
CENTRO AMBIENTE PARA TODOS 

Ementa Semanal – 03 a 09 de outubro de 2022 

 

Nutricionista | Margarida Miranda_4853N 

Sabias que? 
 

O tremoço tem mais ferro que a beterraba?  
O valor dietético de referência para adultos saudáveis é de 11 mg de ferro por dia. No entanto, nas mulheres, 
 desde o início da menstruação até à menopausa as necessidades podem chegar a 16 mg de ferro por dia. 
 
                          
 

 

Ementa ERPI 

 Segunda Terça  Quarta  Quinta  Sexta Sábado  Domingo  

03/10/2022 04/10/2022 05/10/2022 06/10/2022 07/10/2022 08/10/2022 09/10/2022 

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

o
ço

 

Sopa 
Canja1;3  Sopa de Ervilha    Sopa Juliana Sopa de Nabiças  Creme de Abóbora e 

Curgete  
Sopa de Agrião  Sopa de Couve-

Lombarda 

Prato 
principal 

Grelhada mista 
(Costeleta, Entrecosto e 

Salsicha Fresca1;7;12) com 
arroz e feijão preto.  
 
Salada de alface e 
cebola.  

Solha4 assada no 
forno com puré1;3;4;7;9. 
 
Brócolos cozidos. 

Perninhas de Perú 
com tomate e 
manjericão e 
esparguete1;3 cozido. 
 
Salda alface e pepino.     

Seriolela4 grelhada 
com arroz de legumes 
(cenoura, pimento, 

couve-branca e tomate). 

Ensopado de Frango 
com batatas. 
 
Cenoura Cozida.  

Paloco4 desfiado com 
salada de Grão-de-
Bico ensalsada (salsa, 

cebola e azeite). 
 
Salada de tomate 
 

Rojões de Porco com 
batata cozida. 
 
Feijão-verde cozido.  

Sobremesa Melancia Banana  Laranja  Maçã Gelatina1;3;7 Pera  Melão  

Lanche 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 
Pão de mistura com 

queijo1;7  

Cereais com leite1;6;7  
 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + Pão 
de mistura com 

mortadela1;6;7;13  

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + Pão 
de mistura com 

fiambre1;6;7;13 

Iogurte7 + 
Tostas com doce1;6;9 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + Pão 
com queijo de 

barrar1;7 

Papas de Aveia1;7. 

 J
an

ta
r 

Sopa 
Canja1;3  Sopa de Ervilha    Sopa Juliana Sopa de Nabiças  Creme de Abóbora e 

Curgete  
Sopa de Agrião  Sopa de Couve-

Lombarda 

Prato 
principal 

Caldeirada de 
Peixes2;4;14. 
 
Couve-flor cozida. 

Bife de Frango 
grelhado com arroz 
de cenoura.  
 
Salada de alface e 
beterraba. 

Pescada4 cozida com 
batata, feijão-verde e 
cenoura cozidos. 

Pá de Porco assada 
no forno com massa 
espiral1;3 cozida. 
 
Salada de tomate e 
pepino. 

Douradinhos1;3;4 no 
forno com arroz de 
ervilhas. 
 
Salada de alface e 
cebola.  

Cubinhos de Perú 
estufados com massa 
meada1;3 cozida. 
 
Salada de alface e 
pepino. 

Soufflé de Peixe1;3;4;7 
com molho de tomate 
e legumes estufados 
(cenoura, curgete e 
cebola).  

Sobremesa Pera  Maça assada Banana  Pera cozida  Banana   Maçã  Pera   

 

   

Nota: Ementa sujeita a alteração  

 


