
 

                                

 

 

EMENTA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE AZAMBUJA 

 SEMANA DE 30 DE MAIO a 3 DE JUNHO DE 2022 

SEGUNDA-FEIRA 

30 de maio 

TERÇA-FEIRA 

31 de maio 

QUARTA-FEIRA 

1 de junho 

QUINTA-FEIRA 

2 de junho 

SEXTA-FEIRA 

3 de junho (Suécia) 

SOPA Caldo verde Creme de cenoura 
Couve-flor com cenoura 

ripada 
Sopa de feijão-verde 

com cenoura 
Feijão branco com 

hortaliças 

PRATO DE PEIXE Esparguete de salmão 
Bacalhau com brócolos e 

broa 

Filetes de pescada 
gratinados com arroz 

branco 

Dourada grelhada com 
batata e brócolos cozidos 

Atum com Macarrão 

PRATO DE CARNE 
Panados de Frango com 

esparguete 
Carne de vaca guisada 

com macarrão 
Strogonoff de peru com 

arroz branco     

Frango estufado em 
molho de tomate com 

massa espiral 

Almôndegas com 
Macarrão 

SALADA  Salada de legumes*1 Salada de legumes*1 Salada de legumes*1 Salada de legumes*1 Salada de legumes*1 

SOBREMESA Fruta da época*2 Fruta da época*2 Fruta da época*2 Fruta da época*2 Fruta da época*2 

 

*1 Salada de legumes crus (composta por, pelo menos, dois dos seguintes elementos alface, beterraba, cenoura ralada, couve-roxa, pepino, tomate, outros) ou 
cozidos/grelhados/salteados (composta por, pelo menos, dois dos seguintes elementos – brócolos, curgete, couve-flor, ervilhas, feijão-verde, macedónia, milho, 
pimentos, outros). 
*2 Duas variedades diárias de fruta da época (banana, clementina, kiwi, laranja, maçã, melancia, melão, meloa, morango, nectarina, nêspera, pera, pêssego, 
tangerina, uvas, outros. Nos dias em que é fornecido um doce haverá pelo menos 1 variedade de fruta fresca.  

 

Data ____/____/_____ O Presidente da CMA  A Diretora  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                

 

 

EMENTA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE AZAMBUJA 

 SEMANA DE 6 a 10 DE JUNHO DE 2022 

SEGUNDA-FEIRA 

6 de junho (Espanha) 

TERÇA-FEIRA 

7 de junho (Alemanha) 

QUARTA-FEIRA 

8 de junho (Itália) 

QUINTA-FEIRA 

9 de junho (França) 

SEXTA-FEIRA 

10 de junho 

SOPA Creme de brócolos Grão co Espinafres 
Sopa de abóbora com 

espinafres 
Sopa de nabiças 

FERIADO NACIONAL 
PRATO DE PEIXE Bacalhau com grão e ovo 

Perca no forno com 
batata 

Salada de Atum Arroz de peixe 

PRATO DE CARNE Paelha Valenciana Salsicha grelhada com 
salada de batata 

Esparguete à bolonhesa Frango de fricassé 

SALADA  Salada de legumes*1 Salada de legumes*1 Salada de legumes*1 Salada de legumes*1 

SOBREMESA Fruta da época*2 Fruta da época*2 
Panna cotta de frutos 

vermelhos 
Fruta da época*2  

 

*1 Salada de legumes crus (composta por, pelo menos, dois dos seguintes elementos alface, beterraba, cenoura ralada, couve-roxa, pepino, tomate, outros) ou 
cozidos/grelhados/salteados (composta por, pelo menos, dois dos seguintes elementos – brócolos, curgete, couve-flor, ervilhas, feijão-verde, macedónia, milho, 
pimentos, outros). 

*2 Duas variedades diárias de fruta da época (banana, clementina, kiwi, laranja, maçã, melancia, melão, meloa, morango, nectarina, nêspera, pera, pêssego, 
tangerina, uvas, outros. Nos dias em que é fornecido um doce haverá pelo menos 1 variedade de fruta fresca.  

 

Data ____/____/_____ O Presidente da CMA  A Diretora  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


