Sugestão de cardápio de junho
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

(04/06)
Suco natural de
acerola com
laranja;
Sanduíche
triângulo de pão
integral com patê
de frango;
Melancia.
(11/06)
Suco natural de
maracujá com
laranja;
Mini pão de batata
com queijo Minas;
Manga.
(18/06)
Água de coco ou
suco de abacaxi;
Mini pão francês
com manteiga;
Mexerica.

(05/06)
Vitamina de
morango com
aveia;
Biscoito de
polvilho;
Uva ou
carambola.

(06/06)
Leite puro ou com
achocolatado;
Bolo nutritivo de
abobrinha;
Manga.

(07/06)
Suco integral de
uva;
Enroladinho de
frango;
Abacaxi.

(12/06)
Leite fermentado;
Cookies integral;
Banana.

(13/06)
Leite puro ou com
achocolatado;
Bolo de cenoura;
Melão.

(14/06)
Suco natural de
manga;
Pão de queijo;
Melancia.

(15/06)
Limonada;
Mini pão francês
com queijo Frescal;
Uva.

(19/06)
Limonada;
Espiga de milho;
Laranja.

(20/06)
Iogurte ou
vitamina de
frutas;
Biscoito de
polvilho;
Manga.

(22/06)
Suco natural de
maracujá;
Enroladinho de
queijo;
Maçã.

(26/06)
Leite fermentado;
Biscoito salgado
(tipo cream
cracker);
Maçã.

(27/06)
Vitamina de
banana com
aveia;
Bolo de milho;
Melão.

(21/06)
Suco integral de
uva;
Sanduíche
triângulo de pão
integral com
requeijão e peito
de peru;
Abacaxi.
(28/06)
Suco de laranja
com maracujá;
Mini pão francês
com patê de
frango;
Melancia.

(25/06)
Suco natural de
acerola;
Bisnaguinha
integral com queijo
cottage;
Abacaxi.

Sexta
(01/06)
Limonada;
Mini pão de batata
com queijo cottage
e peito de peru;
Goiaba.
(08/06)
Suco natural de
laranja;
Biscoito de queijo;
Kiwi.

(29/06)
Suco natural ou
polpa de caju;
Pão de queijo;
Pera.

Lembramos que os alimentos sugeridos podem ser trocados por similares, em casa, caso a criança
não goste. As crianças que recebem kit lanche podem fazer a troca na hora do lanche, desde que a
cantina tenha sido avisada com antecedência.
Dica saudável: As Festas Juninas estão chegando e com elas a vontade de comer caldos, pipoca,
milho e canjica também. Então não deixe de aproveitar, mas consuma com equilíbrio, pois alguns
desses alimentos, apesar de serem nutritivos, também são muito calóricos.
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