
SOPA

DIETA

VEGETARIANO

SOBREMESA

SAD

SOPA

GERAL

SOBREMESA

ELABORADO PELA NUTRICIONISTA  (Nº CÉDULA ORDEM NUTRICIONISTAS: 3216N  e 4328N)  

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Fiambre 

(1,6,7)

Fruta da Época

4ª FEIRA

Juliana

Ervilhas guisadas 

com cenoura e arroz 

de coentros

Salada de Fruta 

   A ementa poderá sofrer alterações por razões operacionais. Esta ementa pode conter alergénios de forma direta ou cruzada. A instituição dispõe de nutricionista para seguimento de casos específicos. 

   Alergénios: 1 Glúten; 2 Crustáceos; 3 Ovo; 4 Peixe; 5 Amendoim; 6 Soja; 7 Leite; 8 Frutos de Casca Rija; 9 Aipo; 10 Mostarda;11 Sésamo; 12 Sulfitos; 13 Tremoço; 14 Moluscos.

EMENTA GERAL: De 5 a 11 de dezembro de 2022

2ª FEIRA 3ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO DOMINGO

A
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O
Ç

O

Creme de 

courgette

Grão com 

espinafres

Fruta da Época

Juliana

Tintureira de 

coentrada com 

batata e couve-flor 

cozidas (4)

Fruta da Época Fruta da Época

Tofu à portuguesa 

com salada mista 

(6)

Lasanha de 

lentilhas e legumes 

(1,3)

Seitan na frigideira 

com batata e 

grelos cozidos (1)

GERAL
Carne de porco à 

portuguesa com 

salada mista (12)

Filetes de pescada 

no forno com 

batata e brócolos 

cozidos (4)

Arroz de pato com 

salada de alface e 

cenoura (1,6,7,12)

Macarronada de 

peru com salada de 

alface e cenoura 

(1,3)

Frango cozido com 

arroz branco e 

salada mista

Massada de 

pescada com 

salada mista (1,3,4)

Massinha simples 

de pescada com 

coentros e salada 

mista (1,3,4)

Alho-francês e 

cenoura ripada

Couve-portuguesa 

e nabo

Maruca cozida com 

ovo, batata, cenoura 

e brócolos (4)

Frango de guisado 

com arroz branco 

e salada mista (12)

BrócolosCanja (1,3)

Frango cozido com 

arroz, cenoura e 

salada de alface

Filetes de pescada 

no forno com 

batata e brócolos 

cozidos (4)

Perna de peru 

estufada simples 

com massa espiral e 

salada (1,3)

Maruca cozida com 

batata, cenoura e 

brócolos (4)

Peito de peru 

estufado simples 

com arroz e cenoura 

cozida

Macarronada de 

grão, cenoura e 

espinafres (1,3)

Doce (1,7) Fruta da Época Fruta da Época

Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral 
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N
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R

Creme de 

courgette

Grão com 

espinafres
Canja (1,3)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Paio 

(1,6,12)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Queijo 

Fresco (1,7)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Queijo 

(1,7)

Alho-francês e 

cenoura ripada

Couve-portuguesa 

e nabo

Carapau grelhado 

com batata e 

brócolos cozidos 

(4)

Pernas de frango 

no forno com arroz 

alegre e feijão 

verde cozido

Hambúrguer de aves 

grelhado com arroz 

de cenoura e salada 

mista (1,6,7,12)

Peixe espada 

grelhado com batata 

e feijão verde cozido 

(4)

Febras estufadas 

com  esparguete e 

salada de alface e 

beterraba (1,3)

Abrótea em caldo 

aromático (azeite, 

alho, salsa) com 

batata e grelos 

cozidos (4)

Brócolos

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Ovo 

Mexido (1,3)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Paio 

(1,6,12)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Queijo 

Fresco (1,7)

Fruta da ÉpocaMaçã Assada Fruta da Época Fruta da Época Maçã Assada Fruta da Época



SOPA

DIETA

VEGETARANO

SOBREMESA

SAD

SOPA

GERAL

SOBREMESA

ELABORADO PELA NUTRICIONISTA  (Nº CÉDULA ORDEM NUTRICIONISTAS: 3216N  e 4328N)  

EMENTA GERAL: De 12 a 18 de dezembro de 2022

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO DOMINGO
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Espinafres Creme de cenoura Primavera Sopa de cozido

Pescada cozida 

com batata, 

cenoura e couve 

flor (4)

Carne de vaca 

cozida com arroz 

de cenoura e 

salada de alface 

Pota estufada 

simples com batata 

e feijão verde 

cozido (14)

Bife de peru 

grelhado com 

massa salada (1,3)

Fruta da Época Fruta da Época Fruta da Época Fruta da Época

Creme de legumes 

com massa (1,3)

Couve-flor com 

coentros

GERAL

Pescada cozida 

com batata, 

cenoura e couve 

flor (4)

Bifana grelhada 

com arroz e salada 

mista (12)

Jardineira de pota 

(12,14)

Cozido à 

portuguesa 

(1,6,7,12)

Pastéis de 

bacalhau com 

arroz de tomate e 

salada de alface e 

cenoura (1a14)

Frango estufado 

com cogumelos, 

massa tricolor e 

salada mista (12)

Bacalhau à Gomes 

de Sá com salada 

(3,4)

Lombardo

Filetes no forno 

com arroz de 

cenoura e salada 

de alface (4)

Frango cozido com 

massa tricolor e 

salada de alface 

(1,3)

Bacalhau cozido 

com batata e 

brócolos cozidos (4)

Legumes à Brás 

(1,3)

Soja guisada com 

cenoura, milho e 

arroz (6)

Jardineira de seitan 

(1)

Arroz de legumes 

com cubinhos de 

tofu (6)

Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral 

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Paio 

(1,6,12)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Queijo 

Fresco (1,7)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com 

Fiambre (1,6,7)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Queijo 

(1,7)

Tortilha de atum e 

legumes com 

salada mista (3,4)

Perna de peru no 

forno com arroz de 

espinafres e 

cenoura

Salada de peixe 

(redfish) e legumes 

cozidos (4)

Arroz de aves 

(frango e peru) no 

forno com salada

Tirinhas de porco 

salteadas com massa 

espiral, cenoura e 

grelos (1,3)

Solha no forno 

com puré de 

batata e feijão 

verde (4,7)

Carne de vaca 

assada com arroz 

de coentros e 

salada mista (12)

Lombardo

Feijão catarino 

estufado com 

massa primavera 

(1,3)

Creme de legumes 

com massa (1,3)

Couve-flor com 

coentros

Fruta da Época

Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral 

Fruta da ÉpocaDoce (1,7)

Sopa de cozido

   A ementa poderá sofrer alterações por razões operacionais. Esta ementa pode conter alergénios de forma direta ou cruzada. A instituição dispõe de nutricionista para seguimento de casos específicos. 

   Alergénios: 1 Glúten; 2 Crustáceos; 3 Ovo; 4 Peixe; 5 Amendoim; 6 Soja; 7 Leite; 8 Frutos de Casca Rija; 9 Aipo; 10 Mostarda;11 Sésamo; 12 Sulfitos; 13 Tremoço; 14 Moluscos.

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Ovo 

Mexido (1,3)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Paio 

(1,6,12)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Queijo 

Fresco (1,7)

Maçã Assada Fruta da Época Fruta da Época Fruta da Época Maçã Assada Fruta da Época Fruta da Época
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Espinafres Creme de cenoura Primavera



SOPA

DIETA

VEGETARIANO

SOBREMESA

SAD

SOPA

GERAL

SOBREMESA

ELABORADO PELA NUTRICIONISTA  (Nº CÉDULA ORDEM NUTRICIONISTAS: 3216N  e 4328N)  

   A ementa poderá sofrer alterações por razões operacionais. Esta ementa pode conter alergénios de forma direta ou cruzada. A instituição dispõe de nutricionista para seguimento de casos específicos. 

   Alergénios: 1 Glúten; 2 Crustáceos; 3 Ovo; 4 Peixe; 5 Amendoim; 6 Soja; 7 Leite; 8 Frutos de Casca Rija; 9 Aipo; 10 Mostarda;11 Sésamo; 12 Sulfitos; 13 Tremoço; 14 Moluscos.

EMENTA GERAL: De 19 a 25 de dezembro de 2022

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO DOMINGO

A
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Ç

O

Creme de cenoura Feijão verde

Bolonhesa de 

lentilhas (1,3)

Meia desfeita de 

legumes com grão 

Bife de seitan de 

cebolada com arroz 

de feijão e salada de 

alface e cenoura (1,3)

Tofu no forno com 

molho de alho, 

batata e espinafres 

salteados (6)

Picadinho de carne 

estufado simples 

com esparguete e 

salada (1,3)

Redfish cozido com 

batata e couve 

portuguesa (4)

Bife de peru 

grelhado com arroz 

e salada

Solha no forno 

batata e espinafres 

cozidos (4)

Caldo verde 

(1,6,7,12)
Creme de ervilhas

GERAL

Esparguete à 

bolonhesa com 

salada mista 

(1,3,12)

Meia desfeita de 

bacalhau com 

salada (3,4)

Bochechas de porco 

estufadas com arroz 

de feijão e salada 

mista (12)

Solha no forno 

batata e espinafres 

salteados (4)

Frango guisado 

com esparguete, 

cenoura e couve 

flor (1,3,12)

Salgadinhos fritos 

com arroz e salada 

mista (1a14)

Ensopado de 

borrego com 

batata assada e 

grelos salteados 

(12)

Couve coraçãoSopa de peixe (4) Agrião

Frango cozido com 

esparguete e 

couve flor (1,3)

Filetes no forno 

com arroz e salada 

(4)

Estufado simples 

de borrego com 

batata assada e 

grelos cozidos 

Tarte de 

cogumelos e 

legumes no forno 

(1,3)

Doce (1,7) Fruta da Época Fruta da Época

Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral 

Fruta da Época Fruta da Época Salada de Fruta Fruta da Época
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Creme de cenoura Feijão verde Sopa de peixe (4) Agrião

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Paio 

(1,6,12)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Queijo 

Fresco (1,7)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Fiambre 

(1,6,7)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Queijo 

(1,7)

Caldo verde 

(1,6,7,12)
Creme de ervilhas

Filetes no forno 

com sumo de 

limão, batata e 

feijão verde (4)

Bife de frango com 

salteado de massa 

penne e legumes 

(1,3)

Perca grelhada com 

batata, cenoura e 

couve flor (4)

Tirinhas de vitela 

estufadas com 

arroz de cenoura e 

salada

Pescada cozida 

com batata e 

couve coração 

cozida (4)

Bacalhau da 

consoada (3,4)

Bife de peru 

grelhado com 

cotovelinhos, 

cenoura e brócolos 

(1,3)

Couve coração

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Ovo 

Mexido (1,3)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Paio 

(1,6,12)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Queijo 

Fresco (1,7)

Maçã Assada Fruta da Época Fruta da Época Fruta da Época Maçã Assada Fruta da Época Fruta da Época



SOPA

DIETA

VEGETARANO

SOBREMESA

SAD

SOPA

GERAL

SOBREMESA

ELABORADO PELA NUTRICIONISTA  (Nº CÉDULA ORDEM NUTRICIONISTAS: 3216N  e 4328N) 

   A ementa poderá sofrer alterações por razões operacionais. Esta ementa pode conter alergénios de forma direta ou cruzada. A instituição dispõe de nutricionista para seguimento de casos específicos. 

   Alergénios: 1 Glúten; 2 Crustáceos; 3 Ovo; 4 Peixe; 5 Amendoim; 6 Soja; 7 Leite; 8 Frutos de Casca Rija; 9 Aipo; 10 Mostarda;11 Sésamo; 12 Sulfitos; 13 Tremoço; 14 Moluscos.

EMENTA GERAL: De 26 de dezembro de 2022 a 1 de janeiro de 2023

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO DOMINGO
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Feijão verde Couve portuguesa Espinafres Creme de legumes
Caldo verde 

(1,6,7,12)

GERAL
Arroz de peixe com 

coentros e salada 

mista (4)

Perna de peru no 

forno com massa 

espiral e brócolos 

cozidos (1,3)

Carapau grelhado 

com molho à 

espanhola, batata e 

feijão verde cozido 

(4,12)

Arroz de frango com 

salada de alface e 

cenoura (12)

Massada de pota 

com salada de 

alface e tomate 

(1,3,14)

Pá de porco no 

forno arroz de 

coentros e salada 

mista (12)

Bacalhau com 

natas e salada de 

alface (4,7)

Alho francês e 

cenoura
Nabiças

Bacalhau cozido 

com batata e 

brócolos (4)

Courgette 

recheada no forno 

com arroz branco

Rancho vegetariano 

(soja) (1,3,6)

Tofu no forno com 

molho à espanhola, 

batata e feijão 

verde cozido (6,12)

Migas de broa de 

milho com grelos e 

feijão-frade (1)

Massada de feijão 

branco, cenoura e 

alho francês (1,3)

Tamboril no forno 

com arroz de 

cenoura e salada 

(4)

Perna de peru no 

forno com massa 

espiral e brócolos 

cozidos (1,3)

Carapau no forno 

com batata e feijão 

verde cozido (4)

Arroz de frango 

simples com salada 

de alface e cenoura 

Pota estufada 

simples com batata 

e grelos cozidos 

(14)

Frango assado com 

arroz de coentros e 

salada

Fruta da Época

Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral Igual à Dieta Geral 

Fruta da Época Fruta da Época Fruta da Época Fruta da Época Doce (1,7) Fruta da Época
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Feijão verde Couve portuguesa Espinafres Creme de legumes

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Paio 

(1,6,12)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Queijo 

Fresco (1,7)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Fiambre 

(1,6,7)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Queijo 

(1,7)

Nabiças
Caldo verde 

(1,6,7,12)

Perna de frango 

estufada com massa e 

salada de alface e 

beterraba (1,3)

Salmão no forno 

com arroz de 

legumes (4)

Hambúrguer de 

novilho grelhado com 

esparguete e salada 

mista (1,3,12)

Abrótea cozida com 

batata e puré de 

legumes (4)

Coelho estufado 

com arroz de grelos 

(12) 

Açorda de marisco 

com salada mista 
(1,2,4,6,7,8,9,10,11,12

,13,14)

Omelete de frango 

com arroz de 

cenoura e salada 

mista (3)

Alho francês e 

cenoura

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Ovo 

Mexido (1,3)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Paio 

(1,6,12)

1 Pão tipo mistura 

(50 gr) com Queijo 

Fresco (1,7)

Maçã Assada Fruta da Época Fruta da Época Fruta da Época Maçã Assada Fruta da Época Fruta da Época


