
Centro Comunitário 
da Paróquia de 

S. Pedro de Aradas 

EMENTA PARA O LAR RESIDENCIAL – Semana de 15 a 21 de fevereiro de 2016 

A cozinheira Chefe  A Diretora Técnica 
Alzira Rodrigues                          Susana Passos 

  

   Data / Dia 
da semana 

Pequeno-almoço  Almoço Jantar Lanche Ceia 

2ª feira 
15 de 

fevereiro 
 
 

Leite, chá, mistura 
solúvel, Pão de centeio 
com manteiga/doce 

Sopa Sopa de legumes Sopa de legumes   
Leite, chá, mistura 
solúvel/iogurte, Pão 
com compota 

Chá/Leite e bolachas 
Prato geral Arroz à valenciana e salada mista Pescada cozida, batata e grelos 

Prato Dieta Red fish cozido, batata e grelos Arroz de frango e couve 

Sobremesa Maçã assada Pera cozida 

3ª feira 
16 de 

fevereiro 
 

Leite, chá, mistura 
solúvel, Pão de centeio 
com manteiga/doce 

Sopa Sopa de espinafres Sopa de espinafres 
Leite, chá, mistura 
solúvel, Pão com 
manteiga 

Chá/Leite e bolachas 
Prato geral Pota à lagareiro e brócolos Massa de frango e salada 

Prato Dieta  Bife grelhado e massa 

Sobremesa Laranja  Maçã assada 

4ª feira 
17 de 

fevereiro 
 

Leite, chá, mistura 
solúvel, Pão de centeio 
com manteiga/doce 

Sopa Caldo verde Caldo verde 
Leite, chá, mistura 
solúvel/iogurte Pão 
com fiambre 

Chá/Leite e bolachas 
Prato geral Coelho estufado arroz de feijão e salada  Filetes no forno, batata e feijão-verde 

Prato Dieta Carapau cozido, batata e couve Coelho grelhado, arroz e feijão-verde  

Sobremesa Clementina Pera cozida 

5ª feira 
18 de 

fevereiro 
 

Leite, chá, mistura 
solúvel, pão de centeio 
com manteiga/doce 

Sopa Canja  Canja 
Leite, chá, mistura 
solúvel, Pão com 
queijo 

Chá/Leite e bolachas 
Prato geral Porco estufado, massa e salada mista Arroz de bacalhau  

Prato Dieta Bacalhau cozido com todos Bife de frango grelhado 

Sobremesa Crumble de maçã Pera  

6ª feira 
19 de 

fevereiro 
 

Leite, chá, mistura 
solúvel, Pão com 
manteiga/doce 

Sopa Sopa de feijão Creme de abóbora 

Leite, chá, mistura 
solúvel, Pão com 
manteiga 

Chá/Leite e bolachas 

Prato geral Red fish no forno, batata assada e legumes 
salteados 

 Ervilhas estufadas e ovos escalfados 

Prato Dieta Red fish cozido com legumes Bife de peru grelhado 

Sobremesa Banana Kiwi 

Sábado 
20 de 

fevereiro 
 

Leite, chá, mistura 
solúvel, Pão de centeio 
com manteiga/doce 

Sopa Sopa de feijão-verde Sopa de feijão-verde 
Leite, chá, mistura 
solúvel/iogurte, Pão 
com compota 

Chá/Leite e bolachas 
Prato geral Massa de vitela, salada  Chicharro cozido com todos 

Prato Dieta Pescada cozida com todos Frango cozido, arroz e salada 

Sobremesa Clementina Pera 

Domingo 
21 de 

fevereiro 
 

Leite, chá, mistura 
solúvel, Pão de centeio 
com manteiga/doce 

Sopa Sopa de ervilhas Sopa de ervilhas 

Leite, chá, mistura 
solúvel, Pão com 
queijo 

Chá/Leite e bolachas 

Prato geral Frango ao limão, arroz e salada mista  Salada russa com atum 

Prato Dieta Pescada cozida, com batata e nabiças Arroz de peru 

Sobremesa Arroz doce Maçã assada 

Nota: Esta ementa poderá conter substâncias que podem produzir ao consumidor intolerâncias ou alergias alimentares. Estes alimentos contêm ou podem conter, por contaminação 
cruzada: Glúten, Crustáceos, Ovos, Peixes, Amendoins, Soja, Leite, Frutos de Casca Rija, Aipo, Mostarda, Sementes de Sésamo, Tremoço, Dióxido enxofre e Sulfitos.  

Para mais informações solicite informação na receção ou na cozinha. (de acordo com o Regulamento (UE) nº 1169/2011. A ementa apresentada pode estar sujeita a alterações. 


