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Segunda-feira  
05.07 

Terça-feira  
06.07 

Quarta-feira  
07.07 

Quinta-feira  
08.07 

Sexta-feira  
09.07 

Sábado  
10.07 

Domingo  
11.07 

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 de Couve Flor  Creme de Cenoura Caldo Verde12 Sopa de Alho Frances  Sopa de Lentilhas Sopa de Feijão Verde Sopa Couve Penca 

 Dieta  
Geral 

Jardineira de vaca. 

Salada de grão com 
atum, ovo, cebola, 

tomate e cenoura.3;4 

Pá de porco estufada. 
Massa espiral e 

brócolos, cozidos.1:3         

Paloco com 
bechamel.3;4;7 

Salada de tomate12 

Frango assado e  
Esparguete.1;3   

Salada de alface, 
beterraba e milho12 

Feijoada de potas.14 

Couve coração cozida. 

        Arroz de Pato. 
Salada de alface e 

cebola.12 

 Sobremesa Cerejas Banana Melão Pêssego Maçã Laranja Pêra 

Lanche 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7 + 

Pão com fiambre1;6;7;13 

Cereais com leite1;6;7 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7 + 

Pão com queijo barrar1;7 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7 + 

Pão com  marmelada1 

Iogurte7 + 

Broa com manteiga1 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7 + 

Pão com mortadela1;6;7;13 

Leite com cevada, 

café ou chá1;7 + 

Pão com queijo 1;7 

Ja
nt

ar
 

 Sopa Sopa de Couve Flor  Creme de Cenoura Caldo Verde12 Sopa de Alho Frances  Sopa de Lentilhas Sopa de Feijão Verde Sopa Couve Penca 

 Dieta  
Geral 

Posta Abrótea estufada.4  
Massa meada, couve 

penca e cenoura, 
cozidas.1;3 

Feveras com molho de 
cebolada.  

Arroz branco.  
Couve flor cozida.  

Carapau grelhado.4 

Batata e feijão verde, 
cozidos. 

Arroz à Valenciana4;12;14 

 

Cavala cozida.4  
Batata, cenoura, 
ervilhas, cozidos. 

Bife perú com  
cogumelos, estufados. 

Puré.3;7 

Brócolos cozidos.  

Solha grelhada.4 

Salada Russa.3  

 Sobremesa Abacaxi Pêra Meloa Banana Pêra cozida Melancia Maçã assada. 

FRUTA    
1. Adquirir fruta da época: é mais rica do ponto de vista nutricional (se for colhida, quando se encontra quase madura), mais económica e sustentável;  
2. A Roda da Alimentação Mediterrânica recomenda a ingestão de 3 a 5 porções de fruta, diariamente. Os fitoquímicos são responsáveis por atribuir as diferentes cores à fruta, constituíram-

se 5 grupos principais de acordo com a respetiva cor: vermelha, amarela/laranja, roxa, verde e branca. É importante garantir, diariamente, o consumo de fruta e hortícolas de cores 
diferentes, de modo a variar o aporte dos vários compostos fornecidos por cada um dos grupos; 

3. A fruta pode ser incluída na alimentação diária, ao almoço e/ou jantar (desde a entrada à sobremesa), ou em refeições intercalares:  misturar fruta nas saladas ou incluir na entrada; à 
sobremesa, optar por fruta; preferir fruta nas refeições intercalares, ou em momentos (p.e. cinema, jogos de futebol) associados ao consumo de alimentos não saudáveis (p.e. pipocas, 
batatas fritas, enchidos); variar, optando por frutas de cor diferente ao longo do dia para maximizar os seus benefícios. 
 VISITE:    www.apn.org.pt/documentos/ebooks/AW_EBook_ColherSaber.pdf 

                            https://nutrimento.pt/manuais-pnpas/e-book-promocao-do-consumo-de-frutas-e-horticolas-com-apoio-dgs/ 
                            www.deco.proteste.pt/alimentacao/produtos-alimentares/dicas/calendario-de-fruta-e-legumes-na-epoca-ideal 

http://www.deco.proteste.pt/alimentacao/produtos-alimentares/dicas/calendario-de-fruta-e-legumes-na-epoca-ideal

