
 

 

 

 

 

EMENTA – ERPI 

Restrita em gordura 
05 a 11 de Julho de 2021  

 

 

 

 

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

 

  
  

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. (sem 
gordura carne, antes 

cozinhar e pouca 
gordura adicionada) 

Salada de grão com 
atum, ovo, cebola, 

tomate e cenoura.3;4 

(sem tempero) 

Pá de porco 
estufada.(pouca 

gordura adicionada) 
Massa espiral e 

Brócolos, cozidos.1:3  

Paloco (sem 
bechamel.) 4 

Salada de tomate12 

Frango assado. (sem 
gordura carne, antes 

cozinhar e pouca 
gordura adicionada) 
Esparguete cozido. 
Salada de alface, 

beterraba e milho12 

Feijoada de potas.14 (pouca 
gordura adicionada) 

Couve coração cozida. 

        Arroz de Pato. (sem 
gordura carne, antes 

cozinhar e pouca 
gordura adicionada) 

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  (pouca 

gordura adicionada) 
Massa meada, couve 

penca e cenoura, 
cozidas.1;3 

Feveras grelhadas 
Arroz branco.  

Couve flor cozida.  

Carapau grelhado.4 

Batata e feijão verde, 
cozidos. 

Arroz à 
Valenciana4;12;14 

(pouca gordura 
adicionada) 

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

Bife perú com  
cogumelos, 

estufados.(pouca gordura 
adicionada) 

Puré.3;7 

Brócolos cozidos.  

Solha grelhada. 
Salada Russa. (sem 

tempero)  

 Sobremesa Abacaxi Pêra Meloa Banana Pêra cozida Melancia Maçã assada. 


