
Biscoito amanteigado coco

Polenta com carne moída (sem molho) e salada de repolho

Bebida láctea coco

Sanduíche com frango, queijo e chá mate sabores

07/set qua INDEPENDÊNCIA

Banana

Risoto de atum com legumes (receita), feijão e salada de alface

Maçã

Arroz, farofa de carne moída com trigo para quibe e salada de acelga

Pão de cenoura

Arroz, lentilha (sem calabresa) e salada de cenoura

Banana

Sopa de feijão com carne suína, abobrinha e macarrão

Maçã

Vaca atolada (mandioca com carne bovina), feijão

Banana

Farofa de ovos, carne e couve e salada de escarola

Biscoito rosquinha de leite

Quirera com carne suína, feijão e salada de pepino com orégano

Biscoito cream cracker

Macarrão caracol com almondegas (sem molho) e salada de pepino

Bebida láctea coco

Arroz carreteiro com carne bovina, batata, feijão carioca e salada de cenoura

Maçã

Arroz doce com cravo e canela

Biscoito rosquinha de coco

Quirera com frango e couve picada

Banana

Pão com carne moída (sem molho) e vitamina de leite com mamão e aveia

Chineque

Arroz cremoso com carne moída

Maçã

Virado de feijão com carne suína e salada

Banana

Canjica com leite, coco, cravo e canela

Bebida láctea coco

Sopa de frango com macarrão e legumes

Maçã

Mandioca com carne suína, feijão e salada de abobrinha

Simone Conrado                     Marina Nezello                              Andréia Turkot Haçul

           Nutricionista                              Nutricionista                     Diretora Deptº de Alimentação Escolar

    CRN 8-3095                              CRN 1 - 14449                              Port. 406/2021  RG 6.149.081-7

Obs.: Nos dias que houver oferta de calabresa, peço para que congelem a carne pronta da sexta-feira, para 

substituírem a calabresa.

      PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

                    PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CARDÁPIO ESCOLAS MUNICIPAIS - Alergia à Corante

05 A 30 DESETEMBRO DE 2022

13/set ter

05/set seg

06/set ter

08/set qui

09/set sex

12/set seg

14/set qua

15/set qui

16/set sex

26/set seg

19/set seg

20/set ter

21/set qua

22/set qui

23/set sex

30/set sex

27/set ter

28/set qua

29/set qui


