvaksi. 
2. Lisää kuoritut ja lohkotut perunat ja keitä noin 20 minuuttia. 
3. Kaada vesi pois ja soseuta perunat survimella tai sähkövatkaimella. Kuumenna maitoa mikrossa 

muutaman minuutin ajan ja lisää se soseen joukkoon. Sekoita sose tasaiseksi. 
4. Ota taaperon annos pois muusista ennen suolan lisäämistä. 
5. Lisää suola muun perheen muusiin. 

 

Kurkkutikut 

1 kpl kurkku 

1. Kuori ja pilko kurkku tikuiksi. 

 

Mustikkapehmo 
1 l  kevytpiimää 
4 dl  kotimaisia mustikoita 
4 rkl  kaurahiutale 
 

1. Mittaa kaikki aineet isoon kulhoon. 
2.  Sekoita sauvasekoittimella. Tarjoile heti. 

 
 
 
 
 
 



Torstain lounas ja välipala: Kalakeitto ja pannukakku 
 
Kalakeitto 
6 kpl perunaa 
2 kpl porkkanaa 
1 kpl sipuli 
1 l  vettä 
400 g  pakastesei/ tms. pakastekalakuutioita 
3 dl  kevytmaitoa 
 mustapippurirouhe 
1-1,5 tl  suolaa 
 

1. Mittaa vesi kattilaan ja laita levy päälle. 
2. Pese ja kuori perunat ja porkkanat.  
3. Leikkaa perunat lohkoiksi ja porkkanat ohuiksi kiekoiksi. 
4. Kuori ja silppua sipuli.  
5. Kun vesi kiehuu, lisää kattilaan sipulit, porkkanapalat, perunalohkot ja mustapippurirouhe. 
6. Kun kasvikset ovat lähes kypsiä, lisää kattilaan jäiset kalakuutiot. 
7. Keitä, kunnes kala ja kasvikset ovat lähes kypsiä. 
8. Lisää maito. Anna keiton kuumentua.  
9. Ota taaperon annos erilleen ennen suolan lisäämistä. 
10.  Lisää keittoon suola. 

 

 

Pannukakku 
3 kpl munaa 
8 dl  kevytmaitoa 
3 ½ dl  vehnäjauhoja 
½ dl  rypsiöljyä 
 

1. Vatkaa munien rakenne rikki. Lisää joukkoon puolet maidosta ja sekoita hyvin. 
2. Lisää loppu maito ja öljy ja sekoita taikina tasaiseksi. Anna taikinan turvota noin ½ tuntia. 
3. Laita uuni lämpiämään 225 asteeseen. 
4. Kaada taikina leivinpaperilla vuoratulle korkeareunaiselle pellille ja paista uunissa 225°C:ssa 15-20 

minuuttia. 
5. Tarjoile kotimaisten marjojen kanssa. 

 
 



Perjantain lounas ja välipala: Broilerkasari, rahkaherkku 
 
Broilerkasari 
2 rkl  öljyä 
1 tl  currya 
1 tl paprikajauhe 
400 g  broilerisuikaleita (maustamaton) 
250 g  pakaste kasvissuikaleita 
6 dl  vettä 
4 dl  täysjyvämakaronia (raaka) 
1 tl suola 
 

1. Kuumenna öljy kattilassa, sekoita curry ja paprikajauhe joukkoon. 
2. Lisää broilerisuikaleet ja ruskista kevyesti. 
3. Lisää vesi ja anna kiehahtaa. 
4. Lisää makaronit ja kasvissuikaleet kattilaan. 
5. Keitä noin 10 minuuttia, kunnes makaronit ovat kypsiä.  
6. Ota taaperon annos pois. 
7. Lisää suola muun perheen ruokaan. 

 

Rahkaherkku 
250 g maitorahkaa 
1 dl kevytmaitoa 
3 dl hedelmäpaloja 
1 tl vaniljasokeri 
 

1. Sekoita rahka ja maito kulhossa. 
2. Kuori ja pilko hedelmät pieniksi paloiksi ja lisää ne rahkamaitoseokseen.  
3. Mausta seos vaniljasokerilla. 



Lauantain lounas ja välipala: Makaronilaatikko, tomaattilohkot, hedelmälohkot 
 
Makaronilaatikko 
3 dl  makaronia 
1 l  vettä 
250 g  broilerin – tai sikanautajauhelihaa 
1 kpl sipuli 
1 tl paprikajauhe 
0,5 tl mustapippuri 
 
Munamaito: 
4-5 dl  kevytmaitoa 
2  munaa 
1 tl  suolaa 
 

1. Laita uuni lämpenemään 175 asteeseen. 
2. Keitä makaronit vedessä melkein kypsäksi pakkauksen ohjeen mukaan, mutta ilman suolaa. 
3.  Kaada vesi pois.  
4. Ruskista jauheliha ja kuorittu, hienonnettu sipuli paistinpannulla, ja lisää paprikajauhe ja 

mustapippuri seokseen. Lisää jauhelihaseos kattilaan makaronien joukkoon ja sekoita. 
5. Kaada seos voideltuun uunivuokaan. 
6. Riko munat kulhoon, vatkaa joukkoon maito.  
7. Kaada munamaitoseosta vuokaan niin, että makaronien pinta juuri peittyy.  
8. Kypsennä laatikkoa 175°C:ssa noin tunti. 
9. Ota vuoasta pois taaperon annos ja lisää suola muun perheen annosksiin ruokailun yhteydessä. 

 
 
Tomaattilohkot 
4 kpl tomaattia 
 

1. Pese ja lohko tomaatit. 
 
 
Pirteä hedelmäsalaatti 
2 kpl appelsiini 
2 kpl  omenaa 
 viinirypäleitä 
 

1. Kuori ja paloittele appelsiinit ja omenat. 
2. Pese ja pilko viinirypäleet. 
3. Yhdistä hedelmät kulhossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sunnuntain lounas ja välipala: Kalanyytit, riisi, kaaliraaste, mustikkagrahampuuro 
 
Kalanyytit 
500 g  pakastekasvissuikaleita 
400 g kalaa 
½ tl  sitruunapippuria (suolaton) 
2 tl  kuivattua tilliä 
1 tl suola 
 
Keitettyä riisiä pakkauksen ohjeen mukaan. 
 

1. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen.  
2. Jaa kasvissuikaleet neljän kevyesti öljytyn foliopalan päälle.   
3. Laita kalafileet kasvisten päälle.  
4. Ripota pinnalle sitruunapippuria ja tilli. 
5. Kääri taaperon kalanyytin folio kiinni.  
6. Ripottele suola muun perheen kalanyyttien päälle ja kääri foliot kiinni. 
7. Nosta nyytit uunipellille. Kypsennä 200°C:ssa 30–40 minuuttia. 
8. Tarjoile keitetyn riisin kera. 

 
 
Porkkana-ananasraaste 
3 kpl  porkkanaa  
1 tlk ananasmurska  
 

1. Pese, kuori ja raasta porkkanat.  
2. Sekoita joukkoon ananasmurska ja sekoita. 

 
Mustikka grahampuuro 
1 l  vettä 
2 ½ dl  grahamjauhoja 
4 dl  kotimaisia pakastemustikoita 
½ dl  sokeria 
 

1. Mittaa vesi kattilaan ja kiehauta. 
2.  Vatkaa grahamjauhot hyvin kiehuvaan veteen.  
3. Hauduta puuroa miedolla lämmöllä välillä sekoittaen noin 20 minuuttia.  
4. Lisää joukkoon jäiset mustikat.  
5. Makeuta puuro.  
6. Tarjoile maidon kera. 

 


