
Campus de Gualtar Serviços de Acção Social 
4710-057 Braga – P Departamento Alimentar

QUINTA SEXTA

1 2 3 4 5

Sopa 

Prato

Acompanhamento 1 - Cereais e 

derivados, tubérculos

Acompanhamento 2 - 

Hortícolas/Leguminosas

Sopa 

Prato

Acompanhamento 1 - Cereais e derivados, 

tubérculos

Acompanhamento 2 - 

Hortícolas/Leguminosas

SEGUNDA QUINTA SEXTA

8 9 10 11 12

Sopa 

Prato

Acompanhamento 1 - Cereais e 

derivados, tubérculos

Acompanhamento 2 - 

Hortícolas/Leguminosas

Sopa 

Prato

Acompanhamento 1 - Cereais e 

derivados, tubérculos

Acompanhamento 2 - 

Hortícolas/Leguminosas

Notas:

1-  Por razões relacionadas com os abastecimentos, as ementas poderão ser alteradas

2 - Alergénios: Consultar os colaboradores do Departamento Alimentar, conforme Informação Segurança Alimentar (3) disponível nas unidades alimentares ou em www.sas.uminho.pt

3 - Reconhecendo que os teores de sal das refeições são superiores às recomnedações da OMS, o DA-SASUM já se encontra a trabalhar na sua redução. Num estudo de perceção dos teores de sal, os nossos consumidores consideraram os teores de sal atuais adequados, pelo que a sua redução irá ser feita de um modo gradual, para 

que as características sensoriais das refeições não sejam drasticamente afetadas.  

- Arroz integral - -

Salada de alface e couve roxa - Salada de alface, cenoura e couve roxa Feijão verde saltedo

Creme de legumes

Lasanha de bróculos e requeijão Caril de legumes Francesinha vegetariana Caldeirada de tofu
J

A

N

T

A

R

Sopa de feijão branco c/ penca Sopa camponesa Sopa de abóbora

- Batatinhas no forno c/ azeite e alho Arroz de feijão Fusilli salteada c/ cenoura e couve-branca 

Salada de tomate c/ orégãos Espinafres salteados Couve-de-bruxelas cozidas Salada de cebola, pepino e tomate 

Sopa de feijão vermelho

Empadão de soja
Couve recheada com tofu e salsicha de 

soja
Pataniscas de alho francês Bifinhos de seitan com cogumelos

A

L

M

O

Ç

O

Sopa de feijão-verde Sopa de nabiças Sopa de brócolos

Cenourinhas cozidas Brócolos salteados Salada de alface e tomate Cenoura e feijão-verde cozidos Couve-flor cozida

TERÇA QUARTA 

Bolonhesa de seitan

Arroz de pimentos Puré de batata - Batatinhas no forno c/ azeite e alho Esparguete salteada

J

A

N

T

A

R

Sopa de abóbora e couve-branca Sopa de nabos Sopa de feijão-vermelho c/ feijão-verde Sopa de couve-flor Sopa de juliana

Quiche de tofu Estufado mediterrâneo e seitan Lasanha de soja Panado de tofu

Salada de alface e cenoura Grelos salteados
Misto de legumes salteados (cenoura, 

couve-branca e penca)
Salada de tomate e pimento verde -

Pimento recheado

Fusilli salteada Arroz ao alho - Arroz de brócolos Arroz branco

A

L

M

O

Ç

O

Sopa de legumes Creme de ervilhas Sopa de alho-francês Sopa de grão-de-bico Creme de abóbora

Hamburguer vegetariano Feijoada à Brasileiras vegetariana Tortilha de curgete Crepe de espinafre e requeijão

EMENTA REFEIÇÕES OVO-LACTO-VEGETARIANAS - EMENTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 BRAGA - GUIMARÃES

TERÇA QUARTA SEGUNDA
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Campus de Gualtar Serviços de Acção Social 
4710-057 Braga – P Departamento Alimentar

SEGUNDA QUINTA SEXTA

15 16 17 18 19

Sopa 

Prato

Acompanhamento 1 - Cereais e 

derivados, tubérculos

Acompanhamento 2 - 

Hortícolas/Leguminosas

Sopa 

Prato

Acompanhamento 1 - Cereais e derivados, 

tubérculos

Acompanhamento 2 - 

Hortícolas/Leguminosas

Notas:

EMENTA REFEIÇÕES OVO-LACTO-VEGETARIANAS - EMENTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 BRAGA - GUIMARÃES

TERÇA QUARTA 

A

L

M

O

Ç

O

Sopa de couve flor Creme de cenoura Sopa juliana Sopa de grão-de-bico c/ nabiças Sopa de alho francês

Pizza vegetariana com enchido de soja Gratinado de legumes Beringela recheada Croquete de soja e rissol vegetariano Feijoada à transmontana vegetariana

- Arroz integral Massa integral Batatinhas c/ molho de manteiga Arroz de tomate

Salada de alface, azeitonas verdes e 

pimento vermelho
Salada de alface, cenoura e milho Salada de alface, pepino e tomate

Alho francês, couve branca e cenoura 

salteados
Legumes salteados

J

A

N

T

A

R

Sopa de legumes Sopa camponesa Sopa de penca Creme de abóbora

Lasanha de legumes e cogumelos Alho francês com seitan e natas Curgete recheada
Legumes salteados c/ tofu e massa 

chinesa

- - Arroz de pimentos -

Couve branca salteada Salada de tomate c/ azeitonas Couve à mineira Brócolos salteadas

1-  Por razões relacionadas com os abastecimentos, as ementas poderão ser alteradas

2 - Alergénios: Consultar os colaboradores do Departamento Alimentar, conforme Informação Segurança Alimentar (3) disponível nas unidades alimentares ou em www.sas.uminho.pt

3 - Reconhecendo que os teores de sal das refeições são superiores às recomnedações da OMS, o DA-SASUM já se encontra a trabalhar na sua redução. Num estudo de perceção dos teores de sal, os nossos consumidores consideraram os teores de sal atuais adequados, pelo que a sua redução irá ser feita de um modo gradual, para 

que as características sensoriais das refeições não sejam drasticamente afetadas.  
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