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Segunda-feira  
28.06 

Terça-feira  
29.06 

Quarta-feira  
30.06 

Quinta-feira  
01.07 

Sexta-feira  
02.07 

Sábado  
03.07 

Domingo  
04.07 

Pequeno-almoço  
Leite com cevada, 

café ou chá1;7 + 
Pão com manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão com manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão com manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão com manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão com manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão com manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão com manteiga1;7 

A
lm

oç
o

  

Sopa  Sopa Juliana Sopa de Feijão Creme de Abóbora  Sopa à Portuguesa1 Canja1;3 Sopa de Couve Coração 
Sopa de Nabo e Couve 

lombarda 

 Dieta  
Geral 

Abrótea estufado.4  
Batata cozida 

Couve flor salteada. 

Esparguete à 
Bolonhesa. 1;3 

 Salada de alface e 
cebola.12 

Peixe Vermelho no forno.4     
Arroz branco.                     

Brocolos cozidos                       

Coxa de frango com 
macarronete, 
estufados.1;3 

Salada de tomate12 

Pescada cozida  
com todos  

(ovo, batata, 
cenoura e feijão 

verde).4 

Favas escalfadas com 
carne porco e chouriço 12 

Salada de alface e 
beterraba.12 

Pataniscas.4  
Arroz de cenoura. 

Salada de tomate.12 

 Sobremesa Melão Maça Gelatina com Iogurte Banana Melancia Laranja Pêra  

Lanche 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7 + 

Pão com queijo 1;7 

Cereais com leite1;6;7 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7 + 

Pão com doce1 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7 + 

Pão com afiambrado 

de frango 1;6;7;13 

Iogurte7 + 

Pão-de-leite1;3;6;7;8 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7 + 

Pão com marmelada1 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7 + 

Pão com  queijo 

barrar1;7 

Ja
nt

ar
 

 Sopa Sopa Juliana Sopa de Feijão Creme de Abóbora  Sopa à Portuguesa1 Canja1;3 Sopa de Couve Coração 
Sopa de Nabo e Couve 

lombarda 

 Dieta  
Geral 

Bife Frango grelhado. 
Arroz de tomate   

Nabo e cenoura, cozidos  

Peixe Espada 
grelhado.4  

 Batata e couve 
coração cozida. 

Jardineira de Coelho. 

Arroz de Tamboril 
com Delícias do 

mar.4;14 

Cenoura cozida. 

Coxa de Peru no 
forno e  massa 

cotovelinho.             
Salada de alface e 

milho1;3 

Perca grelhada.4  
Batata e couve flor 

cozida.  

Costeleta de porco 
estufada, com  puré de 

batata 
Cenoura e brócolos 

cozidos.3;7 

 Sobremesa Banana Laranja Pêra Kiwi Abacaxi Melão Maçã cozida 

SOPA    |   com hortículas 
1. “A sopa, no início de uma refeição aumenta a produção biliar, reduz os teores de colesterol; 
2. Consumida no início da refeição, promove, também, a libertação gradual de insulina, estimulando o apetite e saciando precoce e continuamente; 
3. Em função dos ingredientes que possui pode ser mais ou menos calórico, mais ou menos hidratante, ter mais ou menos sal, ter mais ou menos fibra. Esta flexibilidade tornam a 

sopa o alimento ideal para qualquer idade e para qualquer estado de saúde; 
4. A sopa é ainda um tipo de confeção económico, relativamente rápido e que pode ser preparado antecipadamente para ser aquecido e servido apenas na hora.” 

VISITE: https://nutrimento.pt/dicas/10-boas-razoes-para-comer-sopa/ 


