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MUNICIPIO DE LINDOESTE - NUTRIÇÃO CMEI   

PROPOSTA DE CARDÁPIO 2020 

Almoço: 11horas 

Sexta: fazer a salada crua e cozinha que tiver.  Sugestões: Panquecas ou lasanha de carne ou legumes, ovo cozido, nhoque, etc. 

Carnes: molho, assada, cozida, bolinho, de panela.  Brócolis/ couve flor/ cabotia/ beterraba/ cenoura/ abobrinha/ couve folha/ rúcula, etc 
 

 

 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

01 02 03 04 05 

Sopa de mandioca 

com carne (gelatina) 

Feijão, arroz, carne moída, 

purê de batata (batata 

recheada) e couve (banana) 

Feijão, arroz, quirera, molho 

de frango, chuchu com 

cenoura e repolho (maça) 

Feijão, arroz, macarrão, 

salsicha e alface (sagu) 

Feijão, arroz, carne de 

porco, mandioca e salada 

(melancia) 
06 07 08 09 10 

Sopa de legumes com 

frango e pão 

(gelatina) 

Feijão, arroz, carne moída 

em molho, polenta, couve 

flor e repolho (banana)  

Risoto de legumes, feijão e 

alface (suco natural) 

Feijão, arroz, molho de 

frango, batata com 

abobrinha e repolho 

(mamão) 

Feijão, arroz colorido de 

forno, carne de boi, 

batatinha e chicória (melão)  

11 12 13 14 15 

Macarrão com 

salsicha e repolho 

(gelatina) 

Feijão, arroz, fígado à 

milanesa (assado/ farofa), 

cenoura e alface (melão) 

Feijão, arroz, carne de boi 

com mandioca (vaca atolada),  

brócolis e alface (laranja) 

Feijão, arroz, farofa de 

legumes com carne moída 

e repolho com cenoura 

(maça) 

Feijão, arroz, quirera, carne 

de porco e alface (salada de 

fruta) 

16 17 18 19 20 

Sopa de feijão com 

legumes e pão 

(gelatina) 

Feijão, arroz, carne de boi 

cozida, batata doce, 

beterraba e alface (maça) 

Feijão, arroz colorido, carne 

moída (almondegas) e purê 

de batata e alface (sagu) 

Feijão, arroz, molho de 

Frango, mandioca e salada 

de alface (banana) 

Risoto, refogadinho de 

legumes e repolho com 

tomate (melancia) 
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      LANCHE DA TARDE: 15horas 
  

Sugestões: Biscoito de polvilho, biscoito de aveia, pão recheado, pão com hambúrguer caseiro, etc. 

Opção de troca no dia do doce: gelatina com iogurte, sagu, canjica, arroz doce, cuca, etc. 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

01 02 03 04 05 

Torta salgada 

legumes e café com 

leite 

Sanduíche natural (pão 

fatiado) e chá 

 

Salada de fruta e bolacha 

salgada, doce ou caseira 

Torta de bolacha e 

mamão 

Bolinho de arroz assado 

e melancia 

06 07 08 09 10 

Cueca virada ou nó de 

sogra e chá  

Pão de queijo e leite com 

chocolate 

Cereal com leite e banana 

ou morano 

Pastel assado, esfira ou 

enroladinho de salsicha e 

chá   

Bolo de cenoura ou de 

milho/ fubá e café com 

leite 
11 12 13 14 15 

Torta salgada de 

legumes e suco 

natural  

Pão com carne moída 

(hambúrguer caseiro) e 

suco natural 

Canjica, bolacha caseira e 

mamão  

Salada de fruta e iogurte Bolo de chocolate e 

vitamina de fruta 

16 17 18 19 20 

Pão de queijo e café 

com leite  

Arroz doce e fruta Cachorro quente de forno 

e chá 

Bolo de laranja ou banana 

com aveia e maça, leite 

com chocolate 

Bolinho de carne assado 

e melancia 

 

 


