
EMENTA | 10 a 14 de DEZEMBRO de 2018 

O AMANHÃ DA CRIANÇA | CRECHE 

2ºF 

10 

LANCHE DA MANHÃ Puré de 1 fruta  ou fruta laminada ou ½ peça de fruta  

SOPA Juliana de legumes 

PRATO 
Bifinhos de frango grelhados com cogumelos, arroz primavera (cenoura, 

ervilhas e milho) e salada 

SOBREMESA Fruta da época 

LANCHE DA TARDE 

Papa láctea de cereais e fruta  
ou  

Leite simples ou 1 iogurte + 1/2 pão de mistura + ½ peça de fruta 

3ºF 

11 

LANCHE DA MANHÃ Puré de 1 fruta  ou fruta laminada ou ½ peça de fruta 

SOPA Brócolos  

PRATO 
Salada russa (batata, ervilhas e cenoura) com pescada lascada, ovo cozido e 

salada  

SOBREMESA Fruta da época 

LANCHE DA TARDE 

Papa láctea de cereais e fruta  
ou  

Leite simples ou 1 iogurte + 1/2 pão de mistura + ½ peça de fruta 

4ªF 

12 

LANCHE DA MANHÃ Puré de 1 fruta  ou fruta laminada ou ½ peça de fruta  

SOPA Couve coração 

PRATO 
Rancho à Portuguesa (carnes de vaca e porco com grão, cenoura e couve 

branca incorporados) e salada 

SOBREMESA Fruta da época 

LANCHE DA TARDE 

Papa láctea de cereais e fruta  
ou  

Leite simples ou 1 iogurte + 1/2 pão de mistura + ½ peça de fruta 

5ªF 

13 

LANCHE DA MANHÃ Puré de 1 fruta  ou fruta laminada ou ½ peça de fruta  

SOPA Nabos  

PRATO 
 

Abrótea estufada com molho de tomate, batata cozida e salada  

SOBREMESA Fruta da época 

LANCHE DA TARDE 

Papa láctea de cereais e fruta  
ou  

Leite simples ou 1 iogurte+ 1/2 pão de mistura + ½ peça de fruta 

6ªF 

14 

LANCHE DA MANHÃ Puré de 1 fruta  ou fruta laminada ou ½ peça de fruta  

SOPA Espinafres e grão 

PRATO 
Coxa de peru assada com arroz de açafrão e salada mista 

SOBREMESA Fruta da época 

LANCHE DA TARDE 

Papa láctea de cereais e fruta  
ou  

Leite simples ou 1 iogurte + 1/2 pão de mistura + ½ peça de fruta 

Esta ementa pode sofrer alterações por motivos imprevistos 

A Nutricionista, 
 

________________ 

A Coordenadora Pedagógica, 

 

__________________ 

Notas : Papa láctea de cereais (flocos de aveia, arroz, nestum, cerelac…).  

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 
3Ovos, 4Peixes,5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 
13Tremoço, 14Moluscos. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 
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