
 
 
 
 

EMENTA – Restrita em gordura  
01 de novembro a 07 de novembro de 2021 

 
  

 

Nota | Ementa sujeita a alteração. 

Nutricionista – Margarida Miranda 4853N                                                                 

  
  

Segunda-feira  
01/11/2021 

Terça-feira  
02/11/2021 

Quarta-feira  
03/11/2021 

Quinta-feira  
04/11/2021 

Sexta-feira  
05/11/2021 

Sábado  
06/11/2021 

Domingo 
07/11/2021                              

Pequeno-almoço  

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 

Pão com 
pouca manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 
Pão com pouca 

manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 
Pão com pouca 

manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 
Pão com pouca 

manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 
Pão com pouca 

manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 
Pão com pouca 

manteiga1;7 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 
Pão com pouca 

manteiga1;7 

A
lm

oç
o

  

Sopa  Sopa de Espinafre 
Sopa de Feijão 

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

Sopa de Couve 
Lombarda, Nabo e 

Cenoura  

 Prato  
Geral 

Posta de atum no forno4 
(redução de gordura na 

confeção)  com 
Salada de feijão frade e 

couve portuguesa. 
 

Fêveras de porco em 
cebolada (estufado 

simples, sem gordura) 
com arroz branco. 
Salada de tomate. 

Carapau grelhado4 
com batata e feijão 

verde cozidos.  

Carne de vaca estufada 
(estufado simples, sem 

gordura) com 
macarrão1;3, cenoura e 

ervilhas. 

Solha cozida4 com 
arroz de tomate. 

Salada de alface e 
cebola12. 

Cozido de lombo porco, 
frango sem pele, batata 

, cenoura e couve 
portuguesa. 

Massada de paloco1;3;4 
(redução de gordura na 

confeção) . 
Couve flôr cozida. 

 Sobremesa Uvas  Kiwi  Pêra Abacaxi  Maçã Laranja  Banana   

Lanche 

Chá; Leite7 + 

Pão com queijo de 

barrar1;7 

Cereais com leite1;6;7 

Chá; Leite7 + 

Pão com afiambrado 

de frango1;6;7;13 

Chá; Leite7 + 

Pão com queijo1;7 

Iogurte magro7 + 

Pão-de-leite1;3;6;7;8 

Chá; Leite7 + 

Pão com fiambre1;6;7;13 

Chá; Leite7 + 

Pão  com marmelada1 

Ja
nt

ar
 

 Sopa Sopa de Espinafre 
Sopa de Feijão 

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

Sopa de Couve 
Lombarda, Nabo e 

Cenoura  

 Prato  
Geral 

Frango estufado(extração 

da pele. Estufado simples, 

sem gordura)  com batatas 
cozidas. 

Salada de alface e pepino. 

Maruca estufada4 

(estufado simples, sem 

gordura) com massa 
penne1;3 e couve flôr 

cozida. 

Arroz de Perú 
(redução de gordura 
na confeção e sem 

chouriço)  . 
Salada de alface e 

cebola12. 

Peixe Vermelho4 assado 
(redução de gordura na 

confeção)  com batatas 
coradas. 

Brócolos cozidos. 

  Bifes de frango 
grelhados com  

esparguete cozido1;3. 
Salada de alface, 
cenoura e milho. 

Arroz de pota2 com 
cenoura e ervilhas 

(redução de gordura na 

confeção). 

Pá de porco no forno 
(redução de gordura na 

confeção) com batatas 
cozidas. 

Salada de tomate.  

 Sobremesa Pêra  Maçã assada Banana  Pêra cozida Uvas  Kiwi  Maçã  



                                 


