
Cardápio Abril 2017

Semana de 24 a 28 de abril

Ensino Fundamental - Ap I e II - Hipercolesterolemia

Dia

Refeição

Colação

Refresco de 

abacaxi 

Brioche c/  queijo 

minas

Cookies integrais

Maçã

Suco de melão 

com maracujá       

Esfirras

Rosquinhas 

integrais

Banana prata

Refresco de 

tangerina

Pão francês com 

becel  

Salada de frutas

Limonada

Tigela de açaí 

com granola

Bolo de laranja

Tangerina

Suco de frutas 

vermelhas

Pão de forma 

integral com 

requeijão light

Cookies integrais

Manga a 

francesa

Almoço

Salada alface, 

cenoura e chuchu

Carne assada

Frango corado

Penne ao sugo

Arroz

Feijão 

Refresco de fruta

Salada de couve-

flor, beterraba e 

milho

Drumet assado

Contrafilé grelhado        

Arroz 

Feijão 

Feijão 

carioquinha

Refresco de fruta

Melancia

Mix de folhas com 

tomate cereja 

Filé de peixe ao 

sugo

Carne moída 

refogada

Arroz

Feijão

Purê de inhame

Refresco de fruta

Salada de repolho, 

brócolis e 

beterraba   

Quibe de forno

Filé de frango 

grelhado

Arroz integral

Arroz 

Feijão 

Refresco de fruta

Uva

Salada de 

chicória, tomate 

e pepino   

Carne 

ensopada com 

cenoura e 

chuchu

Ovo de codorna

 Arroz        

Feijão   

Refresco da fruta

Lanche

Limonada

Bolo de granola

Batata doce cozida

Cream cracker 

com becel

Banana prata

 Refresco de caju  

 Cereal matinal 

integral com 

leite 

semidesnatado

Biscoito integral de 

aveia e mel

Maçã

Suco de laranja 

com acerola

Queijo quente 

light

Cookies integrais

Mamão francesa

Refresco de goiaba 

Mate com limão

Esfirras

Pão coió com 

requeijão light

Caqui

Refesco de 

abacaxi

Bolo de maçã 

com casca

Biscoito integral 

de cebola

Uva

Jantar

Salada  de tomate, 

beterraba e 

brócolis 

Carne assada

Canja de galinha 

com legumes 

Arroz 

Feijão       

Refresco de fruta

Salada de vagem, 

cenoura e couve-

flor 

Drumet assado

Ovo cozido

Arroz

Feijão 

Feijão 

carioquinha

Refresco de fruta        

Pera

Salada de alface, 

brócolis  e pepino       

Filé de peixe ao 

sugo

Contrafilé grelhado

Pirão de peixe

Arroz 

Feijão 

Refresco de fruta

Salada de ervilha, 

beterraba e 

cenoura

Carne moída 

refogada    

Filé de frango 

grelhado         

Arroz 

Feijão        

Arroz integral

Refresco de fruta

Banana prata

Salada de milho, 

brócolis e tomate 

cereja

Carne 

ensopada com 

cenoura e 

chuchu

Frango corado

 Arroz        

Feijão   

Refresco da fruta

Cardápio Abril 2017

Semana de 24 a 28 de abril

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira



Ensino Fundamental - Ap III, IV e V - Hipercolesterolemia

Dia Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Refeição

Colação

Refresco de 

abacaxi 

Brioche c/  queijo 

minas

Cookies integrais

Maçã

Suco de melão 

com maracujá       

Esfirras

Rosquinhas 

integrais

Banana prata

Refresco de 

tangerina

Pão francês com 

becel  

Salada de frutas

Limonada 

Tigela de açaí 

com granola

Bolo de laranja

Tangerina

Suco de frutas 

vermelhas

Pão de forma 

integral com 

requeijão light

Cookies integrais

Manga a 

francesa

Almoço

Salada alface, 

cenoura e chuchu

Carne assada

Frango corado

Penne ao sugo

Arroz

Feijão 

Refresco de fruta

Salada de couve-

flor, beterraba e 

milho

Drumet assado

Contrafilé grelhado        

Arroz 

Feijão 

Feijão 

carioquinha

Refresco de fruta

Melancia

Mix de folhas com 

tomate cereja 

Filé de peixe ao 

sugo

Carne moída 

refogada

Arroz

Feijão

Purê de inhame

Refresco de fruta

Salada de repolho, 

brócolis e 

beterraba   

Quibe de forno

Filé de frango 

grelhado

Arroz integral

Arroz 

Feijão 

Refresco de fruta

Uva

Salada de 

chicória, tomate 

e pepino   

Carne 

ensopada com 

cenoura e 

chuchu

Ovo de codorna

 Arroz        

Feijão   

Refresco da fruta

Lanche

Limonada

Bolo de granola

Cream cracker 

com becel com 

becel

Banana prata

 Refresco de caju  

 Cereal matinal 

integral com 

leite 

semidesnatado

Biscoito integral de 

aveia e mel

Maçã

Suco de laranja 

com acerola

Mini pizza de 

blanquet

Cookies integrais

Mamão francesa

Refresco de goiaba 

Mate com limão

Esfirras

Pão coió com 

requeijão light

Caqui

Refesco de 

abacaxi

Bolo de maçã 

com casca

Biscoito integral 

de cebola

Uva

Jantar

Salada  de tomate, 

beterraba e 

brócolis 

Carne assada

Canja de galinha 

com legumes 

Arroz 

Feijão       

Refresco de fruta

Salada de vagem, 

cenoura e couve-

flor 

Drumet assado

Ovo cozido

Arroz

Feijão 

Feijão 

carioquinha

Refresco de fruta        

Pera

Salada de alface, 

brócolis  e pepino       

Filé de peixe ao 

sugo

Contrafilé grelhado

Pirão de peixe

Arroz 

Feijão 

Refresco de fruta

Salada de ervilha, 

beterraba e 

cenoura

Carne moída 

refogada    

Filé de frango 

grelhado         

Arroz 

Feijão        

Arroz integral

Refresco de fruta

Banana prata

Salada de milho, 

brócolis e tomate 

cereja

Carne 

ensopada com 

cenoura e 

chuchu

Frango corado

 Arroz        

Feijão   

Refresco da fruta


