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Månadens matsedel och aktiviteter 
(Med reservation för ändringar i matsedeln) 

I måltiden ingår också färska grönsaker, smörgås och mjölk.  

 

v.14  PÅSKLOV    Fritids i Tuna 

 

 
 

v.15       
Måndag    6/4 Lov  

Tisdag      7/4 Panerad fisk, remoulad & potatis   

  Nasi Goreng 

 Bakad potatis med pumparöra 

Onsdag     8/4 Pasta med ajvar- & spenatsås   åk6-7, skolresa Österrike 8-11/4 

 Italiensk pastalåda 

 Rårisbiffar med lingonkeso 

Torsdag    9/4 Gulaschsoppa med bröd & hummus   

Omelett med champinjonstuvning   

Potatis- & purjolökssoppa, bröd    

Fredag    10/4 Kycklinggratäng & jasminris 

 Vårrulle, sötsur sås & jasminris 

 Quorngratäng & jasminris 
   

 
  

v.16             

Måndag  13/4 Thaigryta med kyckling & jasminris   

Falafel med tzatziki & ris 

 Thaigryta med quorn & jasminris 

Tisdag    14/4 Blodpudding & lingonsylt 

 Böngulasch & ris 

 Potatisbullar med lingonsylt     

Onsdag   15/4 Medelhavsfisk & ris   åk9, NP6 eng 

 Kycklingwok med nudlar 

 Nudlar med wokade grönsaker 

Torsdag  16/4 Ärtsoppa, bröd, färskost & frukt   åk9, NP9 NO 

 Morotssoppa, bröd, färskost & frukt   

Pannkaka med äppelchutney 

Fredag    17/4 Spagetti & köttfärssås   åk6, NP6 eng 

 Zucchiniplättar, tzatziki & ris 

 Spagetti & quornfärssås 
 

 

 

v.17       
Måndag  20/4 Kycklinggryta med curry & bulgur   

Indisk kikärtsgryta & bulgur 

 Rotfruktspaj    
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Tisdag    21/4 Makaronipudding med skinka 

 Korvgryta & potatis 

 Makaronipudding med röd paprika   

Onsdag   22/4 Broccolisoppa, filmjölkslimpa & ost  åk9, NP9 eng 

 Tortillawrap, het grönsaksröra & gräddfil 

 Auberginegratäng & potatis 

Torsdag  23/4 Hoki under morotstäcke & potatis  åk7-9, skolbio (fm) 

 Kalkonbiff, ratatouille & ris 

 Grönsaksmakaroner med bönor 

Fredag    24/4 Biff Stroganoff & ris   åk9, NP9 eng 

                          Rårisgratäng med blomkål 

 Morot stroganoff & ris 

   

    

         

v.18 
Måndag  27/4 Köttbullar & potatis, sås   åk2-3, Hälsoäventyret 

 Pasta med ost- & kalkonsås 

 Kikärtsbiff, currysås & pasta         

Tisdag    28/4 Vårfrisk sej & potatis   åk6, NP6 SO 

 Pastagratäng med heta grönsaker 

 Rotfruktspytt med linser, rödbetor  

Onsdag   29/4 Röd lasagne & keso   åk6, NP6 SO 

 Kikärtsgryta med curry & ris    

 Asiatisk nudelwok med grönsaker 

Torsdag  30/4  LOV    Fritids öppet efter behov  

    (OBS! det går inga skolbussar) 

Fredag      1/5 Lov 

 

 

Månadens SMILE-ord:      

                                 # att del med sig    # att försvara en vän 

  

Övrig information 
 

Skolrådet och elevrådet har önskat att på försök servera endast en maträtt till lunch. Detta kommer att ske från vecka 15. 

 

Fritids stängt: 
15/6-15 för utvärdering 

14/8-15 för utbildning 

17/8-15 planeringsdag 

 

Skolhälsovården informerar 

Maginfluensa: Stanna hemma från förskola, skola eller arbete? För att minska risken för smittspridning så ska man 

stanna hemma från skola eller arbete när man har symtom som diarré och/eller kräkningar och åtminstone två dygn efter 

att man tillfrisknat. För barn på förskola gäller att de ska ha varit symtomfria i två dygn. 
 

 

jane.ostergren1@uppsalaskolor.net                                                                                                                       
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