
 

 

Composição 

Semana   

2ª FEIRA  
02/05/2022  

3ª FEIRA  
03/05/2022  

4ª FEIRA  
04/05/2022  

5ª FEIRA  
05/05/2022  

6ª FEIRA  
06/05/2022  

SÁBADO  
07/05/2022  

LEITE  Leite desnatado e 

integral  

Leite desnatado e 

integral  

Leite desnatado e 

integral  

Leite desnatado e 

integral  

Leite desnatado e 

integral  

Leite desnatado e 

integral  

BEBIDA VEGETAL  

(VEGANA)  
Leite de amêndoa  Leite de soja  Leite de arroz  Leite de soja  Leite de coco  Leite de soja  

CAFÉ/ CHÁ  Café/ chá canela  
Café/ chá erva 

cidreira 

Café/ chá de erva 

doce  
Café/ chá mate  Café/ chá hortelã  

Café/ chá de 

camomila  

PÂES E 

QUITANDAS 
Bolo fubá * 

Pão de forma 

integral* 
Cuscuz  

Pão francês 

integral * 

  

Biscoito de queijo 

* 

Bolo simples * 

COMPLEMENTO  
Vitamina de mamão 

* 
Queijo mussarela * Ovos mexidos *  Requeijão * Iogurte de coco * Geleia de goiaba  

 QUITANDA 

(VEGANA)  
Bolo fubá  

Pão de Forma 

Integral Vegano  
Cuscuz  

Pão Francês 

Integral * 

Rosca Simples 
Vegana  

  

  Bolo Simples 

Vegano   

  

COMPLEMENTO  

(VEGANO)  
Vitamina de mamão 

com leite vegetal  

Pasta de grão de 

bico 

Pasta de berinjela  

  

Guacamole  

  
 Iogurte vegetal  Geleia de goiaba  

FRUTA  Banana  Maçã  Manga  Mamão   Melão  Melancia  

 

Avalie a refeição diariamente no 

aplicativo RU UFG Nutricionista Responsável: Maria Elena P. 
Resende 

CRN: 3705 

 

 

SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES 

E-mail: nutrição.prae@ufg.br Tel.: 3209-6229 / 3251-2749 
Este cardápio esta sujeito a alterações. 

 

* Possui ingredientes alergênicos (leite de vaca, ovo, trigo, soja, amendoim e                                                                                                                                                                                                               

outras oleaginosas, aveia, centeio, pimenta, peixes e crustáceos. 

 

mailto:nutrição.prae@ufg.br
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Composição 

Semana   
2ª FEIRA  
02/05/2022  

3ª FEIRA  
03/05/2022  

4ª FEIRA  
04/05/2022  

5ª FEIRA  
05/05/2022  

6ª FEIRA  
06/05/2022  

SÁBADO  
07/05/2022  

Salada  

Alface  Repolho  Almeirão   Rúcula  Agrião  Alface crespa  

Jiló marinado  Beterraba cozida  Pepino   
Beterraba 

laminada   
Cenoura palha  Salada de Kabutiá  

Vinagrete  
Tabule temperado 

(Sem pepino) * 
Cenoura com 

tomate 

Repolho roxo, 
cenoura e manga   

Rabanete com 

laranja 
Vinagrete  

Prato proteico  
Tiras bovinas 

aceboladas (1ª)  

Lombo assado ao 

molho de alecrim  

Iscas de frango 

acebolada  

Almôndegas ao 

sugo (2ª)  

Coxa e sobrecoxa 

ao molho de 

açafrão  

Pernil em cubos 

acebolado  

Opção  

ovolactovegetariana  
Omelete * 

Almôndega de 

lentilha ao molho 

de alecrim  

Soja em grãos 

acebolada * 
Grão de bico ao 

molho sugo  

Panqueca de 

queijo ao molho 

vermelho * 

PTN de soja 

acebolada 

(escura)*  

Opção vegana  
Moqueca de feijão 

branco  

Almôndega de 

lentilha ao molho 

de alecrim  

Soja em grãos 

acebolada * 
Grão de bico ao 

molho sugo  
Guisado de 

ervilha 

PTN de soja 

acebolada 

(escura)*  

Guarnição**  Cenoura refogada  Batata rústica   
Chuchu refogado 

com ervas finas  

Batata doce 

assada 

Abobrinha 

acebolada   

Quibebe de 

mandioca 

Acompanhamento  

Arroz branco  Arroz branco  Arroz branco  Arroz branco  Arroz branco  Arroz branco  

Arroz integral  Arroz integral  Arroz integral  Arroz integral  Arroz integral  Arroz integral  

Feijão Carioca  Feijão Carioca  Feijão Carioca  Feijão Carioca  Feijão Carioca  Feijão Carioca  

Refresco  Caju  
 Tamarindo  Limão  

  
Goiaba  

Acerola   Manga  

Sobremesa  Mexerica  Mamão  Melancia  Laranja  Abacaxi  Melão   

Avalie a refeição diariamente no 

aplicativo RU UFG Nutricionista Responsável: Maria Elena P. 
Resende 

CRN: 3705 

 

 

SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES 

E-mail: nutrição.prae@ufg.br Tel.: 3209-6229 / 3251-2749 
Este cardápio esta sujeito a alterações. 

 

**Disponível opção vegana.  

* Possui ingredientes alergênicos (leite de vaca, ovo, trigo, soja, amendoim e                                                                                                                                                                                                               

outras oleaginosas, aveia, centeio, pimenta, peixes e crustáceos. 

  

mailto:nutrição.prae@ufg.br
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Composição  
2ª FEIRA 

02/05/2022 
3ª FEIRA 

03/05/2022 
4ª FEIRA 
04/05/2022 

5ª FEIRA 
05/05/2022 

6ª FEIRA 
06/05/2022 

Salada  

Almeirão  Couve  Alface  Acelga  Rúcula  

Pepino agridoce  
Cenoura cozida em 

rodelas 
Rabanete em conserva  

Tomate  Pepino laminado  

Salada de macarrão 

colorido (tomate, milho, 

azeitona sem caroço) * 
Acelga com manga  

  

Abobrinha ao vinagrete  

  

Couve com laranja   

Maionese colorida (batata, 
vagem e beterraba) * 

Prato proteico  
Coxa e sobrecoxa à 

caçadora  
Carne moída refogada 

 Moqueca de peixe * Frango ao molho   
Lagarto ao molho roti (1ª)  

Opção 

ovolactovegetariana  Torta de legumes * 
Trigo em grãos e 

gergelim refogados  
Ovos Fritos * 

Abobrinha recheada 

com lentilha, tomate 

e ervas finas   

Soja em grãos ao molho 

roti * 

Opção vegana  Ensopado de ervilha  
Trigo em grãos e 

gergelim refogados  
Silverinha de soja * 

Abobrinha recheada 

com lentilha, tomate 

e ervas finas   

Soja em grãos ao molho 

roti * 

Guarnição**  Repolho a pomarola  

Berinjela gratinada (c/ 

rodelas de tomate e 

queijo) * 

  

Virado Paulista  

  

Kabutiá refogado   
Macarrão ao alho e óleo *  

  

Acompanhamento  

Arroz branco  Arroz branco  Arroz branco  Arroz branco  Arroz branco  

Arroz integral  Arroz integral  Arroz integral  Arroz integral  Arroz integral  

Feijão Carioca  Feijão Carioca  Feijão preto  Feijão Carioca  Feijão Carioca  

Refresco  Manga  Goiaba   Acerola  Caju  Limão  

Sobremesa  Abacaxi  Melão   Mamão  Melancia   Laranja  

 

 

Avalie a refeição diariamente no 

aplicativo RU UFG Nutricionista Responsável: Maria Elena P. 
Resende 

CRN: 3705 

 

 

SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES 

E-mail: nutrição.prae@ufg.br Tel.: 3209-6229 / 3251-2749 
Este cardápio esta sujeito a alterações. 

 

**Disponível opção vegana.  

* Possui ingredientes alergênicos (leite de vaca, ovo, trigo, soja, amendoim e                                                                                                                                                                                                               

outras oleaginosas, aveia, centeio, pimenta, peixes e crustácesos. 

mailto:nutrição.prae@ufg.br


 

LISTA DE INGREDIENTES – CAFÉ DA MANHÃ 

 
Preparação Ingredientes 

Cuscuz Flocão de cuscuz, sal e margarina 

Geleia de goiaba Goiaba, açúcar, limão, canela. 

Guacamole Abacate, suco de limão, azeite, tomate, cebola e sal. 

Iogurte vegetal Inhame, fruta e leite de coco. 

Ovos mexidos Ovo de galinha, leite de vaca integral e sal. 

Pasta de berinjela Berinjela, tomate, azeite, sal e alho. 

Pasta de grão de bico Grão de bico, azeite, sal e alho. 

Vitamina de mamão Leite de vaca integral e mamão. 

Vitamina de mamão com leite vegetal Leite de soja e mamão. 

 

  



 

LISTA DE INGREDIENTES – ALMOÇO 

 
PREPARAÇÕES INGREDIENTES 

Almôndegas de lentilha ao molho de 

alecrim 

Lentilha, cebola, amido de milho, molho shoyu, alecrim seco, alho, sal e cheiro verde. 

Almôndegas ao sugo Carne bovina moída, cebola, extrato de tomate, alho, óleo de soja, sal, pimenta de cheiro e 

cheiro verde. 

Arroz branco Arroz branco, cebola, alho, óleo de soja, sal e pimenta de cheiro. 

Arroz integral Arroz integral, cebola, alho, óleo de soja, sal e pimenta de cheiro. 

Abobrinha acebolada Abobrinha, cebola, alho, sal e cheiro verde. 

Batata doce assada Batata doce, cebola, cheiro verde. 

Batata rústica Batata inglesa, alho, sal, óleo de soja, orégano e cheiro verde. 

Cenoura refogada Cenoura, cebola, alho, óleo de soja e sal. 

Chuchu refogado com ervas finas Chuchu, cebola, alho, sal, ervas finas e cheiro verde. 

Coxa e sobrecoxa ao molho de 

açafrão 

Coxa e sobrecoxa de frango, cebola, amido de milho, alho, açafrão, sal, óleo de soja e cheiro 

verde. 

Feijão carioca  Feijão carioca, cebola, alho, óleo de soja e sal. 

Grão de bico ao molho sugo Grão de bico, cebola, extrato de tomate, alho, sal e cheiro verde. 

Guisado de ervilha Ervilha seca, cebola, alho, sal e cheiro verde. 

Iscas de frango acebolada Carne de frango, cebola, alho, óleo de soja, sal e cheiro verde. 

Jiló marinado Jiló, vinagre, cebola, cheiro verde e sal 

Lombo assado ao molho de alecrim Lombo suíno, cebola, molho shoyu, amido de milho, alecrim seco, alho, óleo de soja, sal e cheiro 

verde. 

Moqueca de feijão franco Feijão branco, tomate, pimentão verde, cebola, extrato de tomate, leite de coco, alho, sal e cheiro 

verde. 

Omelete  Ovo de galinha, cebola, cheiro verde, leite e sal 

Panqueca de queijo ao molho 

vermelho 

 

Queijo muçarela, farinha de trigo, leite de vaca integral, ovo, extrato de tomate, alho, óleo de soja 

e sal.  

Pernil em cubos acebolado Pernil suíno, cebola, alho, óleo de soja, sal e cheiro verde. 

PTN de soja acebolada Ptn de soja escura, cebola, alho, óleo de soja, sal e cheiro verde. 

 



Quibebe de mandioca Mandioca, cebola, alho, açafrão, sal e cheiro verde. 

Soja em grãos acebolada Soja em grãos, cebola, alho, óleo de soja, sal e cheiro verde. 

Tabule temperado (sem pepino) Trigo pra quibe, Tomate, cebola, suco de limão, hortelã, cheiro verde e sal 

Tiras bovinas aceboladas Carne bovina, cebola, alho, cheiro verde e sal 

Vinagrete  Tomate, cebola, pimentão verde, vinagre, cheiro verde e sal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE INGREDIENTES – JANTAR 

 
PREPARAÇÕES INGREDIENTES 

Abobrinha ao vinagrete Abobrinha, tomate, cebola, pimentão verde, vinagre, sal e cheiro verde. 

Abobrinha recheada com lentilha, 

tomate e ervas finas 

Abobrinha, lentilha, tomate, extrato de tomate, cebola, alho, ervas finas e sal.  

Arroz branco Arroz branco, cebola, alho, óleo de soja, sal e pimenta de cheiro. 

Arroz integral Arroz integral, cebola, alho, óleo de soja, sal e pimenta de cheiro. 

Berinjela gratinada com tomate e queijo Berinjela, tomate, extrato de tomate, queijo muçarela, alho, óleo de soja e sal. 

Carne moída refogada Carne bovina moída, cebola, alho, sal. 

Coxa e sobrecoxa à caçadora Coxa e sobrecoxa de frango, tomate, cebola, extrato de tomate, alho, sal, pimenta de cheiro e cheiro 

verde. 

Ensopado de ervilha Ervilha seca, cebola, alho e sal. 

Frango ao molho  Coxa/sobrecoxa de frango, cebola, amido de milho, açafrão,  alho, sal e cheiro verde. 

Lagarto ao molho roti Lagarto bovino, cebola, molho shoyu, amido de milho, alho, óleo de soja, sal e cheiro verde 

Macarrão ao alho e óleo Macarrão espaguete, cebola, alho, óleo de soja, sal e cheiro verde. 

Maionese colorida Batata inglesa, vagem, beterraba, maionese, sal e cheiro verde. 

Moqueca de peixe Peixe em posta, cebola, tomate, pimentão verde, extrato de tomate, leite de coco, alho, sal e cheiro 

verde. 

Pepino agridoce  Pepino, vinagre, sal, açúcar. 

Rabanete em conserva Rabanete, vinagre, sal e cheiro verde. 

Repolho a pomarola  Repolho, extrato de tomate, tomate, cebola, alho e sal 

Salada de macarrão colorido Macarrão parafuso colorido, tomate, milho, azeitona, cebola, sal, orégano e cheiro verde. 

Silveirinha de soja Soja em grãos, cebola, cenoura, batata inglesa, alho, sal e cheiro verde. 

Soja em grãos ao molho roti Soja em grãos, cebola, molho shoyu, amido de milho, alho, óleo de soja e sal. 

Torta de legumes   Farinha de trigo, ervilha seca, cenoura, vagem, cebola, ovo, leite integral, queijo muçarela, fermento 

em pó, sal 

Trigo em grãos refogados com gergelim Trigo em grãos, gergelim, cebola, alho, sal e cheiro verde. 

Virado paulista  Farinha de mandioca, tomate, cebola, milho, palmito, azeitona verde, alho e sal. 

 


