
 

Por motivos imprevistos, a ementa pode ser alterada. A ementa contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1-Cereais que contêm glúten, 2-

Crustáceos, 3-Ovos, 4-Peixes, 5-Amendoins, 6-Soja, 7-Leite, 8-Frutos de casca rija, 9-Aipo, 10-Mostarda, 11-Sementes de sésamo, 12-Dióxido de enxofre e sulfitos, 13-Tremoço, 

14-Moluscos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe a nossa equipa. Caso necessite informação adicional sobre os produtos em causa deve solicitar à Empresa. 

Ementa elaborada por: Liliana da Silva Pereira (Nutricionista C.P. 3307N).  

Plano de ementas ERPI/Centro de Dia/Apoio Domiciliário 

 

  Almoço Jantar 

2ª
 fe

ira
 

Sopa Brócolos e feijão catarino ou sopa branca 

Geral 
Rojões com arroz, batata frita aos cubos e salada de 

tomate  
Solha no forno com batata areada e  salada de alface e 

azeitonas  

Dieta Bife de frango grelhado com arroz e legumes cozidos  Pescada cozida com batata e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época  Fruta da época 

3ª
 fe

ira
 

Sopa Grelos ou sopa branca  

Geral Meia desfeita de bacalhau e legumes cozidos Massa cotovelinhos com perú, feijão branco e legumes  

Dieta Pescada cozida com batata e legumes cozidos Bife de frango grelhado com massa e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época  

4ª
 fe

ira
 

Sopa Caldo verde ou sopa branca  

Geral Panados de frango no forno com arroz de cenoura e 
salada de alface e tomate    

Atum com salada de batata e legumes cozidos 

Dieta Bife de perú grelhado com arroz e legumes cozidos Filetes de peixe grelhados com batata e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 

5ª
 fe

ira
 

Sopa Couve-coração ou sopa branca 

Geral Peixe fresco guarnecido  
Carne de porco em vinha d´alhos com massa cotovelos e 

feijão branco com alho-francês e cenoura salteados 
Dieta Abrótea grelhada com batata e legumes cozidos  Carne de vaca cozida com massa e legumes cozidos 

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 

6ª
 fe

ira
 

Sopa Couve penca ou sopa branca   

Geral Arroz à Lavrador (arroz, feijão-vermelho, carne de vaca, 
repolho e cenoura)  

Carapau grelhado com batata a murro e molho-verde com 
salada de alface    

Dieta Arroz de perú e legumes ao natural Abrótea cozida com batata e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época  

Sá
ba

do
 

Sopa Coração ou sopa branca  

Geral Pescada cozida com todos   
Ovos envoltos com cogumelos e arroz primavera (ervilhas, 

cenoura, feijão-verde e milho) com salada de cenoura 
raspada     

Dieta Pescada grelhada com batata e legumes cozidos  Pescada grelhada com arroz e legumes cozidos  

Sobremesa  
Fruta da época   Fruta da época 

Do
m

in
go

  

Sopa Alho-francês e feijoca ou sopa branca  

Geral Perú no forno com arroz, batata assada e legumes 
salteados  

Massa meada de bacalhau e legumes 

Dieta Bife de frango grelhado com batata e couve-flor cozida  Pescada grelhada com arroz e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época ou doce    Fruta da época 



 

Por motivos imprevistos, a ementa pode ser alterada. A ementa contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1-Cereais que contêm glúten, 2-

Crustáceos, 3-Ovos, 4-Peixes, 5-Amendoins, 6-Soja, 7-Leite, 8-Frutos de casca rija, 9-Aipo, 10-Mostarda, 11-Sementes de sésamo, 12-Dióxido de enxofre e sulfitos, 13-Tremoço, 

14-Moluscos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe a nossa equipa. Caso necessite informação adicional sobre os produtos em causa deve solicitar à Empresa. 

Ementa elaborada por: Liliana da Silva Pereira (Nutricionista C.P. 3307N).  

Plano de ementas ERPI/Centro de Dia/Apoio Domiciliário 

 

  Almoço Jantar 

2ª
 fe

ira
 

Sopa Brócolos ou sopa branca  

Geral 
Bolinhos de bacalhau com salada de feijão-frade, molho-
verde, ovo cozido raspado e arroz branco com salada de 

tomate e pepino  
Farinha de pau de frango e legumes   

Dieta Pescada cozida com arroz branco e legumes cozidos  Bife de perú grelhado com batata e legumes cozidos   

Sobremesa Fruta da época  Fruta da época 

3ª
 fe

ira
 

Sopa Espinafres ou sopa branca   

Geral 
Massa à lavrador (massa riscada, feijão-vermelho, carne 

de porco, repolho e cenoura)    Empadão de atum e salada de alface e beterraba   

Dieta Carne de vaca cozida com batata e legumes cozidos  Abrótea grelhada com batata e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época  

4ª
 fe

ira
 

Sopa Caldo verde ou sopa branca  

Geral Peixe vermelho assado com arroz de cenoura e salada de 
beterraba e tomate  

Esparguete com vitela e salada de alface e cenoura 
raspada   

Dieta Pescada cozida com arroz e legumes cozidos  Fêvera grelhada com massa e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 

5ª
 fe

ira
 

Sopa Feijão-verde ou sopa branca   

Geral 
Feijoada à Portuguesa (feijão branco, carne de porco, 

couve branca e cenoura) com arroz branco  Pescada grelhada com batata e  legumes cozidos  

Dieta Carne de vaca cozida com arroz branco e repolho cozido  Pescada grelhada com batata e legumes cozidos 

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 

6ª
 fe

ira
 

Sopa  Creme de cenoura com grão-de-bico ou sopa branca   

Geral 
Migas de paloco à Gomes de Sá com couve lombarda e 

cenoura cozidos  Arroz de coelho e salada de cenoura raspada e cebola  

Dieta Pescada cozida com batata e legumes cozidos  Bife de frango grelhado com arroz e couve penca cozida  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época  

Sá
ba

do
 

Sopa Couve-flor ou sopa branca  

Geral 
Frango estufado com ervilhas e cenoura e massa conchas 

e legumes salteados  
Dourada no forno com pimentos e tomilho com batata no 

forno com salada de tomate  

Dieta Bife de perú grelhado com batata e legumes cozidos  Pescada grelhada com batata e legumes cozidos 

Sobremesa 
 

Fruta da época   Fruta da época 

Do
m

in
go

  

Sopa Nabiças e feijão manteiga ou sopa branca  

Geral Bacalhau assado no forno com batata assada, arroz e 
grelos salteados   

Ovos escalfados cozidos com arroz de cenoura e salada 
de alface  

Dieta Bacalhau cozido com batata e legumes cozidos  Pescada grelhada com arroz e brócolos cozidos  

Sobremesa Fruta da época ou doce    Fruta da época 



 

Por motivos imprevistos, a ementa pode ser alterada. A ementa contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1-Cereais que contêm glúten, 2-

Crustáceos, 3-Ovos, 4-Peixes, 5-Amendoins, 6-Soja, 7-Leite, 8-Frutos de casca rija, 9-Aipo, 10-Mostarda, 11-Sementes de sésamo, 12-Dióxido de enxofre e sulfitos, 13-Tremoço, 

14-Moluscos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe a nossa equipa. Caso necessite informação adicional sobre os produtos em causa deve solicitar à Empresa. 

Ementa elaborada por: Liliana da Silva Pereira (Nutricionista C.P. 3307N).  

Plano de ementas ERPI/Centro de Dia/Apoio Domiciliário 

 

 

  Almoço Jantar 

2ª
 fe

ira
 

Sopa Creme de legumes ou sopa branca   

Geral Jardineira de carne de vaca e salada de alface Arroz de peixe (salmão, pescada, alabote, argola de lula, 
delícias do mar) malandrinho com salada de tomate  

Dieta Carne de porco cozida com batata e legumes cozidos  Pescada grelhada com arroz e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época  Fruta da época 

3ª
 fe

ira
 

Sopa Grelos ou sopa branca  

Geral Pataniscas de bacalhau com arroz de feijão-vermelho e 
legumes  Massa de frango e legumes   

Dieta Pescada grelhada com arroz e legumes cozidos  Bife de perú grelhado com massa e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época  

4ª
 fe

ira
 

Sopa Caldo verde ou sopa branca  

Geral 
Esparguete à bolonhesa com legumes salteados (ERPI e 
Centro de Dia)/Strogonoff de carne de porco (sem natas) 

(Apoio Domiciliário) com massa e legumes salteados  

Filetes grelhados com batata salteada e  salada de 
beterraba e cenoura raspada  

Dieta Bife de frango grelhado com batata e legumes cozidos  Filetes grelhados com batata e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 

5ª
 fe

ira
 

Sopa Coração ou sopa branca  

Geral 
Medalhões de peixe à Zé do Pipo com salada de alface e 

tomate 
Tirinhas de perú estufadas com cenoura e ervilhas e arroz 

de salsa e salada de alface  

Dieta Pescada cozida com batata e feijão-verde cozido  Bife de frango grelhado com arroz e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 

6ª
 fe

ira
 

Sopa Feijão-verde e feijão branco ou sopa branca 

Geral Arroz de pato gratinado no forno com salada de pepino e 
cebola   

Posta de tintureira de cebolada com batata ensalsada e 
legumes cozidos  

Dieta Bife de frango grelhado com arroz e legumes cozidos  Abrótea cozida com batata e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época  

Sá
ba

do
 

Sopa Nabo e feijão manteiga ou sopa branca  

Geral Salmão no forno com batata a murro e espinafres 
salteados   

Arroz de frango com salada de cenoura raspada   

Dieta 
Pescada assada no forno ao natural com batata e couve 

branca cozidas  Bife de perú grelhado com arroz e legumes cozidos  

Sobremesa  
Fruta da época   

Fruta da época 

Do
m

in
go

  

Sopa Couve penca ou sopa branca  

Geral 
Pá assada no forno com batata assada, arroz com feijão-

verde salteado   
Massa primavera com cenoura, milho, brócolos e ovos 

cozidos  
Dieta Bife de frango grelhado com batata e repolho cozidos   Abrótea grelhada com arroz e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época ou doce   Fruta da época 



 

Por motivos imprevistos, a ementa pode ser alterada. A ementa contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1-Cereais que contêm glúten, 2-

Crustáceos, 3-Ovos, 4-Peixes, 5-Amendoins, 6-Soja, 7-Leite, 8-Frutos de casca rija, 9-Aipo, 10-Mostarda, 11-Sementes de sésamo, 12-Dióxido de enxofre e sulfitos, 13-Tremoço, 

14-Moluscos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe a nossa equipa. Caso necessite informação adicional sobre os produtos em causa deve solicitar à Empresa. 

Ementa elaborada por: Liliana da Silva Pereira (Nutricionista C.P. 3307N).  

Plano de ementas ERPI/Centro de Dia/Apoio Domiciliário 

 

  Almoço Jantar 

2ª
 fe

ira
 

Sopa Creme de abóbora e lentilhas ou sopa branca 

Geral 
Tentáculos de pota cozido com molho verde e batata 

cozida e salada de pepino e cebola   Coelho estufado com massa e salada de tomate  

Dieta Abrótea cozida com batata e repolho cozido  Perú estufado ao natural com massa e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época  Fruta da época 

3ª
 fe

ira
 

Sopa Couve lombarda ou sopa branca 

Geral 
Rancho de carne (carne de vaca, massa riscada, grão-de-

bico, repolho e cenoura)    
Abrótea no forno com pão ralado e arroz de tomate 

malandrinho com salada de alface e azeitonas  

Dieta Costeleta grelhada com batata e legumes cozidos  Pescada grelhada com arroz e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época  

4ª
 fe

ira
 

Sopa Caldo verde ou sopa branca  

Geral Peixe fresco guarnecido   
Espetadas de perú no forno com batata à padeiro e 

salada de couve-roxa e cenoura raspada    

Dieta Filetes de peixe grelhados com arroz branco e legumes 
cozidos  

Bife de frango grelhado com batata e legumes cozidos   

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 

5ª
 fe

ira
 

Sopa Coração ou sopa branca 

Geral 
Feijoada à Transmontana (sem fumados) com arroz 

branco     Massa com atum e legumes   

Dieta Bife de perú grelhado com arroz e legumes cozidos  Pescada cozida com batata e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 

6ª
 fe

ira
 

Sopa Macedónia de legumes ou sopa branca 

Geral Lombinhos de peixe com broa com batata salteada e 
espinafres salteados  

Bife de perú grelhado com arroz de legumes   

Dieta 
Lombinhos de peixe no forno assado ao natural com 

batata e couve repolho cozida  Bife de frango grelhado com arroz de legumes   

Sobremesa Fruta da época Fruta da época  

Sá
ba

do
 

Sopa Espinafres e favas ou sopa branca   

Geral 
Frango assado no forno com arroz de forno e legumes 

salteados 
Caldeirada de peixe (tintureira, abrótea, salmão) com 

couve-flor salteada  

Dieta Bife de perú grelhado com arroz e legumes cozidos Abrótea grelhada com batata e couve-flor cozida  

Sobremesa Fruta da época   Fruta da época 

Do
m

in
go

  

Sopa Couve de Bruxelas ou sopa branca  

Geral 
Bacalhau no forno com cebolada, batata à rodela no forno 

e brócolos salteados  
Omelete de queijo com arroz primavera e salada de 

tomate  
Dieta Pescada cozida com arroz e brócolos cozidos  Bife de frango grelhado com arroz e feijão-verde cozido   

Sobremesa Fruta da época ou doce     Fruta da época 



 

Por motivos imprevistos, a ementa pode ser alterada. A ementa contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1-Cereais que contêm glúten, 2-

Crustáceos, 3-Ovos, 4-Peixes, 5-Amendoins, 6-Soja, 7-Leite, 8-Frutos de casca rija, 9-Aipo, 10-Mostarda, 11-Sementes de sésamo, 12-Dióxido de enxofre e sulfitos, 13-Tremoço, 

14-Moluscos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe a nossa equipa. Caso necessite informação adicional sobre os produtos em causa deve solicitar à Empresa. 

Ementa elaborada por: Liliana da Silva Pereira (Nutricionista C.P. 3307N).  

Plano de ementas ERPI/Centro de Dia/Apoio Domiciliário 

 

  Almoço Jantar 

2ª
 fe

ira
 

Sopa Grelos e feijão branco ou sopa branca  

Geral Bifanas com esparguete e salada de tomate e pepino   Bacalhau à espanhola e com salada de alface  

Dieta Bife de perú grelhado com batata e legumes cozidos   Filete de peixe escalfado com batata e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época  Fruta da época 

3ª
 fe

ira
 

Sopa Feijão-verde e cenoura ou sopa branca  

Geral Filetes de peixe fritos com arroz de feijão catarino e couve 
penca salteada   

Strogonoff de frango com massa espiral e salada de 
cebola e pepino 

Dieta Filetes de peixe escalfados com batata e brócolos cozidos  
Bife de perú grelhado com massa com juliana de legumes 

cozidos   

Sobremesa Fruta da época Fruta da época  

4ª
 fe

ira
 

Sopa Caldo verde ou sopa branca  

Geral 
Alheira de aves no forno (ERPI e Centro de Dia)/Rosários 

cozidos (Apoio Domiciliário) com batata e legumes cozidos  Açorda de bacalhau e legumes  

Dieta Costeleta grelhada com batata e legumes cozidos  Filetes de pescada escalfados com arroz e legumes 
cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 

5ª
 fe

ira
 

Sopa Couve galega e feijão-vermelho ou sopa branca 

Geral Pescada assada com arroz de pimentos e salada de alface 
e tomate   

Fritatta de legumes no forno com arroz de cenoura e 
salada de tomate  

Dieta Pescada cozida com batata e legumes cozidos  Abrótea cozida com arroz e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 

6ª
 fe

ira
 

Sopa Brócolos ou sopa branca   

Geral 
Massa cotovelos de carne de aves, feijão branco e 

legumes   
Lulas estufadas com puré de batata e salada de cenoura 

raspada   

Dieta Bife de perú grelhado com batata e legumes cozidos  Pescada grelhada com batata e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época  

Sá
ba

do
 

Sopa Coração ou sopa branca 

Geral Atum com salada de feijão-frade, arroz branco com juliana 
de legumes salteados (alho francês e cenoura em juliana) 

Costeletas grelhadas com batata salteada e salada de 
alface e cebola  

Dieta Filetes de peixe grelhados com arroz e couve-flor cozidos Bife de frango com batata e legumes cozidos  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 

Do
m

in
go

  

Sopa Couve lombarda e feijão catarino ou sopa branca  
Geral Cozido à Portuguesa (sem fumados)  Posta de peixe grelhada com arroz de legumes  

Dieta Carne de vaca cozida com batata e legumes cozidos Posta de peixe grelhada com arroz branco e legumes 
cozidos  

Sobremesa Fruta da época ou doce   Fruta da época 


