
 

                            CARDÁPIO MENSAL: JANEIRO 2021 
                                 Berçário       Ivete R.C. Dornelles Nutricionista CRN 2 0019 

 De 04 a 08/01 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

LANCHE 
MANHÃ 

Papa de maçã  ou maçã em 
pedaço 

Papa de pêssego ou 
pêssego em pedaço 

Papa de banana com gotas de 
limão ou em pedaço 

Papa de melão e banana ou 
frutas em pedaço 

Papa de maçã com gotas 
de limão ou em pedaço 

ALMOÇO 
E 

JANTA 

Arroz /Feijão (sem sal) 
Guisado  

Batata ao vapor 
Cenoura cozida 

 

Arroz /Feijão (sem sal) 
Frango no forno 
Polenta cremosa 

Espinafre ao vapor 
 

Arroz/ Feijão (sem sal) 
Miúdos de frango 

Macarrão 
Beterraba 

Arroz/Feijão (sem sal) 
Carne de panela 

Batata doce (purê) 
Espinafre ao vapor 

Arroz/Feijão carioca (sem 
sal) 

Frango desfiado 
Batata ao vapor(purê) 

Brócolis 

LANCHE TARDE 
Papa de mamão com gotas 

de laranja ou em pedaço 
Papa de banana com gotas 

de limão ou em pedaço 
Papa de manga ou em pedaço 

Papa de mamãocom gotas de 
limão ou em pedaço 

Papa de pera com gotas 
de limão ou em pedaço 

De 11 a 15/01 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

LANCHE 
MANHÃ 

Papa de maçã com gotas de 
laranja ou em pedaço 

Papa de pêssego ou em 
pedaço 

Papa de maçã com gotas de 
limão ou em pedaço 

Papa de pera com gotas de 
laranja ou em pedaço 

Papa de banana com 
gotas de limão ou em 

pedaço 

ALMOÇO 
e 

JANTA 

Arroz/Feijão (sem sal) 
Carne picada 

Purê de batatas 
Espinafre ao vapor 

Arroz/Feijão (sem sal) 
Guisado 

Refogado de legumes 

Arroz/Feijão (sem sal) 
Bifinho picadinho 
Purê de moranga 

Brócolis 

Arroz/Lentilha (sem sal) 
Frango no forno 

Chuchu 
Couve-flor 

Arroz /Feijão (sem sal) 
Carne de panela 

Macarrão na manteiga 
Beterraba 

LANCHE TARDE 
Papa de manga ou em 

pedaço 
Papa de banana com gotas 

de limão ou em pedaço 
Papa de melão gaúcho ou em 

pedaço 
Papa de manga com gotas de 

laranja ou em pedaço 
Papa de ameixa 

vermelha ou em pedaço 

De 18 a 22/01 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

LANCHE 
MANHÃ 

Papa de maçã com gotas de 
limão ou em pedaço 

Papa de mamão com gotas 
de laranja ou em pedaço 

Papa de manga ou em pedaço 
Papa de pera com gotas de 

maracujá ou em pedaço 
Papa de maçã com gotas 

de laranja ou pedaço 

ALMOÇO 
E 

JANTA 

Arroz/Feijão (sem sal) 
Cubos de frango refogado 

Polenta cremosa 
Espinafre ao vapor 

Arroz/Feijão carioca (sem 
sal) 

Guisado com vagem 
Repolho refogado 
Cenoura cozida 

Arroz/Feijão (sem sal) 
Carne picadinha 
Purê de moranga 
Salada de chuchu 

Arroz/Feijão (sem sal) 
Frango ensopado 
Purê de batatas 
Beterraba cozida 

Arroz/Feijão (sem sal)  
Bife picadinho 

Purê de batata doce 
Brócolis 

LANCHE TARDE 
Papa de banana com gotas 

de limão ou em pedaço 
Papa de pêssego ou em 

pedaço 
Papa de melão gaúcho ou em 

pedaço 
Papa de mamão com gotas 

de limão ou em pedaço 

Papa de banana com 
gotas de limão ou em 

pedaço 

De 25 a 29/01 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

LANCHE 
MANHÃ 

Papa de maçã com gotas de 
limão ou em pedaço 

Papa de banana com gotas 
de maracujá ou em pedaço 

Papa de banana com gotas de 
limão ou em pedaço 

Papa de maçã com gotas de 
limão ou em pedaço 

Papa de pera com gotas 
de laranja ou em pedaço 

ALMOÇO 
E 

JANTA 

Arroz/Feijão (sem sal) 
Guisado 

Purê de batata 
Beterraba 

Arroz/ Feijão (sem sal) 
Língua picadinha 
Batata ao vapor 
Cenoura cozida 

Arroz/ Lentilha (sem sal) 
Guisado 

Ensopado de legumes 
Espinafre ao vapor 

Arroz/Feijão (sem sal) 
Carne de panela 
Purê de moranga 
Repolho refogado 

Arroz/ Feijão (sem sal) 
Cubos de frango 

refogado 
Macarrão na manteiga 

Espinafre ao vapor 

Lanche da tarde 
Papa de mamão com gotas 

de laranja ou em pedaço 
Papa de ameixa ou em 

pedaços 
Papa de melão gaúcho ou em 

pedaço 
Papa de manga ou em 

pedaço 

Papa de banana com 
gotas limão ou em 

pedaço 



                                                                   


