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Segunda-feira  
07/ 06   

Terça-feira  
08/ 06   

Quarta-feira  
09/ 06   

Quinta-feira  
10/ 06  

Sexta-feira  
11/ 06   

Sábado  
12/ 06  

Domingo  
13/ 06   

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

o
ço

  

Sopa  Sopa de Feijão  
Sopa de Couve 

Coração  
Caldo Verde12 Sopa de Espinafre Creme de Abóbora Sopa de Alho Francês 

Sopa de Couve Lombarda, 
Nabo e Cenoura  

 Prato  
Geral 

Frango estufado. 
Massa riscada 

cozida.1;3 

Salada de alface, milho 
e cenoura12 

Solha frita.4 

Salada Russa.1;7  

  Arroz de Peru. 
Salada de alface e 

cenoura12 

Bacalhau à Gomes de 
Sá.3;4 

Salada de tomate e 
alface12 

Chili de Carne picada. 
Arroz branco. 

Salada de alface e 
cebola12    

 

Tentáculos de Pota à 
Lagareiro.12;14 

Salada de tomate12 

Cozido à Portuguesa.12 

 Sobremesa Maçã Laranja Melancia Gelatina Banana Tangerina Pera 

Lanche 
Chá; Leite7 + 

Pão com manteiga1;7 
Cereais com leite1;6;7 

Chá; Leite7 + 

Pão com afiambrado de 

frango1;6;7;13 

Chá; Leite7 + 

Pão com queijo1;7 

Iogurte7 + 

Tostas com doce1 

Chá; Leite7 + 

Pão com fiambre1;6;7;13 

Chá; Leite7 + 

Pão  com marmelada1 

Ja
n

ta
r 

 Sopa Sopa de Feijão  
Sopa de Couve 

Coração  
Caldo Verde12 Sopa de Espinafre Creme de Abóbora Sopa de Alho Francês 

Sopa de Couve Lombarda, 
Nabo e Cenoura  

 Prato  
Geral 

Carapau grelhado.4 

Batata e feijão verde 
cozidos, com molho 

verde.   

Costeletas de porco 
grelhadas. 

Migas (broa, feijão 
manteiga e couve 

portuguesa)1 

Peixe Vermelho assado4 
com batata assada. 

Cenoura e couve 
lombarda cozida 

Bife de Frango grelhado 
com 

esparguete cozido, 
salteado em azeite, 

salsa e alho.1;3 

Couve for cozida.  

Pescada estufada.4 

Puré.3;7  
Brócolos cozidos. 

Jardineira de vaca.12 

 

Filetes de pescada no 
forno4 

Arroz de cenoura. 
Salteado de couve flor. 

 Sobremesa Pera cozida Banana Maçã assada Abacaxi Pera Kiwi Maçã 

LEGUMINOSAS    |   feijão, grão-de-bico, ervilhas, milho, favas, tremoço, lentilhas, chícharo, feijoca, … 
“De acordo com as recomendações da pirâmide da Dieta Mediterrânica devem ser consumidas, semanalmente, 2 ou mais porções de leguminosas. 

Podem entrar na alimentação dos bebés a partir dos 9-11 meses. São fundamentais nesta fase pela riqueza em proteínas e hidratos de carbono complexos. Os minerais, como o cálcio e o ferro, são 

muito importantes numa fase de grande desenvolvimento como a infância e adolescência. Os folatos e cálcio são alimentos importantes para as grávidas.” 

VISITE: https://www.apn.org.pt/documentos/ebooks/E-book_leguminosas_2.pdf 
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