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12/set
Biscoito Cream Cracker (embalagem 

amarela) e chá mate

Arroz, lentilha com calabresa, macarrão parafuso ao 

molho e salada de repolho
Virado de feijão e suco de limão

PREFEITURA DE GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CARDÁPIO INTEGRAIS - Intolerância à Lactose
12 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2022

13/set
Pão sabores fatiado com doce de leite sem 

lactose e leite sem lactose com cacau

Arroz, feijão, carne suína refogada, polenta, 

abobrinha refogada e salada de cenoura
Sagu de uva (suco PMAE) e banana picadinha

14/set
Pão integral com ovo e café com leite sem 

lactose
Arroz, feijão, vaca atolada e salada de tomate Torta de carne moída e chá sabores

15/set
Pão caseiro com patê (feito com leite sem 

lactose) de atum e chá sabores

Arroz, feijão, frango assado  (sobrecoxa), macarrão 

a alho e óleo e salada de escarola

Arroz doce com leite sem lactose e mamão 

picado

16/set
Bolo de cenoura  e café com leite sem 

lactose

Arroz, feijão, carne bovina picada, batata soute e  

tabule (pepino, oregano, tomate)

19/set Biscoito amanteigado coco e chá sabores
Arroz, feijão, almodengas ao molho, macarrão 

caracol ao alho e óleo e salada de cenoura
Farofa de ovos e laranja picada

20/set
Pão sabores (cenoura) com doce de leite 

sem lactose e leite sem lactose com cacau

Arroz, feijão, carne bovina ao molho, farofa de 

repolho e salada de beterraba
Canjica (com leite sem lactose) com coco

21/set
Pão integral com ovo e café com leite sem 

lactose

Arroz, feijão, frango assado com tomate e batata e 

salada de alface

Torta de pão seleta de legumes com frango e chá 

sabores

22/set
Pão caseiro com patê (feito com leite sem 

lactose) de beterraba e chá mate

Arroz, feijão, quirera com carne suína e couve 

refogada
Maçã e banana picada e iogurte sem lactose

23/set
Bolo de caneca (sem leite) e café com leite 

sem lactose
Arroz, feijão, frango xadrez e salada de acelga
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30/set
Bolo de caneca (sem leite) e café com leite 

sem lactose

Arroz, lentilha, carne suina picada, mandioca cozida 

e salada de abobrinha

03/out
Biscoito Rosquinha (embalagem azul) e chá 

mate

Arroz, feijão, macarrão caracol com carne moída ao 

molho e salada de chuchu
Farofa de ovos e suco de limão

04/out

Pão sabores cenoura com doce de leite sem 

lactose e leite sem lactose com cacau

Arroz, feijão, frango assado com cenoura e tomate 

e maionese (feita com leite sem lactose) de batata 

com seleta de legumes

Torta de legumes (feita sem leite) com suco uva  

(PMAE)

05/out
Pão integral com ovo e café com leite sem 

lactose
Arroz, feijão, quirera, carne suína e couve refogada Banana e mamão picados

07/out
Bolo de caneca (sem leite) e café com leite 

sem lactose

Risoto de frango com milho e tomate, feijão,  

carioca, legumes refogado e salada de escarola

26/set
Biscoito rosquinha (embalagem azul) de 

coco e chá mate

Arroz, feijão com calabresa, omelete com tomate e 

salada de abobrinha
Sopa canja nutritiva

27/set
Pão sabores (beterraba) com doce de leite 

sem lactose e leite sem lactose com cacau

Arroz, feijão, macarrão parafuso vegetais com 

frango ao molho e salada de cenoura com repolho
Frutas picadas com aveia

28/set
Pão integral com ovo e café com leite sem 

lactose

Arroz, feijão, polenta com frango ao molho e salada 

de escarola
Tutu de feijão e laranja picada

29/set
Pão caseiro com patê (feito com leite sem 

lactose) verde e chá sabores

Arroz, feijão, carne bovina com brocolis e couve flor 

e salada de tomate

Arroz doce (com leite sem lactose) com cravo e 

canela e coco
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06/out
Pão caseiro com patê (feito com leite sem 

lactose) de frango e chá sabores

Arroz, feijão, carne bovina ao molho, quibebe de 

abóbora, farofa de banana e salada de beterraba
Sopa de feijão com macarrão e legumes


