
 
 
 
 

 01 - Terça
 *Salada 

Cubinhos de frango c/ 
Arroz –

Vegetais salteados
Suco de fruta

Sobremesa: **Fruta
07 - Segunda-feira 08 - Terça

*Salada  
Iscas de frango c/ cenoura em tiras 

Arroz – Feijão 
Abobrinha cozida 

Suco de Fruta 
Sobremesa:**Fruta 

*Salada 
Peixe assado
Arroz –

Purê de batata
Suco de fruta

Sobremesa: **Fruta
14 - Segunda-feira 15 - Terça

 
 

RECESSO  
ESCOLAR 

 

Dia do Professor
 
RECESSO  
ESCOLAR 
 
 

21 - Segunda-feira 22 - Terça
*Salada  

Bife de panela ao molho 
Arroz – Feijão 

Farofinha de couve 
Suco de Fruta 

Sobremesa: **Fruta 

*Salada 
Sobrecoxa assada

Talharim ao molho branco
Chuchu refogado
Suco de Fruta

Sobremesa: *
28 - Segunda-feira 29 - Terça

*Salada  
Ovos cozidos 

Espaguete à bolonhesa 
Refogado de legumes 

Suco de Fruta 
Sobremesa: **Fruta 

*Salada 
Iscas de frango grelhada

Arroz –
Vagem alho e óleo

Suco de Fruta
Sobremesa: *
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Cardápio sujeito à alteração de acordo com a dis
Temperos naturais que podem ser utilizados:  alho, alho poró, cebola, salsinha, cebolinha, manjericão, coentro, orégano, tomilho, hortelã, açafrão. 
 
*Saladas (Folhas)/Opções: alface (roxa, crespa, lisa, americana), agrião, rúcula, almeirão, acelga, repolho (roxo, verde), chicória, c
**Frutas servidas: Maçã, Banana, Melancia, Goiaba, Abacaxi, Mamão, Pera, Laranja, Mexerica,... 
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Terça-feira 02 - Quarta-feira 03 - Quinta-feira
*Salada  

Cubinhos de frango c/ ervilhas 
– Feijão 

Vegetais salteados 
Suco de fruta 

Sobremesa: **Fruta 

*Salada  
Hamburguinho de carne caseiro 

Arroz – Feijão 
Purê de abóbora 

Suco de Fruta 
Sobremesa: **Fruta 

*Salada  
Frango assado desfiado

Arroz - Feijão 
Vagem refogada

Suco de fruta 
Sobremesa: **Fruta

Terça-feira 09- Quarta-feira 10 - Quinta-feira
*Salada  

assado 
– Feijão 

Purê de batata c/ espinafre 
Suco de fruta 

Sobremesa: **Fruta 

*Salada  
Ovos mexidos c/ legumes 

Arroz – Feijão preto 
Vegetais salteados 

Suco de fruta 
Sobremesa: **Fruta  

*Salada  
Iscas de bife ao molho

Capeletti de frango
Brócolis no vapor

Suco de fruta 
Sobremesa: **Salada de fruta

Terça-feira 16 - Quarta-feira 17 - Quinta-feira
do Professor *Salada  

Almôndegas c/ aveia 
Macarrão com legumes 

Escarola refogada 
Suco de Fruta 

Sobremesa: **Salada de fruta 

*Salada  
Salpicão de frango

Arroz - Feijão 
Beterraba cozida

Suco de fruta 
Sobremesa: **Fruta

Terça-feira 23 - Quarta-feira 24 - Quinta-feira
*Salada  

assada c/ abóbora cozida 
Talharim ao molho branco 

refogado 
Suco de Fruta- 

Sobremesa: **Fruta 

*Salada  
Peixe grelhado c/ legumes 

Arroz – Feijão  
Couve flor no vapor 

Suco de Fruta 
Sobremesa: **Fruta 

*Salada  
Cubos de carne ao molho
Arroz – Feijão preto
Legumes na manteiga

Suco de Fruta 
Sobremesa: **Fruta

Terça-feira 30 - Quarta-feira 31 - Quinta-feira
Salada  

Iscas de frango grelhada 
– Feijão 

Vagem alho e óleo 
Suco de Fruta 

Sobremesa: **Fruta 

*Salada  
Escondidinho de batata doce c/ carne 

Arroz – Feijão  
Couve refogada 
Suco de Fruta 

Sobremesa: **Fruta 

*Salada  
Coxinha da asa assada

Arroz – Feijão 
Creme de milho
Suco de Fruta 

Sobremesa: **Fruta

CARDÁPIO ALMOÇO 2019 

Cardápio sujeito à alteração de acordo com a disponibilidade de gêneros e safra
alho, alho poró, cebola, salsinha, cebolinha, manjericão, coentro, orégano, tomilho, hortelã, açafrão. 

(Folhas)/Opções: alface (roxa, crespa, lisa, americana), agrião, rúcula, almeirão, acelga, repolho (roxo, verde), chicória, c
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feira 04 - Sexta-feira 

Frango assado desfiado 
 

refogada 
 

Sobremesa: **Fruta 

*Salada  
Carne moída c/ milho 
Penne c/ brócolis 
Legumes no vapor 

Suco de fruta 
Sobremesa: **Salada de Fruta 

feira 11 - Sexta-feira 

ao molho 
Capeletti de frango 

vapor 
 

**Salada de fruta 

**Salada  
Arroz de forno c/ frango 

Feijão 
Batata assada 
Suco de Fruta 

Sobremesa: **Fruta 
feira 18 - Sexta-feira 

Salpicão de frango 
 

Beterraba cozida 
 

*Fruta 

*Salada  
Estrogonofe de carne 

Arroz – Feijão 
Batata palha 

Suco de Fruta 
Sobremesa: **Fruta 

feira 25 - Sexta-feira 

Cubos de carne ao molho 
preto 

Legumes na manteiga 
 

Fruta 

*Salada  
Panqueca de frango 

Arroz – Feijão 
Cenoura cozida em quadradinhos 

Suco de Fruta 
Sobremesa: **Fruta 

feira  

Coxinha da asa assada 
  

Creme de milho 
 

Fruta 

 

ponibilidade de gêneros e safra 
alho, alho poró, cebola, salsinha, cebolinha, manjericão, coentro, orégano, tomilho, hortelã, açafrão.  

(Folhas)/Opções: alface (roxa, crespa, lisa, americana), agrião, rúcula, almeirão, acelga, repolho (roxo, verde), chicória, couve, escarola, espinafre 
(de acordo com a disponibilidade da época) 



 
 
 
 
 

 01 - Terça

 Suco de fruta  
Biscoito de leite

*Fruta

07 - Segunda-feira 08 - Terça
Suco de fruta 

Bisnaguinha integral c/ geléia 
*Fruta 

Suco de fruta  
Mini carne louca

*Fruta

14 - Segunda-feira 15 - Terça
 

 
RECESSO  
ESCOLAR 

 

Dia do Professor
 
RECESSO  
ESCOLAR 
 

21 - Segunda-feira 22 - Terça
Suco de fruta   

Mini sanduíche c/ queijo branco 
*Fruta 

 

Suco de Soja
  Bolacha de aveia

*Fruta

28 - Segunda-feira 29 - Terça
Suco de Soja 

Biscoito integral c/ requeijão 
*Fruta 

 

Suco de fruta
Bolo de iogurte c/ 

*Fruta

Cardápio sujeito à alteração de acordo com a disponibilidade de gêneros e safra
 

*Frutas servidas: Maçã, Banana, Mela
 

 As frutas podem ser trocadas por frutas da época e adaptada 
Ressalta-se que frutas da época e da região possuem maior valor nutricional
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Terça-feira 02 - Quarta-feira 03 - Quinta-

Suco de fruta   
Biscoito de leite 

*Fruta 

Suco de fruta   
Torta de milho, frango e cenoura 

*Fruta 
 

Suco de fruta 
Pão c/ peito de peru e requeijão

*Fruta 

Terça-feira 09- Quarta-feira 10 - Quinta-
Suco de fruta   

Mini carne louca 
Fruta 

Leite Fermentado 
Mini pão de queijo 

*Fruta 

Suco de Soja
Biscoito polvilho

*Fruta 
 

Terça-feira 16 - Quarta-feira 17 - Quinta-
do Professor Suco de Soja 

Mini esfiha de frango 
*Fruta 

Leite Fermentado
Bolo integral de laranja

*Fruta 

Terça-feira 23 - Quarta-feira 24 - Quinta-
Suco de Soja 

Bolacha de aveia 
*Fruta 

Leite Fermentado 
Pão integral c/ margarina 

*Fruta 
 

Suco de fruta
Muffin de maçã

*Fruta 

Terça-feira 30 - Quarta-feira 31 - Quinta-
Suco de fruta 

Bolo de iogurte c/ canela 
*Fruta 

Suco de fruta 
Mini pizza  

*Fruta 

Suco de fruta
Torta de brócolis

*Fruta 

Cardápio sujeito à alteração de acordo com a disponibilidade de gêneros e safra

Maçã, Banana, Melancia, Goiaba, Abacaxi, Mamão, Pera (de acordo com a disponibilidade da época)

As frutas podem ser trocadas por frutas da época e adaptada a cada região do país 
se que frutas da época e da região possuem maior valor nutricional

CARDÁPIO KIT LANCHE – 2019 

EQUIPE DE NUTRIÇÃO CANTINAS DO TIO JULIO                                                                                     
Simone Fonseca – CRN 40.857 

 

-feira 04 - Sexta-feira 

Suco de fruta  
Pão c/ peito de peru e requeijão 

 

Suco de Soja 
Mini esfiha de carne 

*Fruta 

-feira 11 - Sexta-feira 
Suco de Soja 

Biscoito polvilho 
  

Suco de fruta   
Bolo de cenoura s/ cobertura 

*Fruta 

-feira 18 - Sexta-feira 
Leite Fermentado 

Bolo integral de laranja  
 

Suco de fruta 
Misto quente 

*Fruta 

-feira 25 - Sexta-feira 
Suco de fruta 

Muffin de maçã 
  

Iogurte 
Cereal matinal  

c/ banana  
 

-feira  
Suco de fruta 

Torta de brócolis 
 

 

Cardápio sujeito à alteração de acordo com a disponibilidade de gêneros e safra 

(de acordo com a disponibilidade da época) 

se que frutas da época e da região possuem maior valor nutricional 


