
dia suco lanche fruta complemento

1 Laranja
Bolo de laranja com adição de farinha 

integral
Banana Queijo branco

2 Limão Sovadinho com requeijão Mexerica Tomate cereja

3
Laranja com 

maçã
Pão francês integral com patê de ricota Melão Mix de castanhas

6 mexerica
Torrada integral caseira com cream 

cheese
Maçã Biscoito de leite

7 Maracujá Pão de milho com geléia Pêra milho cozido

8
Laranja com 

acerola

Torta com queijo+tomate cereja+oregano 

com adição de linhaça
Goiaba Palitinhos de cenoura

9
Leite com 

chocolate

Bolo de chocolotate com adição de farinha 

integral
Laranja Gelatina de morango

10 Laranja
pão francês com peito de peru e 

mussarela

Uva sem 

semente
Queijo branco

13
Laranja com 

mamão

Pizza no pão forma integral, com molho de 

tomate caseiro
Melão

Iogurte de morango 

(caseiro)

14 água de coco Bisnaguinha integral com requeijão caqui
Biscoito de aveia e 

mel
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dia suco lanche fruta complemento

15 mexerica pão de queijo Morango
Bolo de cenoura com adição 

de farinha integral

16 Limão Pão sovado com geléia Melancia Pipoca

17 Laranja Pão francês integral com patê de atum Banana
Cookie caseiro com adição de 

farinha integral

20
Laranja com 

cenoura

Misto quente no pão de forma integral , 

peito de peru e mussarela
Maçã Tomate cereja

21 Água de coco Bisnaguinha com requeijão cremoso caqui uva passa

22 Laranja cookie caseiro Pêra Bebezinho sem recheio

23 Maracujá Pão de cenoura com queijo branco
Uva sem 

semente
Sequilhos

24 mexerica
Bauru no pão de forma integral e 

tradicional com peito de peru.
Morango Uva passa

27
Laranja com 

maçã

Pão de forma integral e pão de forma 

tradicional com patê de atum
Manga Iogurte natural com granola

28 Limão Torrada integral com cream cheese Mexerica Milho cozido

29 Laranja
Bolo de banana com adição de farinha 

integral
Melão Pipoca

30
leite com 

chocolate
Pão de mandioquinha com requeijão morango Biscoito de leite
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