
CARDÁPIO EDUCAÇÃO INFANTIL 
(01/07 A 30/07)

Cardápio desenvolvido pela NUTRIESCOLAR Assessoria Nutricional, direcionado 
para as crianças da Educação Infantil, presentes na Escola Higienópolis.

SEMANAS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

01 A 03/07
Almoço

Arroz branco, feijoadinha com  
carne seca, farofa de couve e 
vinagretinho

Macarrão integral ao molho de 
tomate natural e manjericão, 
bolinho de frango com quinua e 
saladinha de chuchu no azeite

Arroz integral, estrogonofe de carne, 
batata palito assada e salada  
de alface americana com  
beterraba ralada

Jantar Sopa de abobora com carne seca Canja de galinha com legumes Sopa de beterraba

06 A 10/07
Almoço

Arroz branco, lentilha, kibe com 
quinua e abóbora e saladinha de 
alface com erva-doce picadinha

Arroz branco, feijão branco, frango 
ao pizzaiolo assado e saladinha de 
repolho bicolor com maçã 

Arroz branco, feijão preto, carne 
cozida com pimentões coloridos, 
creme de espinafre e saladinha de 
tomate com pepino

Lasanha com frango desfiado 
ao molho de tomate natural e 
saladinha de couve-flor com chuchu

Arroz integral, feijão azuki, ovos 
mexidos e saladinha de alface 
com escarola

Jantar Sopa de cenoura com erva doce Sopa de repolho roxo com frango Creme de pimentão com carne 
moída Sopa de tomate Sopa de escarola com arroz integral

13 A 17/07
Almoço

Arroz branco, lentilha, frango 
desfiado com mandioquinha e 
saladinha de alface com rúcula

Arroz branco, feijão branco, filé à 
parmegiana ao forno e saladinha de 
pepino com cenoura ralada

Arroz branco, feijão preto,  
frango xadrez kids, purê de  
batata doce e saladinha de  
alface mimosa com chícória

Macarrão integral ao molho de 
tomate natural, hamburguinho de 
carne com aveia caseiro e saladinha 
de brócolis com couve-flor

Arroz integral, feijão azuki,  
peixe assado com batata doce  
ao molho branco e saladinha de 
alface com folha de mostarda

Jantar Sopa de lentilha com frango Sopa de legumes com carne 
moida Creme de Batata doce com frango Sopa de macarrão com carne Caldo de peixe

20 A 24/07
Almoço

Arroz integral, feijão carioca, 
panqueca de frango ao molho 
natural, cenoura refogada e 
saladinha de alface com agrião

Arroz branco, feijão 
branco, ovos mexidos com 
abobrinha e saladinha de repolho 
bicolor com manga

Arroz branco, feijoadinha com  
carne desfiada, farofa de banana  
e vinagretinho

Lasanha à bolonhesa e saladinha 
de alface americana com beterraba 
cozida

Arroz integral, feijão azuki,  
peixe ao forno ao molho de coco, 
creme de espinafre e vinagretinho

Jantar Creme de cenoura Sopa de ovos Sopa de tomaate com carne Sopa de beterraba Sopa de espinafre  com frango

27 A 30/07
Almoço

Arroz integral, feijão carioca,  
torta semi-integral de frango com 
milho e saladinha de chuchu no 
azeite com alface roxa

Arroz branco, feijão branco,  
carne assada com batatas e 
saladinha de alface com agrião

Arroz branco, feijão preto, carne 
moída com legumes e saladinha  
de acelga com vagem cozida

Macarrão integral ao molho de 
tomate natural, frango grelhado em 
cubinhos e saladinha de brócolis 
com cenoura cozida

Arroz integral, feijão azuki, 
picadinho de carne com inhame e 
saladinha de alface com escarola

Jantar Sopa de feijão carioca Sopa de batata com agrião Sopa de vagem com mandioquinha Sopa de macarrão com feijão branco Creme de inhame com carne 


