
 

 

Cardápio Berçário Novembro 2021 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
1 2 3 4 5 

Arroz papa, gema 
de ovo , chuchu, 

alho poró, cenoura, 
carne e acelga 

picadinha 
 Sobremesa: fruta 

 

Feriado  

Arroz papa, 
caldo de feijão, 
cará, cenoura, 

carne desfiada e 
repolho 

Sobremesa: fruta 

 Creme de abóbora, 
abobrinha, quinoa,  
carne e espinafre 
Sobremesa: fruta 

 

Canjinha (frango, 
arroz papa, batata, 
cenoura e escarola 

picadinha) 
Sobremesa: fruta 

 

8 9 10 11 12 

Mandioquinha, 
caldo de feijão, 

tomate, abobrinha, 
carne e espinafre  
Sobremesa: fruta 

 

Batata, ervilha, 
salsão, abóbora, 
frango e couve 

picadinha 
Sobremesa: fruta 

 
Batata doce, 

ervilha, chuchu, 
abóbora, carne e 

escarola picadinha 
Sobremesa: fruta 

 

Canjinha (frango, 
arroz papa, batata, 
cenoura e escarola 

picadinha) 
Sobremesa: fruta 

Arroz papa, 
Grão de bico, 

mandioca, cenoura, 
carne  

Sobremesa: fruta 

15 16 17 18 19 

Feriado  

Mandioquinha, 
ervilha, cenoura, 
batata, carne e 

espinafre, gema de 
ovo 

Sobremesa: fruta 

Caldo verde 
(Batata, lentilha, 
cenoura, couve, 

frango) 
Sobremesa: fruta 

 

Macarrão, caldo de 
feijão, chuchu, 

abóbora, escarola e 
carne 

Sobremesa: fruta 

Creme de abóbora, 
abobrinha, quinoa, 

caldo de feijão, 
gema de ovo e 

espinafre 
Sobremesa: fruta 

22 23 24 25 26 

Caldo de feijão, 
inhame, cenoura, e 

espinafre e ovo 
Sobremesa: fruta 

Arroz papa, 
mandioquinha, 

chuchu, abóbora, 
carne e couve 

Sobremesa: fruta 

Batata doce,  
caldo de feijão, 

alho poró, chuchu, 
abobrinha, frango e 

escarola 
Sobremesa: fruta 

Macarrão,  
caldo de feijão, 
mandioquinha, 
cenoura, carne 

desfiada e acelga  
Sobremesa: fruta 

 

Batata, lentilha, 
abobrinha, 

abóbora, frango e 
couve picadinha 
Sobremesa: fruta 

29 30    

Canjinha (frango, 
arroz papa, batata, 
cenoura e escarola 

picadinha) 
Sobremesa: fruta 

 

Creme de batata 
(batata, vagem, 
mandioquinha, 

ovo, couve) 
Sobremesa: fruta 

   

 Vanessa Marques Paganotti 
Nutricionista CRN³ 34972 

 



 

 

Cardápio Novembro 2021 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
1 2 3 4 5 

Arroz e feijão 
Carne moída com 

cenoura 
Salada de acelga  

Suco + fruta 

Feriado  

Arroz e feijão preto 
Carne seca  

Couve manteiga 
Farofa  

Suco + mousse de 
morango 

 

Arroz e feijão 
Espaguete ao 

molho de frango 
Salada pepino 
Suco + fruta 

 

Arroz e feijão 
Bifinho 

 Batata palito 
Salada de 
beterraba 

Suco + gelatina 
 

8 9 10 11 12 

Arroz e feijão  
Hambúrguer 

funcional de carne 
Legumes sautê 

Salada de repolho 
Suco + fruta 

Arroz e feijão  
Strogonoff de 

frango  
Batata palha 

Salada de alface 
Suco + gelatina 

Arroz e feijão preto 
Carne louca ao 

molho mostarda 
Farofa  

 couve refogada 
Salada de alface 

Suco + fruta 

  Arroz e feijão                            
Espaguete alho e 

óleo com  
Cubinhos de peito 

de peru 
Salada de pepino                              

Suco +fruta 

Arroz e feijão 
Picadinho 

americano (carne 
moída com ovos) 

Batata bolinha 
assada 

 Salada de alface 
picadinha 

Suco +gelatina 
15 16 17 18 19 

Feriado  

Arroz e feijão  
Isca de frango com 

gergelim 
Abobrinha 

refogada com 
tomate 

Salada de repolho 
Suco + gelatina 

 

Arroz com gergelim 
e feijão preto 

Com Carne seca  
Refogado de couve  
Suco + mousse de 

chocolate  

Arroz e feijão  
Macarrão na 

manteiga (molho 
ao sugo opcional)  
Salada de alface 

com ovos 
Suco + fruta 

Arroz e feijão 
Almôndegas 
Batata palito 

assada 
Salada de alface 

com cenoura ralada 
Suco + gelatina 

22 23 24 25 26 

Arroz e feijão 
Picadinho de carne 

com legumes 
Salada mix de 

folhas 
Suco + fruta 

Arroz e feijão 
Panqueca de queijo 

ao molho branco 
Salada de cenoura  

ralada e acelga 
Suco + gelatina 

 

Arroz e feijão 
Strogonoff de 

frango  
 Batata palha  

Salada de alface 
picadinha 

Suco + fruta 

Arroz e feijão 
Espaguete à 
bolonhesa 

Salada de tomate, 
alface e gergelim 

Suco + fruta 

Arroz e feijão 
Isca de frango ao 

curry 
Purê de batata 

Salada de repolho 
Suco + gelatina 

29 30    

Arroz e feijão 
Cubos de frango 

Salada de 
beterraba ralada, 

alface e laranja 
Suco + fruta 

Arroz e feijão 
Almôndega de 

carne 
 Chuchu refogado 

com alho poró  
Mix de folhas 

verdes 
Suco + gelatina 

   

 Vanessa Marques Paganotti 
Nutricionista CRN³ 34972 

 



Vanessa Marques Paganotti 
Nutricionista CRN³ 34972 

 

 
 
 

 
As frutas poderão ser substituídas de acordo com a safra/ época do ano. 

 

Cardápio Frutas Novembro 2021 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
1 2 3 4 5 

Raspinha de maçã Feriado Pera em pedaços Melancia em cubos Banana com aveia 

8 9 10 11 12 

Banana em rodelas Manga em tiras Raspinha de maçã Mamão em 
pedaços Melancia em cubos 

15 16 17 18 19 

Feriado  Mamão com farelo 
de aveia Raspinha de maçã Papinha de 

abacate 
Morango 

cortadinho 

22 23 24 25 26 

Mamão com farelo 
de aveia Raspinha de maçã Banana em rodelas Melancia em cubos Pera em pedaços 

29 30    

Banana em rodelas Pera em pedaços    
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