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PEQUENO-ALMOÇO

VERÃO
SEG

ALMOÇO

QUI

SEX

SAB

DOM

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

DOM

Sopa de alho
Sopa de alho
Sopa de alho
Sopa de feijão Sopa de feijão
francês
+
francês +
francês +
branco com
branco com
Salada de grão Almôndegas de Bifes de peru curgete* + Arroz
curgete* +
com
molho
de
com legumes
lentilhas*
de pota* + 1
Legumes à brás
cerveja e
salteados,
+ 2 ameixas
fatia de melão
+ 15 cerejas
cogumelos* + 1
massa e ovo
fatia de melão
cozido
+ 2 ameixas

Sopa de
legumes
+Tiborna de
sardinhas* +
1 fatia de
melancia

Gaspacho de
melancia* +
Peixe grelhado
com batatas
cozidas +
1 pêssego

QUA

SAB

DOM

SEG

JANTAR

QUA

1 pão de
Cereais
1 fatia de pão
1 iogurte
1 pão de
1 pão de
Papas de aveia*
mistura
integrais ou
torrado com
natural*
mistura
mistura com 1
+
com 1 c.chá de flocos de aveia
1 c.chá de
ou de aromas com 1 fatia de ovo mexido + 1 1 fruta da época
marmelada +
com leite MG +
manteiga + 1
magro com
queijo flamengo chávena de leite
1 fruta da época 1 fruta da época fruta da época + flocos de aveia
+ 1 fruta da
MG com
+1 chávena de
1 chávena de
e 1 fruta da
época +1
café/cevada
leite MG
leite MG com
época
chávena de leite
café/cevada
MG com
café/cevada

SEG

TER

QUI

SEX

Sopa de alho
Sopa de alho
Sopa de feijão Sopa de feijão
Sopa de
Sopa de
Sopa de
francês +
francês + Bifes
branco com
branco com
legumes +
legumes + Bife
legumes +
Almondegas de
de peru com curgete* + Arroz
curgete* +
Filetes de
de frango
Bifes de frango
lentilhas* +
molho de
de pota*
Legumes à brás pescada com
grelhado
com banana e
+ meia meloa
cerveja e
+ 10 morangos + 10 morangos arroz primavera acebolado com
puré de
cogumelos* +
+ 1 pêssego
arroz primavera
abóbora* +
meia meloa
+ 1 pera
1 fatia de
bêbeda*
melancia

SEG
LANCHES

TER

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 panqueca de
1 bolinho de 1 pão de mistura
1 iogurte
1 pão de
1 fatia de pão
fruta da época* curgete e grão*
+ 1 c.chá
natural* ou de
mistura
alentejano +
+ 1 copo grande + 1 copo grande doce/compota aroma magro + + pasta de atum ¼ queijo fresco
de água
de água
sem adição de 1 fruta da época
(com iogurte
(tam. médio) e
aromatizada
aromatizada
açúcar +
+ flocos de aveia natural* e salsa) um fio de mel +
sem açúcar
sem açúcar
1 chávena de
+ 1 copo grande 1 chávena de
chá
de água
café/ cevada
aromatizada
sem açúcar
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DOM
1 fatia de bolo
da horta* +
1 copo grande
de água
aromatizada
sem açúcar
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VERÃO
-

A EMENTA ADAPTA-SE A SI
Adapte as receitas, utilizando peixe, carne ou leguminosas e outros legumes que tiver em casa;
Faça mais doses para dar para refeições do dia seguinte;
Se sobrar carne ou peixe dos dias anteriores pode utilizar para a confeção de diferentes pratos;
O que não utilizar, armazene no frigorífico para comer nos dias seguintes ou congele e coma noutra altura.
Alterne os lanches sugeridos conforme o seu gosto pessoal e o que tem disponível em casa.

A ALIMENTAÇÃO MEDITERRÂNICA
Uma das principais regras da alimentação saudável é a sua diversidade, isto é, variar os alimentos que se
consomem. Para isso, basta respeitar a sazonalidade dos alimentos e seguir as orientações da Roda dos Alimentos
Mediterrânica, que indica a variedade de alimentos com propriedades nutricionais semelhantes constituintes de
cada grupo e repartir os alimentos, de acordo com as proporções em que cada grupo deve integrar a alimentação
diária.
COMA SAZONAL E LOCAL
Conheça as frutas e legumes da época

Ameixa

Amoras

Cerejas

Mirtilos

Alho-francês

Batata

Beringela

Chícharo

Morangos

Chuchu

Melão

Pêssego

Curgete

Tomate

ÁGUAS AROMATIZADAS
As águas aromatizadas são uma ótima opção para quem não consome muita água diariamente. Resultam da
combinação de diferentes ingredientes como fruta, vegetais, ervas aromáticas e/ou especiarias a gosto. São
refrescantes, ficam com um ótimo sabor sem qualquer adição de açúcares. Use a sua criatividade e gosto pessoal
na hora de escolher os ingredientes da sua água!
GELADOS DE FRUTA
No Verão, os gelados são um dos alimentos mais apetecíveis e refrescantes. Grande parte da oferta de gelados
existente nas superfícies comerciais são muito calóricos e tem um valor elevado de açúcares e/ou de gorduras.
Uma boa alternativa é fazer os gelados em casa onde consegue controlar todos os ingredientes adicionados. É
muito fácil e prático:
- Congelar a fruta a utilizar durante, pelo menos, algumas horas.
- Retirar as frutas congeladas e colocar num processador/liquidificador para triturar em alta velocidade até obter uma
pasta cremosa. Há quem adicione também iogurte, água ou leite,
- Servir com os seus toppings favoritos como frutos secos picados ou manteiga de frutos secos, canela, um quadrado
de chocolate, entre outros.
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