
 

 

 

 

 

EMENTA – ERPI 

Restrita em gordura 
28 de junho a 04 de julho de 2021  

 

 

 

 

Nota | Ementa sujeita a alteração.  
                      Nutricionista  
                                  Cecília Soares  |  cédula profissional_ 0436N 

  
  

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 simples ou c/ doce1 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão simples ou c/ 
doce1 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão simples ou c/ doce1 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão simples ou c/ doce1 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão simples ou c/ 
doce1 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão simples ou c/ 
doce1 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão simples ou c/ doce1 

A
lm

oç
o

  

Sopa  Sopa Juliana Sopa de Feijão Creme de Abóbora  Sopa à Portuguesa1 
Canja1;3 (sem pele antes 

confeção e pouca gordura 
adicionada) 

Sopa de Couve 
Coração 

Sopa de Nabo e Couve 
lombarda 

Dieta 
Geral 

Abrótea estufado.4  (pouca 

gordura adicionada) 
Batata e Couve flor, 

cozidas. 

Esparguete com bife 
de peru grelhado. 

 Salada de alface e 
cebola.12 

Peixe Vermelho no 
forno.4     (pouca gordura 

adicionada) 
Arroz branco.                           

Brócolos  cozidos12         

Coxa de Frango (sem pele 

antes confeção e pouca gordura 

adicionada) com 
macarronete, 
estufados.1;3 

Salada de tomate12 

Pescada cozida  
com todos  

(batata, cenoura e 
feijão verde).4 

Favas cozidas com 
carne cozida (febra de 

porco e ovo).12 

Salada de alface e 
beterraba.12 

Arroz de paloco e 
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 magro 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 barrar 

magro1;7 

Ja
nt

ar
 

 Sopa Sopa Juliana Sopa de Feijão Creme de Abóbora  Sopa à Portuguesa1 
Canja1;3(sem pele antes 

confeção e pouca gordura 
adicionada) 

Sopa de Couve 
Coração 

Sopa de Nabo e Couve 
lombarda 

 Dieta 
Geral 

Bife Frango grelhado 

Arroz de tomate com 
Nabo e cenoura, cozidos . 

Peixe Espada 
grelhado.4  

 Batata e couve 
coração cozida. 

Jardineira de Coelho. 
  (pouca gordura 

adicionada) 

Arroz de Tamboril com 
Delícias do mar.4;14 

Cenoura cozida. 

Coxa de Peru no forno 
(sem pele antes confeção e 
pouca gordura adicionada) 

com massa 
cotovelinho . 

  Salada de alface e 
milho1;3 

Perca grelhada.4  
Batata e couve flor, 

cozida.  

Bife de porco estufado, 
com puré de batata 
Cenoura e brócolos 

cozidos.3;7 

 Sobremesa Banana Laranja Pêra Kiwi Abacaxi Melão Maçã cozida 


