
dia suco da manhã lanche da tarde

1 Água de coco, maçã e melão / Pêra
Suco de uva / Purê de maçã com pera / Pão de leite com creme 

de ricota

2 Laranja com beterraba / Maçã Suco de laranja lima /Abacate amassado / Brioche com requeijão

3
Melão com laranja lima / uvas sem 

semente

Chá de erva doce / melancia/ Bolo de cenoura com adição de 

farinha integral

6 Mexerica, cenoura e hortelã / mamão Suco de melão / Mingau de aveia com banana

7 Laranja lima / Melancia
Suco de carambola / Mamão em pedaços / bolo de maça com 

adição de farinha integral

8 Mamão, banana e maçã / caqui
Suco de laranja lima/ Goiaba em pedaços / Pão de mandioca com 

requeijão

9 Laranja, beterraba e maçã / Mamão Suco de mamão com laranja / Pêra / Milho cozido debulhado

10 Mamão, maçã com aveia / Manga Suco de melancia / maça / Pão sovado com creme de ricota

13 Água de coco com Abacaxi/melão Suco de goiaba / Banana e mamão / queijo branco s/sal

14 Melão e maça / Goiaba
Suco de abacaxi,melancia, hortelã / maçã e pera / Bolo de laranja 

com adição de farinha integral
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15 Laranja lima com beterraba / Melão Suco de maçã / Manga e banana/cookie caseiro

16 Maracujá com manga / Mamão Suco demelão / Goiaba picada / Pão sovado com requeijão

17 Pêra com melão / mexerica
Suco de mamão/ maçã com laranja / Mini pão francês com creme 

de ricota

20 Melão / Pêra Suco de melancia / Mingau de aveia com maçã

21 Laranja lima com acerola / Melão Suco de carambola / bolo comum com adição de farinha integral

22 Mexerica / Goiaba Suco de manga com acerola / banana, pera cortadinha com aveia

23 Uva com pêra / Maçã Suco de maçã / Mamão em pedaços / biscoito de arroz

24 Laranja lima com cenoura / Abacaxi
Suco de laranja lima / Maçã raspada / Bolo de banana com adição 

de farinha integral

27
Laranja com beterraba/ Banana 

prata
Suco de uva / mamão / Pão de leite com requeijão

28 Suco de mamão/melancia Suco de manga/caqui/cookie caseiro
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