
DATA SALADA PRATO PRINCIPAL GUARNIÇÃO 

7/2 Couve com cubos de laranja Carne Cozida  macarrão espaguete Arroz Feijão 

8/2
Acelga com tomate e cubos de 

abacaxi
Carne Cozida  

Aipim sautê
Arroz Feijão 

9/2 Alface, repolho e tomate 
Costelinha suína Assada

Tropeiro com  ovo e cheiro 

verde 
Arroz Feijão 

10/2
Alface, rucula com tomate e 

manga Coxa e sobrecoxa assada 
Purê de Batata Arroz Feijão 

11/2
Repolho,  tomate e cubos de 

manga 

Carne de Panela recheada com 

cenoura 
Abobora picadinha Arroz Feijão 

12/2 Alface , acelga e tomate Bucho Farofa de manteiga Arroz Feijão 

13/2
Rucula, afalce e cubos de 

abacaxi 
Granadim de frango com linguiça

Macarrão espaguete ao molho
Arroz Feijão

DATA PRATO PRINCIPAL GUARNIÇÃO GUARNIÇÃO DM PASTOSA GOURMET
LIQUIDA 

PASTOSA

7/2

Isca de frango ao vinagrete abbobora abobora Arroz Feijão 

Arroz papado/ feijão batido/ 

frango batida/ purê de 

batata

Purê de batata 

mais ralo 

8/2 Figado acebolado Seleta de legumes seleta de legumes Arroz Feijão 

Arroz papado/ feijão batido/  

carne batida/ purê de 

abobora 

Purê de 

bobora mais 

ralo

9/2 Carne cozida acebolada Cenoura Palito com batata 
Cenoura palito com cheiro 

verde  Arroz Feijão 

Arroz papado/ feijão batido/ 

frango batido/legumes 

liquidificados

Legumes 

liquidificados

10/2
Carne de Panela Aipim sautê 

Aipim sauté
Arroz Feijão 

Arroz papado/ feijão batido/  

carne batida/ purê de 

inhame

Purê de 

inhame mais 

ralo

11/2 Estrogonofe de Frango Purê de Batata Inhame sautê
Arroz Feijão 

Arroz papado/ feijão batido/ 

carne batida/purê de batata 

Purê de batata 

mais ralo

12/2  Carne ao molho Aipim sautê Abobrinha cozida 

Arroz Feijão 

Arroz papado/ feijão batido/ 

carne batida/purê de aipim 

Purê de aipim 

mais ralo

13/2
Figado acebolado Macarrão parafuso Macarrão integral Arroz Feijão 

Arroz papado/ feijão batido/ 

carne batida/ purê de 

inhame

Purê de 

inhame mais 

ralo

Biscoito, Pipoca  e café 

ALMOÇO FUNCIONÁRIO - 11:20

                                          ALMOÇO E JANTAR  FUNCIONÁRIO 

ACOMPANHAMENTOS LANCHE DA TARDE 

Pão com patê de sardinha 

ACOMPANHAMENTO 

JANTAR  PACIENTE  17:30 CAFÉ DA MANHA, LANCHE E CEIA DE PACIENTE 

Canjica / café

Arroz doce/ café 

Bolo de chocolate

Pão com patê de sardinha 

Torrada com achocolatadp 



DATA LIVRE DM PASTOSA
CAFÉ DA 

MANHA 

LANCHE DA 

TARDE LANCHE TARDE DM CEIA 

7/1
sopa de legumes + frango 

desfiado 
sopa de legumes + franfo desfiado 

Sopa liquidificada + frango 

Pão com 

Manteiga/ 

café com 

leite 

Vitamina de 

frutas

Vitamina de frutas com 

biscoito integral Canjica

8/2
Sopa de legumes com  

picadinho de carne

Sopa de legumes picadinho de 

carne  sem macarrão 

Sopa  de picadinho de carne 

liquidificada

Pão com 

Manteiga/ 

café com 

leite Arroz doce Arroz doce 

Mingau de 

aveia

9/2
Arroz, frango ao vinagrete , 

purê misto 

Arroz integral , frango ao vinagrete 

, purê misto Purê misto com frango 

batido 

Pão com 

Manteiga/ 

café com 

leite Canjica Canjica

Mingau de 

milharina

10/2
Sopa de aipim com picadinho 

de carne 

Sopa de aipim com picadinho de 

carne Sopa de aipim e carne 

batida 

Pão com 

Manteiga/ 

café com 

leite 

Torrada com 

achocolatad

o 

Torrada com café e leite
Biscoito com 

chá/suco

11/2
Arroz , abobora com quiabo , 

isca de carne 

Arroz Integral  , abobora com 

quiabo , isca de carne  Purê de abobora com 

carne batida 

Pão com 

Manteiga/ 

café com 

leite 

Salada de 

frutas

Salada de frutas com 

aveia

Canjica

12/2
Sopa de Legumes com cubinhos 

de frango 

Sopa de legumes e frango  sem 

macarrão 

Sopa de legumes 

liquidificada 

Pão com 

Manteiga/ 

café com 

leite Arroz doce

Vitamina de frutas com 

biscoito integral

Mingau de 

fubá

13/2
Caldo de batata com linguicinha 

e couve 
Caldo de inhame com 

linguicinha

Caldo de inhame  

liquidificado 

Pão com 

Manteiga/ 

café com 

leite 

Iogurte com 

biscoito

Bolo de banana com 

aveia e suco
Torrada com 

suco/chá


