
 

 

 

 MÊS: Dezembro 2021                                                                                                                                                                 Nutricionista - Maria Teresa CRN2 1848 
REFEIÇÃO SEGUNDA 13/ TERÇA 14/ QUARTA 1/15 QUINTA 2/16 SEXTA 3/17 

COLAÇÃO Mamão, banana Melão, melancia Maçã, pêra Laranja, pêssego Frutas variadas 

 
ALMOÇO 
Alergia ALPV 
Intolerância a lactose 
 

Arroz, feijão, hambúrguer 
de grão de bico, jardineira 

de legumes,  
Sal: alface 

Arroz, feijão carioca, bife 
suíno acebolado, polenta 

cremosa. 
Sal: beterraba, pepino 

Arroz, feijão, almôndegas 
c/ aveia ao molho, torta de 

agrião. 
Sal: brócolis 

Arroz, feijão, nuggets 
saudável, purê cremoso de 

batata doce, 
Sal: cenoura 

Arroz, feijão, peixe 
grelhado, alho po ao 

forno, moranga refogada. 
 Sal: mista 

LANCHE TARDE 
Alergia ALPV 
Intolerância a lactose 

Maçã, pêra 
Leite especial 

Laranja, manga 
Biscoito 

Banana, melão 
Pãozinho integral c/ patê 

de cenoura. 

Mamão, uva 
Bolo de chá de frutas 

vermelhas 

Frutas variadas 
Leite especial 

JANTAR/ LANCHE 2 
Alergia a ALPV 
Intolerância a lactose  

Macarrão com lentilha 
vegetariana. Ovo cozido. 

Torta de batata c/ frango e 
ervilha. 

Arroz, guisado c/ moranga. Arroz c/ galinha, bolinho de 
arroz integral c/ espinafre. 

Macarrão integral c/ 
carne e couve picadinha. 

 

REFEIÇÃO SEGUNDA 6/ TERÇA 7/ QUARTA 8/ QUINTA 9/ SEXTA 10/ 

COLAÇÃO Banana, Pêra Mamão, maçã Laranja, Pêssego Melão, Melancia Frutas variadas 

 
ALMOÇO 
Alergia ALPV 
Intolerância a lactose 
 

Arroz, feijão, panqueca de 
espinafre.  

Sal: beterraba 

Arroz, feijão, coxinha da 
asa ao forno, polenta 
cremosa c/ abobrinha 

ralada. 
 Sal: alface. 

Arroz, feijão, carne de 
panela, farofa de aveia c/ 

maçã e couve. 
Sal: Cenoura. 

Arroz, feijão, filé de frango 
c/ molho de laranja, batata 

c/ alecrim. 
Sal: brócolis. 

Arroz, feijão carioca, bife a 
milanesa ao forno, cenoura c/ 

vagem. 
Sal: alface 

 
LANCHE TARDE 
Alergia ALPV 
Intolerância a lactose 

Melão, manga 
Milk shake de banana 

Pêra, laranja 
Bolo de cacau c/ laranja 

Banana, mamão 
Bisnaguinha de beterraba 

c/ becel. 

Uva, mamão 
Biscoitos 

Frutas variadas 
Falso pão de queijo  

 
JANTA/ LANCHE 2 
Alergia ALPV 
Intolerância a lactose  

Macarrão c/ molho ao 
pesto, ovo cozido. 

Arroz amarelo, Iscas de 
frango c/ legumes. 

Risoto c/ frango, alho 
poró e brócolis. 

Carreteiro, ovo mexido c/ 
espinafre. 

Macarrão c/ frango e abobrinha 
ralada. 

** Bolos e pães, purês, panquecas confeccionados sem leite. 
** Biscoitos sem leite. 
**Leite individualizado de cada aluno. 
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REFEIÇÃO SEGUNDA 13/ TERÇA 14/ QUARTA 1/15 QUINTA 2/16 SEXTA 3/ 17 
 

COLAÇÃO 
Mamão, banana Melão, melancia Maçã, pêra Laranja, pêssego Frutas variadas 

 
ALMOÇO 

 
 

Arroz, feijão, hambúrguer de 
grão de bico, jardineira de 

legumes,  
Sal: alface 

Arroz, feijão carioca, bife 
suíno acebolado, polenta 

cremosa. 
Sal: beterraba, pepino 

Arroz, feijão, almôndegas c/ 
aveia ao molho, torta de 

agrião. 
Sal: brócolis 

Arroz, feijão, nuggets 
saudável, purê cremoso de 

batata doce, 
Sal: cenoura 

Arroz, feijão, peixe grelhado 
ao forno, moranga 

refogada. 
 Sal: mista 

 
 

LANCHE TARDE 

Maçã, pêra 
Leite c/ cacau 

Laranja, manga 
Biscoito 

Banana, melão 
Pãozinho integral c/ patê de 

cenoura. 

Mamão, uva 
Bolo de chá de frutas 

vermelhas 

Frutas variadas 
Iogurte 

 
 

JANTAR/ 

Macarrão com lentilha 
vegetariana. Ovo cozido. 

Torta de batata c/ frango e 
ervilha. 

Arroz, guisado c/ moranga. Arroz c/ galinha, bolinho de 
arroz integral c/ espinafre. 

Macarrão integral c/ carne e 
couve picadinha. 

 

REFEIÇÃO SEGUNDA 6/ TERÇA 7/ QUARTA 8/ QUINTA 9/ SEXTA 10/ 

LANCHE MANHÃ 
 

Banana, Pêra Mamão, maçã Laranja, Pêssego Melão, Melancia Frutas variadas 

 
 

ALMOÇO 
 

Arroz, feijão, panqueca de 
espinafre c/ ricota.  

Sal: beterraba 

Arroz, feijão, coxinha da asa 
ao forno, polenta cremosa c/ 

abobrinha ralada. 
 Sal: alface. 

Arroz, feijão, carne de 
panela, farofa de aveia c/ 

maçã e couve. 
Sal: Cenoura. 

Arroz, feijão, filé de frango c/ 
molho de laranja, batata c/ 

alecrim. 
Sal: brócolis. 

Arroz, feijão carioca, bife a 
milanesa ao forno, cenoura 

c/ vagem. 
Sal: alface 

 
LANCHE TARDE 

Melão, manga 
Milk shake de banana 

Pêra, laranja 
Bolo de cacau c/ laranja 

Banana, mamão 
Bisnaguinha de beterraba c/ 

manteiga e queijo. 

Uva, mamão 
Biscoitos 

Frutas variadas 
Pão de queijo 

 

 
JANTAR/ 

Macarrão c/ molho ao pesto, 
ovo cozido. 

Arroz amarelo, estrogonofe 
de frango 

Risoto c/ frango, alho poró e 
brócolis. 

Carreteiro, ovo mexido c/ 
espinafre. 

Macarrão c/ frango e 
abobrinha ralada. 

• Observações: 
- Lanche da manhã ou colação: somente com frutas da época.   
- empanados e bolinhos salgados feitos no forno.  
- Suco natural sem açúcar ou água saborizada. 
- Cardápio sujeito a alterações, em função da qualidade do produto e/ou atraso na entrega do fornecedor. 
- No caso da recusa do prato único, esse, poderá ser substituído por fruta. 



 

 

 

 

Comer pelo menos 400g, ou cinco porções, de frutas e vegetais por dia reduz o risco de DCNT e ajuda a garantir uma ingestão diária adequada de fibras 
alimentares. 
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No jantar acompanha feijão ou lentilha.             Água saborizada: almoço e jantar.  

REFEIÇÃO SEGUNDA 13/ TERÇA 14/ QUARTA 1/15 QUINTA 2/16 SEXTA 3/17 

 
COLAÇÃO 

Mamão, banana Melão, melancia Maçã, pêra Laranja, pêssego Frutas variadas 

 
ALMOÇO 

 
 

Arroz, feijão, hambúrguer de 
grão de bico, jardineira de 

legumes,  
Sal: tomate 

Arroz, feijão carioca, bife 
suíno, polenta cremosa. 

Sal: beterraba. 

Arroz, feijão, almôndegas c/ 
aveia ao molho, creme de 

agrião. 
Sal: brócolis 

Arroz, feijão, nuggets 
saudável, purê cremoso de 

batata doce, 
Sal: cenoura 

Arroz, feijão, peixe grelhado 
ao forno, moranga 

refogada. 
 Sal: mista 

 
 

LANCHE TARDE 

Maçã, pêra 
Leite  

Laranja, manga 
Biscoito 

Banana, melão 
Pãozinho integral  

Mamão, uva 
Bolo de chá de frutas 

vermelhas 

Frutas variadas 
Iogurte 

 
 

JANTAR/LANCHE 2 

Macarrão com lentilha 
vegetariana. Ovo cozido. 

Torta de batata c/ frango e 
ervilha. 

Arroz, guisado c/ moranga. Arroz c/ galinha, espinafre 
refogado. 

Macarrão integral c/ carne e 
couve picadinha. 

 

REFEIÇÃO SEGUNDA 6/ TERÇA 7/ QUARTA 8/ QUINTA 9/ SEXTA 10/ 

 
COLAÇÃO 

Banana, Pêra Mamão, maçã Laranja, Pêssego Melão, Melancia Frutas variadas 

 
ALMOÇO 

 
 

Arroz, feijão, panqueca de 
espinafre c/ ricota. Purê de 

moranga. 
Sal: beterraba 

Arroz, feijão, coxinha da 
asa ao forno, polenta 
cremosa c/ abobrinha 

ralada. 
 Sal: chuchu 

Arroz, feijão, carne de 
panela, couve refogada. 

Sal: Cenoura. 

Arroz, feijão, filé de frango c/ 
molho de laranja, batata c/ 

alecrim. 
Sal: brócolis. 

Arroz, feijão carioca, bife 
picadinho, cenoura c/ 

vagem. 
Sal: couve flor 

 
 

LANCHE TARDE 

Melão, manga 
Vitamina de leite c/ banana 

Pêra, laranja 
Bolo de cacau c/ laranja 

Banana, mamão 
Bisnaguinha de beterraba. 

Uva, mamão 
Biscoitos 

Frutas variadas 
Pão de queijo 

 

 
 

JANTAR/LANCHE 2 

Macarrão c/ molho ao pesto, 
ovo cozido. 

Arroz amarelo, iscas de 
frango c/ legumes. 

Risoto c/ frango, alho poró e 
brócolis. 

Carreteiro, ovo mexido c/ 
espinafre. 

Macarrão c/ frango e 
abobrinha ralada. 

• Observações:  
- O lanche da tarde é específico do Nido II. 
- Nido I: exclusivamente fruta e leite.  
- vitaminas preparadas com as fórmulas individualizadas. 


