
dia suco da manhã lanche da tarde

1 Maçã / Mamão Suco de manga / ameixa / Pão de mandioca caseiro com requeijão

2 Laranja com beterraba / Banana Suco de carambola / melancia / Biscoito integral doce

3 Melão com uva / Salada de frutas Suco de goiaba / figo / Pão de forma integral com cream cheese

6 Vitamina de mamão / Maçã Suco de mexerica, cenoura e hortelã / uva sem semente / Broinha de milho

7 Melancia / Carambola Suco de abacaxi / goiaba / Bisnaguinha integral com requeijão

8 Vitamina de banana e aveia / Pêssego Suco de laranja / kiwi / Pão de cenoura com patê de ricota

9 Manga com acerola / Banana Suco de uva / mamão e milho cozido debulhado / Bolo integral de laranja

10 Melão / Laranja em gomos Suco de carambola / ameixa / Pão sovado com queijo cottage

13 Laranja com goiaba / Maçã Suco de pera / manga / Cookies integrais com passas (caseiro)

14 Abacaxi com maçã / Uva sem semente Suco de melancia com hortelã / carambola / Pão de leite com requeijão

15 Maracujá com pera / Banana Vitamina de frutas com laranja / pêssego / Biscoito de arroz integral
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São oferecidos as opções de lanche conforme a faixa etária ou diretriz da família.

Para os bebês que estiverem iniciando a alimentação, serão servidos papas/purês e mingaus, porém será estimulada a mastigação gradativamente.

O cardápio conta com uma fruta, porém diante da não aceitação pela criança, faremos a susbtituição. 

 

  



dia suco da manhã lanche da tarde

16 Manga / Melancia Suco de carambola / goiaba / Pão de mandioquinha com cream cheese

17
Vitamina de mamão, banana e aveia / 

Laranja
Suco de maçã / uva sem semente / Pão de forma integral com patê de cenoura

20 Laranja com acerola e cenoura / Maçã Suco de goiaba / manga / Bisnaguinha com requeijão

21 Melancia / Pêssego Suco de mexerica / mamão / Bolo integral de maçã

22 Melão com caju / Goiaba Suco de manga com maracujá / banana / Pão de mandioca com cream cheese

23 Abacaxi com hortelã / Melancia Suco de uva com pera / laranja em gomos / Biscoito de arroz integral

24 Goiaba / Maçã Suco de laranja / mamão / Broinha de milho

27
Suco de mexerica com acerola / Uva sem 

semente
Suco de pera / manga / Pão de cenoura com patê de frango

28
Vitamina de mamão, maçã e aveia / 

Goiaba
Suco de melancia com hortelã / pêssego / Biscoito integral doce

São oferecidos as opções de lanche conforme a faixa etária ou diretriz da família.

Para os bebês que estiverem iniciando a alimentação, serão servidos papas/purês e mingaus, porém será estimulada a mastigação gradativamente.

O cardápio conta com uma fruta, porém diante da não aceitação pela criança, faremos a susbtituição. 
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