
EMENTA VEGETARIANA    

As refeições desta Instituição são confecionadas no colégio diariamente com produtos frescos, seguindo as normas do H.A.C.C.P. 
Quando devidamente justificadas por prescrição médica ou por motivos religiosos, podem ser servidas ementas alternativas. 

EMENTA SUJEITA A ALTERAÇÕES POR MOTIVOS TÉCNICO-FUNCIONAIS 

 

 

 

Semana de: 6 a 10 de junho de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segunda-feira (6) Terça-feira (7) Quarta-feira (8) Quinta-feira (9) Sexta-feira (10) 

Al
m

oç
o 

Sopa de cenoura 
Tirinhas de seitan com 

mistura de brócolos 
Salada de alface  
Fruta da época 

 
Sopa de curgete 

Massa de legumes no forno 
Fruta da época 

 

 
Sopa de couve-flor 

Chili(lentilhas) com arroz 
branco  

Salada de alface e cenoura 
Fruta da época/Gelado 

 

Sopa de agrião 
Tortilha de batata e brócolos 

Fruta da época 
 

Feriado 
 
 
 

La
nc

he
 Bebida de aveia/soja 

 Bicos com creme vegetal 
/manteiga de amendoim 

Iogurte de soja 
Pão centeio com creme 

vegetal  

 
Bebida de aveia/soja 

Bicos com creme vegetal 
/manteiga de amendoim 

Bebida de aveia/soja 
Bicos com creme vegetal 
/manteiga de amendoim 
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Semana de: 13 a 17 de junho de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segunda-feira (13) Terça-feira (14) Quarta-feira (15) Quinta-feira (16) Sexta-feira (17) 

Al
m

oç
o Sopa de nabiça 

Grão com massa 
Salada de alface e cenoura 

Fruta da época 

 
Creme de feijão manteiga 

Seitan no forno com 
esparguete 

Salada de alface e couve roxa 
Fruta da época 

Sopa juliana 
Tofu com batata à padeiro 

salada de alface e beterraba 
Fruta da época 

feriado 

 
Sopa de alface 

ratinado de batata-doce com 
tofu  

 Salada de alface e cenoura 
Fruta da época 

 
 

La
nc

he
 Bebida de aveia/soja 

Bicos com creme vegetal 
/manteiga de amendoim 

Iogurte de soja 
Pão centeio com creme 

vegetal  

Bebida de aveia/soja 
Bicos com creme vegetal 
/manteiga de amendoim 

 

 
Iogurte de soja 

Bicos com creme vegetal  
 
 



EMENTA VEGETARIANA    

As refeições desta Instituição são confecionadas no colégio diariamente com produtos frescos, seguindo as normas do H.A.C.C.P. 
Quando devidamente justificadas por prescrição médica ou por motivos religiosos, podem ser servidas ementas alternativas. 

EMENTA SUJEITA A ALTERAÇÕES POR MOTIVOS TÉCNICO-FUNCIONAIS 

 

 

 

 

 

Semana de: 20 a 24 de junho de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Segunda-feira (20) Terça-feira (21) Quarta-feira (22) Quinta-feira (23) Sexta-feira (24) 

Al
m

oç
o Sopa de cenoura e lentilhas 

Esparguete a bolonhesa (soja) 
Salada de alface e coentros 

Fruta da época 

Sopa de coentros 
legumes à Brás 

Salada de alface e cenoura 
Fruta da época 

Sopa de espinafre 
Salada de fusili, ovo, abacate 

e abacaxi 
Fruta da época/pudim flan 

Creme de couve-flor 
Panados de soja com arroz de 

tomate 
Salada de alface e beterraba 

Fruta da época 

Creme de legumes 
Feijão verde guisado com ovo 

escalfado 
Salada de couve 
Fruta da época 

 

La
nc

he
 Bebida de aveia/soja 

Bicos com creme vegetal 
/manteiga de amendoim 

Iogurte de soja 
Pão de centeio com creme 

vegetal  

Bebida de aveia/soja 
Bicos com creme vegetal 
/manteiga de amendoim 

 

Bebida de aveia/soja 
Pão de sementes com creme 

vegetal /manteiga de 
amendoim 

 
Iogurte de soja 

Bicos com creme vegetal  
 
 



EMENTA VEGETARIANA    

As refeições desta Instituição são confecionadas no colégio diariamente com produtos frescos, seguindo as normas do H.A.C.C.P. 
Quando devidamente justificadas por prescrição médica ou por motivos religiosos, podem ser servidas ementas alternativas. 
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Semana de: 27 de junho a 1 de julho de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segunda-feira (27) Terça-feira (28) Quarta-feira (29) Quinta-feira (30) Sexta-feira (1) 

Al
m

oç
o 

 
Sopa primavera 

Quiche de legumes 
Fruta da época 

 

 
Sopa de abóbora e espinafres 

 Seitan assado com 
esparguete 

Salada de couve roxa 
Fruta da época 

Sopa de agrião 
Salada de grão, batata e ovo 

Fruta da época 

 
Sopa de alho-francês 

Almôndegas aveia e legumes 
com fusili 

Salada de alface 
Fruta da época 

 
Caldo verde 

Tofu no forno com espinafre 
e arroz branco 

Salada  
Fruta da época 

 

La
nc

he
 Bebida de aveia/soja 

Bicos com creme vegetal 
/manteiga de amendoim 

Iogurte de soja 
Pão de centeio com creme 

vegetal  

Bebida de aveia/soja 
Bicos com creme vegetal 
/manteiga de amendoim 

Bebida de aveia/soja 
Pão sementes com creme 

vegetal /manteiga de 
amendoim 

 
Iogurte de soja 

Bicos com creme vegetal  
 
 


