
Modelo Ementas

IMP.AFA.PS06.010v04

Normal

Enriquecida

Salada/Vegetais

Sobremesa

Salada/Vegetais

Sobremesa

Responsável | Ana Martins dos Santos                                                                                               

Bacalhau cozido com todos 

(3,4,12)

Hortaliça cozida

Coelho picado com 

esparguete moído (1,3,12)

Alface, tomate e cebola (12)

Fruta da época 

Hortaliça cozida

Fruta da época/doce

Maçã assada

Carne de porco picada com 

massa meada moída (1,3,12)

                                     – Nutricionista

Coelho no forno ao natural 

com esparguete (1,3,12)

Sexta-feira

Sopa de alho-francês (1,3)

Dieta Mole

13 maio

Segunda-feira Terça-feira

com pescada (4)

15 maio

Peixe espada desfiado com 

batata com moído (4,12)

Grão de bico com migas de 

bacalhau moído 

(1,3,4,6,12)

Quarta-feira

17 maio16 maio

Hortaliça cozida

Bacalhau desfiado com batata 

e ovo picado (3,4,12)

Tentáculos de pota à 

Lagareiro (4,12,14)

DomingoSábado

Sopa Primavera (ervilha e 

cenoura aos cubos) (1,3,6)

Sopa de couve coração com 

feijão vermelho (1,3,6)

Vitela no forno com arroz 

branco (1,12)

Tomate e cebola (12)

Abrótea no forno ao 

natural  com arroz de 

cenoura (1,4,12)

 ----

Peito de peru picado com arroz 

de ervilhas picado

Hortaliça cozida

Perca desfiada com arroz de 

legumes moído (4,12)

Tomate e cebola (12)

Quinta-feira

Carne picada com batata 

moída (1,12)

11 maio 12 maio

Sopa de Juliana (1,3)
Canja de Galinha(1,3,7,12)/ 

Sopa de legumes (1,3) 

Rojões com batata 

cozida (1,12)

Peito de peru estufado com 

arroz de ervilhas (1,6,12)

Peito de peru estufado ao 

natural  com arroz de ervilhas 

(1,6,12)

                                        EMENTA | ERPI 

Tentáculos de pota moídos 

com batata a murro moída 

(4,12,14)

Vitela picada com arroz branco 

moído (1,12)

Hortaliça cozida

Fruta da época 

14 maio

Peito de frango picado com 

massa espiral tricolar moída 

(1,3,12)

Fruta da época 

Dieta Hipolipídica

Maçã assada

Ja
n

ta
r

Pera assada

Fruta da época 

Alface, cenoura ralada e 

cebola (12)

Pera assada

Tomate e cebola (12)

Cédula Profissional nº 3805N              Ordem dos Nutricionistas

 ALERGÉNIOS | 1) Glúten 2) Crustáceos 3) Ovos 4) Peixes 5) Amendoins 6) Soja 7) Leite 8) Frutos de casca rija 9) Aipo 10) Mostarda 11) Sementes de sésamo 12) Dióxido de enxofre/Sulfitos 13) Tremoço 14) Moluscos

Dieta Geral

Pera assada

Dieta Mole

Dieta Hipolipídica

Vitela picada com cenoura, 

ervilhas e batata 

moída(1,6,12)

Perca no forno ao natural 

com arroz de legumes (4,12)
Jardineira de Vitela ao 

natural(1,6,12)

Fruta da época 

Abrótea desfiada com 

arroz de cenoura moído 

(1,4,12)

com frango com maruca (4) com vitela com peru

A
lm

o
ço

So
p

a Sopa à Lavrador (1,6,12)

com frango

Sopa de espinafres (1,3)

com abrótea (4)

Grão de bico com migas de 

bacalhau (1,3,4,6,12)

Alface e cebola

Dieta Geral

Fruta da época 

Maçã assada

Peixe desfiada com batata 

moída (4,12)

 ----

Bacalhau cozido com grão 

de bico cozido e ovo 

(1,3,4,6,12)

Jardineira de Vitela (1,6,12)

Maçã assada

Carne estufada ao 

natural com batata 

cozida (1,12)

Abrótea no forno com 

arroz de cenoura 

(1,4,12)

Vitela no forno ao natural com 

arroz branco (1,12)

Carne de porco estufada com 

massa meada (1,3,12)

Carne de porco estufada ao 

natural com massa meada 

cozida (1,3,12)

Peixe espada grelhado com 

batata cozida (4,12)

Nota I Esta ementa poderá estar sujeita a alterações

Peito de frango estufado ao 

natural com massa espiral 

tricolor (1,3,12)

Strogonof de frango com 

massa espiral tricolor 

(1,3,7,12)

Coelho no forno ao natural 

com esparguete (1,3,12)

Alface e cebola (12)

Caldeirada de peixe (4,12)
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