MENÜÜ

01.08 – 05.08
Kaerahelbepuder, keedis, piim
PUUVILI

August

2022

08.08 – 12.08
Tatrapuder võiga, tee
PUUVILI

Guljašš, tatar, porgandi toorsal, Rassolnik, hapukoor, leib
leib. Mustika-banaanimahedik Kohupiima-õunakreem

15.08 – 19.08
22.08 – 26.08
Piima-sarvekesesupp, sepik, sulat. Kaerahelbe-marjapuder, piim
juust PUUVILI
PUUVILI

29.08 – 02.09
Kohupiimasaiad, tee
PUUVILI

Hakklihasupp, leib
Õuna-müslimaius
Pelmeenid, hapukoor, leib, tee

Kurzeme strooganov, kartulipüree, leib. Mustikasupp, röst.
kaerahelbed
Maasikasmuuti, sepik, singivõie
Rukkihelbepuder võiga, piim
JUURVILI

Kringel, piim

Köögiviljahautis, võileib, piim

Paneeritud kala, keedetud kartul,
külm kaste kurgi- ja maitserohel.,
leib. Kompott
Vaarikasmuuti, leivad, vorstivõie

Mannapuder, keedis, piim
JUURVILI

Piima-maisimannasupp, v/l kalaga
JUURVILI

Nisutangupuder võiga, keefir
JUURVILI

Omlett, sepik, singivõie, tee
JUURVILI

Köögiviljasupp, leib
„Lotte amps“

Viinerikaste, keedetud kartul, peedisalat, leib. Tihe kissell, piim

Minestrone, leib
Sepiku-õunavorm, piim

Kanakaste, sõmer riis, kurgisalat, Kalaseljanka, hapukoor, leib
leib. Marjasupp, vahukoor
Leivavaht, piim

Ürtidega köögiviljad, külm kaste,
leib, tee
4-viljahelbepuder, keedis, piim
PUUVILI

Karask, keefir

Kodujuustukaste, keedetud kart.,Soe juustusepik, kakao
leib, tee
Piima-nuudlisupp, sepik,pasteet Riisipuder, keedis, piim
PUUVILI
PUUVILI

8-viljahelbepuder, keedis, piim
PUUVILI

Hakkliha-kartulivorm, porgandi
toorsalat, leib, mahlajook
Teraviljahelbed, piim
PUUVILI

Kanakaste, keedetud kartul,
põngerjate lemmiksalat, leib
Kissell, vahukoor
Jogurt, kamapallid

Pasta-lõhesupp, leib
Aprikoosivaht, piim

5-viljahelbepuder, keedis, tee
JUURVILI

Omlett, võisepik tomatiga, tee
JUURVILI

Pikkpoiss, keedetud kartul, kaste, Borš, hapukoor, leib
Kanarisoto, tomatisalat h/k, leib
hiinakapsa-paprikasalat, leib
Kohupiimavorm, kissell
Piimakissell, keedis
Jogurt
Kaneelirull, mahlajook
Paneeritud kala, võileib kurgiga,
Juustukringel, morss
tee
Kohupiima-porgandivorm, sepik, Piima-makaronisupp, võileib kalagaRiisihelbepuder, keedis, piim
tee JUURVILI
JUURVILI
JUURVILI

Kalasupp, hapukoor, leib
Mannavaht, piim

Kapsa-pajaroog, leib, piim
Maasika-jogurtitarretis

Värskekapsasupp, leib
Kamakreem kaeraküpsistega

Hakkl.pallid, keed. kartul, kaste,
peedisalat. Tarretis, vaniljekaste

Peedisupp, hapukoor, leib
Jäätis

Kartuli-porgandipüree võiga, leib Kama, leivad, singi-sibulavõie
keefir
Kohupiim, toormoos, sepik, tee Kaerahelbe-õunapuder, piim
PUUVILI
PUUVILI

Riisisalat kanalihaga, leib, tee

Õunapirukas, piim

Pastasalat, võileib, tee

Piima-mannasupp, sepik, juustuvõie PUUVILI

Nisuhelbepuder, keedis, piim
PUUVILI

Piima-maisimannasupp, sepik
krabinuudlivõie PUUVILI

Makaronid hakklihaga, kurgisalatKanasupp, leib
leib
Kohupiima-riivleivamagustoit
Puuviljakokteil
Rullbiskviit, piim
Pitsa, tee

Ühepajatoit, leib
Külasupp, hapukoor, leib
Mahlakissell, röst.sepikukuubikud Kama-mannavaht, jõhvikad, piim

Kartulisalat, leib, mahlajook

Porgandikook, piim

Pannkoogid, tee

Hakklihakaste, keedetud kartul,
kapsa-peedisalat, leib
Jogurt
Kodused õunasaiad, tee

*Toit lasteaias katab 85% lapse päevasest toiduenergia- ja toitainetevajadusest (aluseks võetud Sotsiaalministri 15.01.2008 määruse nr.8 "Tervisekaitsekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis)
Täiendavat teavet toidu koostise ja allergeenide kohta saab kokalt.

