
 

                     PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 

                     Estado do Paraná 

                     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    

 

                           
 SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ DA MANHÃ 
DIABÉTICOS 

 

Leite com achocolatado diet 
Pão integral com requeijão 

Leite com achocolatado diet 
Pão integral com manteiga 

Chá mate com adoçante 
Bolo de banana com 

cacau diet (aveia, banana, 
ovo, cacau em pó e 

fermento). 
+ mamão 

Leite com achocolatado 
diet 

Pão integral com 
requeijão 

Leite com achocolatado 
diet 

Pão integral com 
manteiga 

CAFÉ DA MANHÃ 
CELÍACOS/ 

INTOLERÂNTE AO 
GLÚTEN 

 

Leite com cacau e açúcar 
Pão sem glúten com 

requeijão 

Leite com cacau e açúcar 
Pão sem glúten com 

manteiga 

Chá mate 
Bolo de banana com 
cacau diet (aveia sem 

glúten, banana, ovo, cacau 
em pó e fermento). 

Substituir aveia por aveia sem 
glúten 

+ mamão 

Leite com cacau e 
açúcar 

Pão sem glúten com 
requeijão 

Leite com cacau e 
açúcar 

Pão sem glúten com 
manteiga 

CAFÉ DA MANHÃ 
INTOLERÂNTE A 

LACTOSE 

Leite sem lactose com 
cacau e açúcar 

Tapioca com banana 

Leite sem lactose com cacau 
e açúcar 

Pão francês com margarina 
 

Chá mate 
Bolo de banana com 

cacau diet (aveia, banana, 
ovo, cacau em pó e 

fermento). 
+ mamão 

Leite sem lactose com 
cacau e açúcar 

Pão francês com geléia 
de morango 

 

Leite sem lactose com 
cacau e açúcar 

Biscoito rosquinha sem 
lactose 

ALMOÇO 
DIABÉTICOS 

 

Arroz integral, feijão, 
carne moída com batata 

e cenoura 
Salada de acelga 

Sobremesa: Melão 
 

Arroz integral, feijão, 
 Carne suína refogada e 

acebolada 
Farofa (repolho, cenoura, 

farinha de mandioca) 
Salada de tomate 

Arroz integral, frango 
xadrez,  

Salada de alface 
 

Arroz integral, falsa 
feijoada, mandioca 

cozida,  
Salada de couve 

Sobremesa: banana 
 

Arroz integral, 
polenta,  

Coxa e sobrecoxa ao 
molho,  

Salada de tomate 
com pepino  

Sobremesa: Mamão  



ALMOÇO 
CELÍACOS/ 

INTOLERÂNTE AO 
GLÚTEN 

 

Arroz, feijão, carne 
moída com batata e 

cenoura 
Salada de acelga 

Sobremesa: Melão 
 

Arroz, feijão, 
 Carne suína refogada e 

acebolada 
Farofa (repolho, cenoura, 

farinha de mandioca) 
Salada de tomate 

Arroz,  
 frango xadrez,  

Salada de alface 
 

Arroz, falsa feijoada, 
mandioca cozida,  
Salada de couve 

Sobremesa: banana 
 

Arroz/polenta,  
Coxa e sobrecoxa ao 

molho,  
Salada de tomate 

com pepino  
Sobremesa: Mamão  

ALMOÇO 
INTOLERÂNTE A 

LACTOSE 

Arroz, feijão, carne 
moída com batata e 

cenoura 
Salada de acelga 

Sobremesa: Melão 
 

Arroz, feijão, 
 Carne suína refogada e 

acebolada 
Farofa (repolho, cenoura, 

farinha de mandioca) 
Salada de tomate 

Arroz,  
 frango xadrez,  

Salada de alface 
 

Arroz, falsa feijoada 
(feijão preto, carne de 

panela, sal, cebola, alho), 

mandioca cozida,  
Salada de couve 

Sobremesa: banana 
 

Arroz/polenta,  
Coxa e sobrecoxa ao 

molho,  
Salada de tomate 

com pepino  
Sobremesa: Mamão  

CAFÉ DA TARDE 
DIABÉTICOS 

 Leite com polpa de 
morango e adoçante 

Bolacha de água e sal 

Suco de laranja sem açúcar 

Pão Francês com  
carne moída  

 

Vitamina de frutas com 
adoçante 

Crepioca (ovo, goma de 

tapioca, sal) 

Suco de uva 
concentrado com 

adoçante 
Torta salgada mista 

(leite, farinha, ovo, 
fermento, sal, frango, 

milho, ervilha, abobrinha, 
cenoura, tomate, cebola, 

cheiro verde) 

Pipoca 
Chá mate com limão 

com adoçante 

CAFÉ DA TARDE 
CELÍACOS/ 

INTOLERÂNTE AO 
GLÚTEN 

 
 

Leite com polpa de 
morango 

Biscoito de polvilho 

 

Suco de laranja 
Pão sem glúten com carne 

moída 

Canjica 
(não acrescentar amendoim) 

+ Maçã 

Suco de uva 
concentrado 

Bolinho de maçã integral 
sem açúcar (banana, maçã, 

farinha de arroz, aveia sem 
gluten, ovo, fermento, canela) 
Substituir aveia por aveia 

sem glúten 
 

Pipoca 
Chá mate com limão 

CAFÉ DA TARDE 
INTOLERÂNTE A 

LACTOSE 

Leite sem lactose com 
polpa de morango 

Biscoito rosquinha sem 
lactose 

 

Pão francês com carne 
moída 

Suco de laranja 
 

Vitamina sem lactose de 
frutas  

Crepioca (ovo, goma de 

tapioca, sal) 

Suco de uva 
concentrado 

Bolinho de maçã integral 
sem açúcar (banana, maçã, 

farinha de arroz, aveia, ovo, 
fermento, canela) 

 

Pipoca 
Chá mate com limão  

OBS.:CARDÁPIO SUJEITO À ALTERAÇÕES                
 

 

 

 



 

 

      

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        _____________________________          

                                                                                                                Vanessa Cipriani Giuliangeli 

                                                                                                                         CRN8 – 3473  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média semanal Energia 
(kcal) 

Proteína 
(g) 

Lipídeos 
(g) 

Saturados 
(g) 

Carboidratos 
(g) 

Fibra 
Alimentar 

(g) 

Cálcio 
(mg) 

Magnésio 
(mg) 

Ferro 
(mg) 

Zinco 
(mg) 

Retinol 
(mcg) 

Vit C. 
(mg) 

Sódio 
(mg) 

DIABÉTICOS 
Grupo 3 

(6 a 10anos) 

1033,75 57,07 39,35 16,38 111,30 19,68 412,17 132,63 11,56 7,85 288,23 1827,42 1074,60 

CELÍACOS 
Grupo 3 

(6 a 10anos) 

1140,71 58,37 42,84 19,19 140,69 17,46 855,50 411,05 12,74 7,89 301,82 1825,89 1085,66 

INTOLERÂNTE 
A LACTOSE 

Grupo 3 
(6 a 10anos) 

1013,42 54,19 29,27 11,10 153,36 17,66 726,26 406,27 13,36 8,04 249,52 1829,51 724,70 



 

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 
                    Estado do Paraná 

                    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

 SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ DA MANHÃ 
DIABÉTICOS 

Leite com achocolatado diet 
Pão integral com margarina 

 

Leite com achocolatado diet 
Pão integral com mussarela 

Leite com achocolatado 
diet 

Pão integral com manteiga 

Leite com polpa de 
morango com 

adoçante 
Bolacha de água e sal 

Leite com achocolatado 
diet 

Pão Integral com 
manteiga 

CAFÉ DA MANHÃ 
CELÍACOS/ 

INTOLERÂNTE AO 
GLÚTEN 

Leite com cacau e açúcar 
Pão sem glúten com 

margarina 
 

Leite com café e açúcar 
Pão sem glúten com 

mussarela 

Leite com cacau e açúcar 
Pão sem glúten com 

manteiga 

Leite com polpa de 
morango 

Biscoito de polvilho 

Leite com cacau e 
açúcar 

Pão sem glúten com 
manteiga 

CAFÉ DA MANHÃ 
INTOLERÂNTE A 

LACTOSE 

Leite sem lactose com 
cacau e açúcar 

Biscoito rosquinha sem 
lactose 

Leite sem lactose com cacau 
e açúcar 

Pão francês com margarina 

 

Leite sem lactose com 
cacau e açúcar 

tapioca com doce de 
banana (banana, laranja) 

 

Leite sem lactose com 
polpa de morango 

Pão francês com geléia 
de uva 

Leite sem lactose com 
cacau e açúcar 

Biscoito rosquinha sem 
lactose 

 

ALMOÇO 
DIABÉTICOS 

 

Arroz integral, feijão 
Omelete de forno (ovo, 

abobrinha, cenoura, cebola, 
cheiro verde, sal) 

Salada: Almeirão 
 

Arroz integral, feijão, 
frango empanado assado 
(peito de frango, alho, sal, farinha 

de rosca, ovo, óleo) 
Salada de Chicória 

 

Arroz integral/ Macarrão 
integral à bolonhesa,  

Salada de alface  
Sobremesa: abacaxi 

Arroz integral, feijão, 
 quibe assado (carne 

moída, trigo para quibe, 
cebola, sal, óleo, cheiro verde, 

hortelã, alho),  
Salada de beterraba 

Sobremesa: 
melancia/melão 

Arroz integral, feijão,  
Carne em tiras com 
abóbora cabotiá ou 

batata 
Salada de repolho 

 

ALMOÇO 
CELÍACOS/ 

INTOLERÂNTE AO 
GLÚTEN 

 

Arroz, feijão 
Omelete de forno (ovo, 

abobrinha, cenoura, cebola, 
cheiro verde, sal) 

Salada: Almeirão 
 

Arroz, feijão, frango 
empanado assado (peito de 

frango, alho, sal, fubá, ovo, óleo)  
Substituir farinha de rosca por fubá 

Salada de Chicória 
 

Arroz / Macarrão sem 
glúten à bolonhesa,  

Salada de alface  
Sobremesa: abacaxi 

Arroz, feijão, 
 quibe assado (carne 

moída, aveia sem glúten, 
cebola, sal, óleo, cheiro verde, 

hortelã, alho),  
Salada de beterraba 

Sobremesa: 
melancia/melão 

Arroz, feijão,  
Carne em tiras com 
abóbora cabotiá ou 

batata 
Salada de repolho 

 



ALMOÇO 
INTOLERÂNTE A 

LACTOSE 

Arroz, feijão 
Omelete de forno (ovo, 

abobrinha, cenoura, cebola, 
cheiro verde, sal) 

Salada: Almeirão 
 

Arroz, feijão, frango 
empanado assado (peito de 

frango, alho, sal, farinha de rosca, 
ovo, óleo)  

Salada de Chicória 
 

Arroz / Macarrão à 
bolonhesa,  

Salada de alface  
Sobremesa: abacaxi 

Arroz, feijão, 
 quibe assado (carne 

moída, trigo para quibe, 
cebola, sal, óleo, cheiro verde, 

hortelã, alho),  
Salada de beterraba 

Sobremesa: 
melancia/melão 

Arroz, feijão,  
Carne em tiras com 
abóbora cabotiá ou 

batata 
Salada de repolho 

 

CAFÉ DA TARDE 
DIABÉTICOS 

 

Mingau de aveia com 
cacau e adoçante (leite, 

aveia, cacau, amido, 
adoçante) 

 
 + goiaba 

Suco de abacaxi 
concentrado com adoçante 
Torta de carne moída (leite, 

farinha, ovo, fermento, sal, 
carne moida, tomate, cebola, 

cheiro verde) 
 

Chá mate com adoçante 
Bolinho de maçã (aveia, 

maçã, banana, ovo, 
fermento) 

 
 

Suco concentrado de 
goiaba com adoçante 
Sanduíche natural (pão 

integral com frango 
desfiado, cenoura, alface, 

requeijão)  

Leite batido com 
polpa de morango 

+ banana 

CAFÉ DA TARDE 
CELÍACOS/ 

INTOLERÂNTE AO 
GLÚTEN 

 
 

Mingau de aveia com 
cacau (leite, aveia sem 

glúten, cacau, amido, açúcar) 
Substituir por aveia sem glúen 

 + goiaba 

Suco de abacaxi 
concentrado 

Crepioca (goma tapioca, ovo, 

sal) 

Chá mate 
Bolinho de maçã (aveia 

sem glúten, maçã, banana, 
ovo, fermento) 

Substituir aveia por aveia sem 
glúten 

Suco concentrado de 
goiaba 

Sanduíche natural (pão 

sem glúten com frango 
desfiado, cenoura, alface, 

requeijão) 

Iogurte com banana 
 

CAFÉ DA TARDE 
INTOLERÂNTE A 

LACTOSE 

Mingau de aveia sem 
lactose com cacau (leite 

sem lactose, aveia, cacau, 
amido, açúcar) 

Substituir por leite sem lactose 

 + goiaba 

Suco de abacaxi 
concentrado 

Crepioca (goma tapioca, ovo, 

sal) 

Chá mate 
Bolinho de maçã (aveia, 

maçã, banana, ovo, 
fermento) 

 

Suco concentrado de 
goiaba 

Sanduíche natural (pão 

francês com frango 
desfiado, cenoura, alface) 

Não colocar requeijão 

 

Leite sem lactose 
batido com polpa de 

morango 
+ banana 

OBS.:CARDÁPIO SUJEITO À ALTERAÇÕES                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  _____________________________          

                                                                                                          Vanessa Cipriani Giuliangeli 

                                                                                                                    CRN8 – 3473 

 

 

 

 

Média semanal Energia 
(kcal) 

Proteína 
(g) 

Lipídeos 
(g) 

Saturados 
(g) 

Carboidratos 
(g) 

Fibra 
Alimentar 

(g) 

Cálcio 
(mg) 

Magnésio 
(mg) 

Ferro 
(mg) 

Zinco 
(mg) 

Retinol 
(mcg) 

Vit C. 
(mg) 

Sódio 
(mg) 

DIABÉTICOS 
Grupo 3 

(6 a 10anos) 

1043,60 44,79 36,65 16,59 17,89 13,76 571,75 149,45 4,12 6,03 316,57 105,93 715,42 

CELÍACOS 
Grupo 3 

(6 a 10anos) 

1161,29 44,11 38,80 18,30 136,16 11,38 544,54 115,14 5,41 5,11 316,68 109,09 658,95 

INTOLERÂNTE 
A LACTOSE 

Grupo 3 
(6 a 10anos) 

1162,55 45,38 30,25 12,55 157,09 12,42 551,73 126,92 5,76 5,40 257,90 107,64 366,46 



 

                       

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 
                    Estado do Paraná 

                    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

 SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ DA MANHÃ 
DIABÉTICOS 

 

Leite com Achocolatado 
diet 

Pão integral com 
requeijão 

Leite com mamão e 
banana com adoçante 

Pão integral com manteiga 

Chá mate com adoçante 
Panquequinha de banana 
(ovo, banana, farinha de arroz, 
aveia, chia, linhaça, fermento) 

 

Leite com café 
Pão francês com 

margarina 

Leite com 
Achocolatado diet 

Pão integral com 
manteiga 

CAFÉ DA MANHÃ 
CELÍACOS/ 

INTOLERÂNTE AO 
GLÚTEN 

 

Leite com cacau e açúcar 
Pão sem glúten com 

requeijão 

Leite com mamão e banana 
Pão sem glúten com 

manteiga 

Chá mate 
Panquequinha de banana 
(ovo, banana, farinha de arroz, 
aveia sem glúten, chia, linhaça, 

fermento) 
Substituir aveia por aveia sem 

glúten 

Leite com café 
Pão sem glúten com 

margarina 

Leite com cacau e 
açúcar 

Pão sem glúten com 
manteiga 

CAFÉ DA MANHÃ 
INTOLERÂNTE A 

LACTOSE 

Leite sem lactose com 
cacau e açúcar 

Biscoito Rosquinha  

Leite com mamão e banana 
Pão francês com geleia de 

uva  

Chá mate 
Panquequinha de banana 
(ovo, banana, farinha de arroz, 
aveia, chia, linhaça, fermento) 

 

Leite sem lactose com 
café 

Pão francês com 
margarina  

Leite sem lactose com 
cacau e açúcar 

Biscoito Rosquinha 

ALMOÇO 
DIABÉTICOS 

 Arroz integral, feijão, 
 Nhoque com carne 

moída 
Salada de Acelga 

Arroz integral, feijão 
Frango ao molho (coxa e 

sobrecoxa),  
Salada mista: brócolis, 

cenoura e vagem 
Sobremesa: maçã 

Arroz integral, feijão, 
 carne de suína, 

canjiquinha 
Salada tomate com grão 

de bico 
 

Arroz integral, feijão, 
Carne de panela, 

farofa de legumes (ovo, 

cebola, alho, abobrinha, cheiro 
verde, sal, farinha de milho ou 

mandioca), salada de 
Couve  

Sobremesa: laranja 
 

Arroz integral, feijão, 
Strognoff de frango 

(peito de frango, alho, 
tomate, extrato de tomate, 

cebola, amido de milho, leite, 
óleo)  

Salada de Alface 
Sobremesa: Melão 



ALMOÇO 
CELÍACOS/ 

INTOLERÂNTE AO 
GLÚTEN 

 

Arroz, feijão, 
 Macarrão sem glúten 

com carne moída 
Salada de Acelga 

Arroz, feijão 
Frango ao molho (coxa e 

sobrecoxa),  
Salada mista: brócolis, 

cenoura e vagem 
Sobremesa: maçã 

Arroz, feijão, 
 carne de suína, 

canjiquinha 
Salada tomate com grão 

de bico 
 

Arroz, feijão, 
Carne de panela, 

farofa de legumes (ovo, 

cebola, alho, abobrinha, cheiro 
verde, sal, farinha de milho ou 

mandioca), salada de 
Couve  

Sobremesa: laranja 
 

Arroz, feijão, 
Strognoff de frango 

(peito de frango, alho, 
tomate, extrato de tomate, 

cebola, amido de milho, leite, 
óleo) 

Salada de Alface 
Sobremesa: Melão 

ALMOÇO 
INTOLERÂNTE A 

LACTOSE Arroz, feijão, 
Nhoque com carne 

moída 
Salada de Acelga 

Arroz, feijão 
Frango ao molho (coxa e 

sobrecoxa),  
Salada mista: brócolis, 

cenoura e vagem 
Sobremesa: maçã 

Arroz, feijão, 
 carne de suína, 

canjiquinha 
Salada tomate com grão 

de bico 
 

Arroz, feijão, 
Carne de panela, 

farofa de legumes (ovo, 

cebola, alho, abobrinha, cheiro 
verde, sal, farinha de milho ou 

mandioca), salada de 
Couve  

Sobremesa: laranja 
 

Arroz, feijão, 
Strognoff de frango 

(peito de frango, alho, 
tomate, extrato de tomate, 

cebola, amido de milho, leite 
sem lactose, óleo) 

Substituir por leite sem 
lactose 

Salada de Alface 
Sobremesa: Melão 

CAFÉ DA TARDE 
DIABÉTICOS Chá mate com adoçante 

Bolacha de água e sal 
 

Limonada com adoçante 
Pão Francês com ovo 

mexido 
  

Salada de fruta (banana, 

mamão, laranja e linhaça). 

Mingau de aveia com 
banana (leite, aveia, 

banana, amido, adoçante) 

Suco concentrado de 
uva com adoçante 

Torta de frango (ovo, 

farinha, leite, sal, peito de 
frango, fermento, cebola, 

óleo, cheiro verde) 

CAFÉ DA TARDE 
CELÍACOS/ 

INTOLERÂNTE AO 
GLÚTEN 

Chá Mate 
Biscoito de polvilho 

 

Limonada 
Pão sem glúten com ovo 

mexido 
 

Salada de fruta (banana, 

mamão, laranja e linhaça). 

Mingau de aveia e 
banana (leite, aveia sem 

glúten, banana, amido, 
açúcar) 

Substituir por aveia sem glúten 

Suco concentrado de 
uva 

Crepioca (goma de 

tapioca, ovo, sal) 

CAFÉ DA TARDE 
INTOLERÂNTE A 

LACTOSE 
Chá mate 

Bolacha rosquinha 
 

Limonada 
Pão Francês com ovo 

mexido 
 

Salada de fruta (banana, 

mamão, laranja e linhaça). 

Mingau de aveia e 
banana (leite, aveia, 

banana, amido, açúcar) 

Suco concentrado de 
uva 

Crepioca (goma de 

tapioca, ovo, sal) 

OBS.:CARDÁPIO SUJEITO À ALTERAÇÕES                
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                                                                                                         Vanessa Cipriani Giuliangeli 

                                                                                                                   CRN8 – 3473  

                                           

                       
 
 

Média semanal Energia 
(kcal) 

Proteína 
(g) 

Lipídeos 
(g) 

Saturados 
(g) 

Carboidratos 
(g) 

Fibra 
Alimentar 

(g) 

Cálcio 
(mg) 

Magnésio 
(mg) 

Ferro 
(mg) 

Zinco 
(mg) 

Retinol 
(mcg) 

Vit C. 
(mg) 

Sódio 
(mg) 

DIABÉTICOS 
Grupo 3 

(6 a 10anos) 

929,29 43,63 32,43 13,22 96,94 13,61 396,14 146,40 4,47 5,35 306,47 75,47 963,01 

CELÍACOS 
Grupo 3 

(6 a 10anos) 

1080,91 45,55 34,47 15,77 128,18 9,95 475,21 118,95 6,24 4,77 313,38 48,17 860,14 

INTOLERÂNT
E A LACTOSE 

Grupo 3 
(6 a 10anos) 

1036,69 43,92 28,08 10,04 128,86 10,40 388,49 116,34 5,94 4,79 274,79 49,32 643,23 



 

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 
                    Estado do Paraná 

                    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

 SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ DA 
MANHÃ 

DIABÉTICOS 
 

Leite com Achocolatado 
diet 

Pão Integral com 
margarina 

Leite com café com 
adoçante 

Pão integral com requeijão 

Leite com Achocolatado 
diet 

Pão integral com 
manteiga 

Leite com polpa de 
morango 

Bolacha de água e sal 

Leite com 
Achocolatado diet 
Pão integral com 

manteiga 

CAFÉ DA 
MANHÃ 

CELÍACOS/ 
INTOLERÂNTE 

AO GLÚTEN 
 

Leite com cacau e açúcar 
Biscoito de Polvilho  

Leite café 
Pão sem glúten com 

requeijão 

Leite com cacau e açúcar 
Pão sem glúten com 

manteiga 

Leite com polpa de 
morango 

Pão sem glúten com 
mussarela 

Chá Mate  
Bolo de banana com 
cacau diet (aveia sem 

glúten, banana, ovo, 
cacau em pó e fermento). 
Substituir aveia por aveia 

sem glúten 

CAFÉ DA 
MANHÃ 

INTOLERÂNTE A 
LACTOSE 

Leite com cacau e açúcar 
Biscoito rosquinha sem 

lactose 

Leite com café 
Pão Francês com geleia de 

uva 

Leite com cacau e açúcar 
Crepioca  

Leite com polpa de 
morango 

Pão francês com geleia 
de morango 

Leite com cacau e 
açúcar 

Biscoito rosquinha sem 
lactose 

ALMOÇO 
DIABÉTICOS 

 

Arroz integral, feijão, 
omelete de forno (ovo, 

abobrinha, cenoura, cebola, 
cheiro verde, sal) 

Salada de beterraba  
 

Arroz integral, lentilha  
Frango assado, batata 

(doce), 
Salada de Rúcula com 

manga 
 

Arroz integral, Macarrão 
integral à bolonhesa,  

Salada de tomate com 
pepino 

Sobremesa: Abacaxi 

Arroz integral, feijão 
Escondidinho (batata) 
com frango desfiado  
Salada de almeirão 
Sobremesa: goiaba 

Arroz integral,  
Tutu de feijão, 

Carne de panela com 
mandioca, 

 Salada de repolho  

ALMOÇO 
CELÍACOS/ 

INTOLERÂNTE 
AO GLÚTEN 

 

Arroz, feijão, omelete de 
forno (ovo, abobrinha, cenoura, 

cebola, milho, ervilha, cheiro 
verde, sal) 

Salada de beterraba  
 

Arroz, lentilha  
Frango assado, batata 

(doce), 
Salada de Rúcula com 

manga 
 

Arroz, Macarrão sem 
glúten à bolonhesa,  

Salada de tomate com 
pepino 

Sobremesa: Abacaxi 

Arroz integral, feijão 
Escondidinho (batata) 
com frango desfiado  
Salada de almeirão 
Sobremesa: goiaba 

Arroz,  
Tutu de feijão, 

Carne de panela com 
mandioca, 

 Salada de repolho 



ALMOÇO 
INTOLERÂNTE A 

LACTOSE 

Arroz, feijão, omelete de 
forno (ovo, abobrinha, cenoura, 

cebola, milho, ervilha, cheiro 
verde, sal) 

Salada de beterraba  
 

Arroz, lentilha  
Frango assado, batata 

(doce), 
Salada de Rúcula com 

manga 
 

Arroz, Macarrão à 
bolonhesa,  

Salada de tomate com 
pepino 

Sobremesa: Abacaxi 

Arroz integral, feijão 
Escondidinho (batata) 
com frango desfiado 
(Utilizar leite sem lactose)   
Salada de almeirão 
Sobremesa: goiaba 

Arroz,  
Tutu de feijão, 

Carne de panela com 
mandioca, 

 Salada de repolho 

CAFÉ DA TARDE 
DIABÉTICOS 

Fanta Falsa (laranja, 
cenoura, limão) com 

adoçante 
Pão integral com 

requeijão 

Leite batido com morango 
com adoçante, aveia, 
linhaça, chia +banana  

Suco de acerola com 
adoçante 

Quibe assado (carne 

moída, trigo para quibe, cebola, 
sal, óleo, cheiro verde, hortelã, 

alho) 

Chá Mate com adoçante 
Bolo de banana com 

cacau diet (aveia, banana, 
ovo, cacau em pó e 

fermento). 

Suco de maracujá 
com adoçante 

Torta de legumes 
(leite, farinha, ovo, 

fermento, sal, abobrinha, 
cenoura, tomate, cebola, 

cheiro verde)   

CAFÉ DA TARDE 
CELÍACOS/ 

INTOLERÂNTE 
AO GLÚTEN 

Fanta Falsa (laranja, 
cenoura, limão) 

Pão sem glúten com 
requeijão 

 

Iogurte com aveia, linhaça, 
chia e banana picada 

Suco de acerola  
Quibe assado (carne 

moída, aveia sem glúten, 
cebola, sal, óleo, cheiro verde, 

hortelã, alho) 
 

Chá mate 
Bolo de banana com 
cacau diet (aveia sem 

glúten, banana, ovo, cacau 
em pó e fermento). 

Substituir aveia por aveia 
sem glúten 

Suco concentrado de 
maracujá 

Crepioca (goma de 

tapioca, ovo, sal) 

CAFÉ DA TARDE 
INTOLERÂNTE A 

LACTOSE 

Fanta Falsa (laranja, 
cenoura, limão) 

Tapioca com geleia de 
uva 

Leite sem lactose batido 
com morango, aveia, 
linhaça, chia +banana 

Suco de acerola  
Quibe assado (carne 

moída, trigo para quibe, cebola, 
sal, óleo, cheiro verde, hortelã, 

alho) 

Chá Mate 
Bolo de banana com 

cacau diet (aveia, banana, 
ovo, cacau em pó e 

fermento). 

Suco concentrado de 
maracujá 

Crepioca (goma de 

tapioca, ovo, sal) 

OBS.:CARDÁPIO SUJEITO À ALTERAÇÕES                                                                     

                                                                                                        _____________________________          

                                                                                                                   Vanessa Cipriani Giuliangeli 

                                                                                                                                   CRN8 – 3473 

Média semanal Energia 
(kcal) 

Proteína 
(g) 

Lipídeos 
(g) 

Saturados 
(g) 

Carboidratos 
(g) 

Fibra 
Alimentar (g) 

Cálcio 
(mg) 

Magnésio 
(mg) 

Ferro 
(mg) 

Zinco 
(mg) 

Retinol 
(mcg) 

Vit C. 
(mg) 

Sódio 
(mg) 

DIABÉTICOS 
Grupo 3 

(6 a 10anos) 

1025,24 40,23 30,24 20,12 112,84 15,17 467,7
1 

136,50 4,33 4,51 540,62 595,76 702,37 

CELÍACOS 
Grupo 3 

(6 a 10anos) 

113,86 40,64 33,38 23,62 128,07 12,36 494,8
3 

112,97 4,93 3,89 551,07 600,87 749,46 

INTOLERÂNT
E A LACTOSE 

Grupo 3 
(6 a 10anos) 

1080,67 40,34 23,01 16,10 145,16 13,37 411,2 115,39 5,36 3,98 508,15 597,10 330,10 


