
CENTRO AMBIENTE PARA TODOS 

Ementa Semanal – 26 de setembro a 02 de outubro de 2022 

 

Nutricionista | Margarida Miranda_4853N 

1 de outubro – Dia Internacional do Café  
 

 
 

Café/Bica/Cimbalino → Café expresso;   Café duplo → 2 expressos em chávena grande;   Abatanado → 2 expressos com adição de água;   Carioca → Café mais fraco;   

Descafeinado → Café sem cafeina;   Café sem ponta/ sem principio → Café sem as primeiras gotas que saem da máquina;    Mazagran → Café gelado com limão. 

 

Ementa ERPI  

 Segunda Terça  Quarta  Quinta  Sexta Sábado  Domingo  

26/09/2022 27/09/2022 28/09/2022 29/09/2022 30/09/2022 01/10/2022 02/10/2022 

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 
Sopa de Alho-francês Sopa de Lentilhas  Sopa de Legumes   Caldo verde  Creme de Cenoura e 

Chuchu  
Sopa de Espinafres  Sopa de Couve Penca 

Prato 
principal 

Empadão de Pescada 
com puré1;3;4;7;9.  
 
Salada de alface e 
pepino.  
 

Arroz de Frango com 
cenoura e ervilhas. 
 

Salada de tomate e 
cebola.  

Peixe-espada4 
grelhado com Migas1 
(Feijão-frade, Couve 

Portuguesa e Broa).   
  

Rolo de Carne3 (Porco) 

com esparguete1;3 
cozido. 
 
Salada de alface e 
beterraba.  
 

Carapau frito1;3;4 com 
arroz de tomate 
“aguadinho”. 
 
Salada de alface e 
cebola. 

Rancho (Porco, 
chouriço, massa penne, 
grão-de-bico e couve-

branca) 1;3;7;12. 
 
 
 
 

Bacalhau4 assado no 
forno com batatas a 
murro e cebola.  
 
Salada de alface, 
cenoura e milho. 

Sobremesa 
Pera  Tangerina Banana  Laranja  Bavaroise1;3;7 feita 

pelos idosos  
Abacaxi Maçã  

Lanche 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 
Pão de mistura com 
queijo1;7 

Cereais com leite1;6;7 
 

Leite com cevada1;7, 
café ou chá + Pão de 
mistura  com 
fiambre1;6;7;13 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + 
Pão de mistura com 
queijo de barrar1;7 

Iogurte7 + 
Pão-de-leite1;3;6;7;8 

Leite com cevada, 
café ou chá1;7 + Pão 

com mortadela1;6;7;13 

Papas de Aveia1;7 

Ja
n

ta
r 

Sopa 
Sopa de Alho-francês Sopa de Lentilhas  Sopa de Legumes   Caldo verde  Creme de Cenoura e 

Chuchu  
Sopa de Espinafres  Sopa de Couve Penca 

Prato 
principal 

Bife de Perú grelhado 
com massa 
primavera1;3.   

Abrótea4 cozida com 
batata e feijão-verde 
cozidos.  

Coelho assado no 
forno com arroz de 
forno.  
 
Salada de alface, 
cenoura e milho.  

Red Fish4 estufado 
com batatas cozidas. 
 
Couve-flor cozida.  

Tirinhas de Porco com 
batata-doce e 
legumes (pimento, 

curgete e cenoura) no 
forno. 

Arroz de Potas14.  
 
Salada de tomate e 
cebola.  

Guisado de Vaca com 
macarronete1;3.  
 
Cenoura cozida. 

Sobremesa Maçã cozida  Pera  Maça  Banana  Maçã Banana  Pera assada  

 

  

 

 

Nota: Ementa sujeita a alteração  

 


