Cardápio GERAL - A Monte Alegre 2020
SEMANA 1

Colação

SEG

T ER

Suco de pêssego

Fruta da estação

QUA
Suco de goiaba

QU I
Fruta da estação

Suco de caju

Almoço
Feijão preto
Arroz branco
Ovos mexidos
Purê de batata
Salada de chuchu

SEX

Feijão preto
Risoto de arroz
integral, cenoura e
ervilha
Chicória refogada

Feijão preto
Arroz branco
Peixe de panela
Batata doce cozida
Salada de alface

Feijoada infantil
Arroz integral
Abóbora refogada
Farofa de couve

Feijão vermelho
Macarrão com
cúrcuma
Frango picadinho
Salada de legumes
(cenoura, chuchu e
beterraba)

Melão

Melância

Mamão

Banana

Trinca de frutas e
Granola

Suco vitaminado
(aveia com laranja,
banana e morango)
Torrada com pastinha
de ricota e cebolinha

Suco de manga com
gengibre
Pão caseiro (de
inhame ou abóbora)

Maçã, Suco de uva
Bolo de milho verde
e milharina (com
passas)

Trinca de frutas e
Granola

Pêra + idem acima

Maçã + idem acima

Feijão,
macarrão conchinha
c/ molho vermelho de
cenoura e beterraba
Carne moída

Feijão,
arroz branco e tomate
Ovos mexidos com
espinafre

Feijão batido com
agrião, arroz integral
Peixe cozido com
purê de inhame

Sopa de carne e
legumes (inhame,
abobrinha, abóbora,
bertalha e ervilha)

Sobremesa
Maçã

Lanche
Suco de laranja
Pão de queijo

Suco de uva
Bolo de milho verde
e milharina

Lanche Grupo 1
Banana + idem acima

Jantar
Canja de galinha
com batata,
cenoura e hortelã
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SEMANA 2

Colação

SEG

T ER

Suco de laranja

QUA

QU I

SEX

Fruta da estação

Suco de caju

Fruta da estação

Suco de maracujá

Feijão preto
Arroz integral
Estrogonofe de
carne
Batata com salsinha
Salada de chicória

Feijão preto
Arroz branco
Frango de panela
Polenta com couve
Salada de beterraba

Feijão preto
Macarrão com
orégano
Carne moída com
cenoura
Salada de alface

Feijão vermelho
Arroz integral
Peixe à moda
Purê de inhame
Salada de tomate

Melancia

Banana

Melão

Mamão

Suco de graviola
com manga
Broinha de milho e
abobrinha com
ricota

Suco de frutas
vermelhas (uva,
goiaba e morango)
Pão francês com
manteiga

Suco de uva
Bolo de banana, aveia
e farinha integral

Iogurte de fruta
Granola e fruta da
estação

Banana + idem acima

Maçã + idem acima

Pêra, Suco de uva
Bolo de banana, aveia
e farinha integral, e
passas

Iogurte natural
batido com banana
Granola e fruta

Canja de galinha com
batata, cenoura e
alho poró

Feijão
arroz integral com
abobrinha
Bobó de peixe

Arroz integral
Ensopadinho de grão
de bico com frango,
abóbora e salsinha

Sopa de batata,
abóbora, nabo,
chuchu, chicória,
milho verde e
músculo

Almoço

Feijão preto
Arroz branco
Ovo cozido
Salada de
legumes (abobrinha,
cenoura, beterraba)
Salada de alface

Sobremesa
Maçã

Lanche
Suco de goiaba
Bolacha de arroz com
cottage

Lanche Grupo 1
Mamão + idem acima

Jantar

Feijão batido com
agrião,
arroz branco
Torta de ricota
Chuchu refogado
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SEMANA 3

Colação

SEG

T ER

Suco de tangerina

Fruta da estação

QUA

QU I

SEX

Suco de abacaxi

Fruta da estação

Suco de goiaba

Feijão preto
Arroz integral
Carne moída com
agrião, polenta
Salada de abobrinha

Feijão preto
Arroz branco,
Fricassê de frango
Farofa de beterraba
Salada de alface e
pepino

Feijão mulatinho
Arroz integral
Peixe cozido com
aipim e coco
Salada de acelga

Mamão

Gelatina

Melãncia

Maçã

Suco de caju
Pão de queijo
caseiro

Suco de uva
Milho verde cozido
ou
Bolacha de arroz
com cottage

Suco de laranja
Bolo de feijão

Trinca de frutas
Granola

Maçã + idem acima

Banana + idem acima

Mamão
Suco de laranja
Bolo de feijão e
passas

Trinca de frutas
Granola

Sopa de batata
doce, abóbora,
chuchu, espinafre,
massinha, grão de
bico e músculo

Feijão preto
Arroz integral
Quibe de frango com
recheio de espinafre

Feijão preto
Yakissoba de
vegetais (brócolis,
cenoura e acelga)
Ovos mexidos

Canja de galinha
com arroz, batata,
cenoura, frango e
hortelã

Almoço

Feijão preto
Arroz branco
Fritada de forno
com abobrinha,
cenoura e alho poró
Salada de tomate

Feijão preto
Macarrão c/ pesto
de manjericão,
Frango com cenoura
Salada de chicória

Sobremesa
Banana

Lanche
Suco de manga
Torradas com
pastinha de grão de
bico

Lanche Grupo 1
Pêra + idem acima

Jantar
Feijão preto
Arroz branco com
tomate
Peixe com batata
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SEMANA 4

Colação

SEG

T ER

Suco de manga

Almoço
Feijão preto
Arroz branco
Carne moída com
berinjela
Salada de acelga

QUA

QU I

SEX

Fruta da estação

Suco de caju

Milho verde cozido

Suco de acerola

Feijão preto
Arroz integral
Moquequinha de
peixe
Farofa de cúrcuma
Salada de
beterraba

Feijão preto
Arroz branco
Torta de ricota e
alho poró
Couve à mineira
Salada de tomate

Feijão preto
Arroz integral
Estrogonofe de
frango (creme de leite)
Batata cozida
Salada de rabanete

Feijão carioca
Macarrão com
molho vermelho de
cenoura e
beterraba
Carne desfiada
Salada de chicória

Maçã

Fruta da estação

Banana

Melância

Iogurte de fruta
Granola
E fruta da estação

Suco de abacaxi
com hortelã
Pão caseiro de
inhame com ricota

Suco de uva
Bolo de cenoura e
gérmen de trigo

Suco de laranja
Pão francês com
manteiga

Iogurte natural
batido com banana
Granola e fruta

Mamão + idem acima

Maçã, Suco de uva
Bolo de cenoura e
gérmen de trigo
(com passas)

Banana + idem acima

Sopa de carne e
legumes (batata
doce, abóbora,
chuchu, massinha,
ervilha, chicória)

Feijão preto
Macarrão ao sugo
com ervilha
Frango com cenoura

Feijão preto
Arroz integral
Peixe com inhame e
espinafre

Canja de galinha
com arroz, batata,
cenoura, frango e
alho poró

Sobremesa
Mamão

Lanche
Suco de maracujá
com beterraba
Mini pizza

Lanche Grupo 1
Pêra + idem acima

Jantar

Feijão preto
Arroz branco com
cenoura
Ovo mexido
Purê de ervilha
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SEMANA 5

Colação

SEG

T ER

Suco de laranja

QUA

Fruta da estação

Suco de pêssego

Feijão preto
Arroz integral
Picadinho com alho
poró
Polenta
Couve picadinha

QU I
Milho verde cozido

Suco de goiaba

Feijão vermelho
Arroz branco
Omelete de ricota
Jardineira de
legumes (inhame,
cenoura e chuchu)

Feijão preto
Arroz integral
Frango assado
Salada de legumes
com iogurte

Feijão carioca
Espaguetinho
Carne moída com
alecrim
Abobrinha batida
Salada de cenoura
e alface

Fruta da estação

Melância

Banana

Maçã

Suco de acerola
Cookie caseiro de
banana e aveia

Suco de limão
Torrada com
pastinha de frango

Suco de manga
Bolo de maçã com
aveia e passas

Trinca de frutas
Bolacha de arroz

Pêra + idem acima

Mamão + idem acima

Melancia, Suco de
manga, Bolo de maçã
com aveia e passas (sem
açúcar)

Trinca de frutas
Bolacha de arroz

Sopa de músculo,
batata doce,
abóbora, chuchu,
inhame, ervilha e
espinafre

Feijão, arroz com
brócolis
Bolo de batata com
carne moída

Feijão, arroz
Ovo cozido
picadinho com
legumes

Canja de galinha
com batata,
cenoura e alho poró

Almoço
Feijão preto
Arroz branco
Peixe cozido
Farofa de beterraba
Salada de alface e
tomate

SEX

Sobremesa
Mamão

Lanche
Suco de uva
Pão francês com
queijo minas

Lanche Grupo 1
Maçã + idem acima

Jantar
Feijão, macarrão
Iscas de carne e
legumes

