
 

EMENTA – ERPI 
29 de novembro a 05 de dezembro  

 
 

 

 

Nota | Ementa sujeita a alteração.  
Nutricionista – Margarida Miranda 4853N 
 

 
 

  
  

Segunda-feira  
29/11/2021 

Terça-feira  
30/11/2021 

Quarta-feira  
01/12/2021 

Quinta-feira  
02/12/2021 

Sexta-feira 
03/12/2021 

Sábado  
04/12/2021 

Domingo  
05/12/2021 

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 Feijão  Creme de Legumes Sopa de Espinafres Creme de Alho Francês  Sopa de Couve 
Branca com Cenoura 

Sopa de Agrião 
Sopa de Nabo com 
Couve Lombarda 

 Dieta  
Geral 

Arroz de Pescada4 

“escorridinho”.         

Salada de alface e pepino. 

Rojões de Porco com 
batata e feijão verde 

cozidos. 

Tamboril4 no tacho com 

tomate e pimentos e 

massa penne1;3 cozida. 

Salada de alface e 

cebola. 

Frango assado no forno 
com migas1;6 (feijão 
frade, broa e couve 

portuguesa). 

Paloco à Zé do 

Pipo3;4.              

Salada de alface e 

tomate. 

Lasanha de carne1;3  

Salada de alface e 
beterraba. 

Peixe Espada4 grelhado 

com arroz primavera 
(ervilhas, cenoura e 

milho). 

 Sobremesa Kiwi  Tangerina Banana  Abacaxi  Pera  Laranja  Maçã assada  

Lanche 
Chá; Leite7 + 

Pão com fiambre1;6;7;13 
Cereais com leite1;6;7 Chá;  Leite7 + 

Pão com  marmelada1; 

Chá; Leite7 + 
7Pão com queijo barrar1 

Iogurte7 + 

Pão-de-leite1;3;6;7;8 

Chá; Leite7 + 

Pão com mortadela1;6;7;13 

Chá; Leite7 + 

Pão com queijo 1;7 

Ja
nt

ar
 

 Sopa Sopa de Feijão  Creme de Legumes Sopa de Espinafres Creme de Alho Francês  
Sopa de Couve 

Branca com Cenoura 
Sopa de Agrião 

Sopa de Nabo com 
Couve Lombarda 

 Dieta  
Geral 

Bife de Perú grelhado 
com esparguete1;3 

salteado com azeite, alho 
e salsa.  

Salada de alface, cebola e 
cenoura.   

Abrótea4 estufada 

com arroz de cenoura. 

Salada de alface e 
beterraba. 

Fêveras de cebolada 
com batata e brócolos 

cozidos. 

Soufflé de peixe1;3;4 com 

molho de tomate e 

legumes estufados 
(cenoura, curgete e 

cebola). 

Coxas de Perú 

estufadas com arroz 

branco. 

Salada de alface e 
pepino. 

Corvina4 assada com 
batata e couve-flor 

corados. 

Carne de vaca guisada 

com massa espiral1;3. 

Salada de alface e 
cebola. 

 Sobremesa Pera  Maçã Kiwi  Pera cozida  Banana  Abacaxi Pera  


