
Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Sopa de repolho 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Repolho 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com água 
fria adicione as batatas, a cebola, a cenoura, a abóbora 
aos cubos, o alho e o sal, deixe cozinhar cerca de 30 
minutos. Passe tudo pela varinha mágica. Acrescente o 
repolho em juliana fina e deixe cozer mais 15 minutos. 
Retifique os temperos, e termine com o azeite (em cru, direto 
da garrafa, sem ferver). 

Abóbora 40 (g) 

Batata 50 (g) 

Cenoura  45 (g) 

Cebola  25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho  q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

201 49 1.6 0.2 7.1 2.3 1.4 0.1 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Sopa de repolho 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

  

Alergénios 

 

Sopa de brócolos 

Cozido 

Ingredientes Capitação  Preparação 

Brócolos 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com água 
fria adicione as batatas, a cenoura, a cebola, a courgette, 
a abóbora aos cubos, o alho e o sal, deixe cozinhar cerca 
de 30 minutos. Passe tudo pela varinha mágica. Adicione os 
brócolos e deixe cozer durante 10 minutos. Retifique os 
temperos, e termine com o azeite (em cru, direto da garrafa, 
sem ferver). 

Abóbora 60 (g) 

Batata 50 (g) 

Courgette 50 (g) 

Cebola  25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

169 39 1.3 0.2 5.4 1.8 1.2 0.0 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Sopa de brócolos 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Creme de legumes 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Espinafres 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com água 
fria adicione as batatas, a cenoura, a cebola, os espinafres, 
os brócolos, o alho francês, a abóbora, o alho e o sal, deixe 
cozinhar cerca de 30 minutos. Passe tudo pela varinha 
mágica. Retifique os temperos, e termine com o azeite (em 
cru, direto da garrafa, sem ferver). 

Brócolos 40 (g) 

Alho-francês 40 (g) 

Abóbora 40 (g) 

Batata 30 (g) 

Cenoura  30 (g) 

Cebola  25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho cru q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

163 47 1.6 0.2 6.2 2.1 2.0 0.1 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Creme de legumes 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

  

Alergénios 

 

Sopa de Espinafres  

Cozido 

Ingredientes Capitação  Preparação 

Espinafres  40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com 
água fria adicione as batatas, a cenoura, a cebola, a 
courgette, a abóbora aos cubos, o alho e o sal, deixe 
cozinhar cerca de 30 minutos. Passe tudo pela varinha 
mágica. Adicione os espinafres por mais 10 minutos. 
Retifique os temperos, e termine com o azeite (em cru, 
direto da garrafa, sem ferver). 

Abóbora 60 (g) 

Batata 50 (g) 

Courgette 50 (g) 

Cebola 25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

169 39 1.3 0.2 5.4 1.8 1.2 0.0 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Sopa de Espinafres  

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pelaCircular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Creme de ervilhas 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Ervilhas 30 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com água 
fria junte as batatas, a cenoura, o alho-francês e a cebola 
cortados aos cubos, as ervilhas, o alho e o sal, deixe cozinhar 
cerca de 30 minutos. Passe tudo pela varinha mágica. 
Retifique os temperos, e termine com o azeite (em cru, direto 
da garrafa, sem ferver). 

Batata 50 (g) 

Cenoura  45 (g) 

Alho francês 50 (g) 

Cebola  25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho  q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

391 93 1.8 0.3 14.3 2.4 4.7 0.1 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Creme de ervilhas 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Creme de couve lombarda e nabo 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Couve lombarda 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com água 
fria adicione as batatas, a cenoura, a cebola, os nabos aos 
cubos, a couve-lombarda, o alho e o sal, deixe cozinhar 
cerca de 30 minutos. Passe tudo pela varinha mágica. 
Retifique os temperos, e termine com o azeite (em cru, direto 
da garrafa, sem ferver). 

Nabo 20 (g) 

Batata 50 (g) 

Cenoura  45 (g) 

Cebola  25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho cru q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

222 53 1.8 0.2 7.7 2.4 1.5 0.1 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Creme de couve lombarda e nabo 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

  

Alergénios 

 

Sopa de Agrião 

Cozido 

Ingredientes Capitação  Preparação 

Agrião 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com 
água fria adicione as batatas, a cenoura, a cebola, a 
courgette, a abóbora aos cubos, o alho e o sal, deixe 
cozinhar cerca de 30 minutos. Passe tudo pela varinha 
mágica. Adicione o agrião e deixe cozer durante 10 
minutos. Retifique os temperos, e termine com o azeite (em 
cru, direto da garrafa, sem ferver). 

Abóbora 60 (g) 

Batata 50 (g) 

Courgette 50 (g) 

Cebola 25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

169 39 1.3 0.2 5.4 1.8 1.2 0.0 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Sopa de Agrião 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pelaCircular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Sopa de juliana de legumes 

Cozido 

Ingredientes Capitação  Preparação 

Repolho 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com água 
fria adicione as batatas e a cebola aos cubos, o alho e o 
sal, deixe cozinhar cerca de 30 minutos. Passe tudo pela 
varinha mágica. Acrescente a cenoura em cubos, o repolho 
em juliana fina e as ervilhas e deixe cozinhar cerca de 15 
minutos. Retifique os temperos, e termine com o azeite (em 
cru, direto da garrafa, sem ferver). 

Ervilhas 30 (g) 

Batata 50 (g) 

Cenoura  45 (g) 

Cebola 25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho cru q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

405 97 1.9 0.3 14. 2.4 5.0 0.1 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Sopa de juliana de legumes 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, s egundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Creme de abóbora e couve-flor 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Abóbora 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com água 
fria adicione as batatas, a cebola, o nabo, a cenoura, a 
abóbora, a couve-flor aos cubos, o alho e o sal, deixe 
cozinhar cerca de 30 minutos. Passe tudo pela varinha 
mágica. Retifique os temperos, e termine com o azeite (em 
cru, direto da garrafa, sem ferver). 

Couve-flor 40 (g) 

Batata 50 (g) 

Cenoura  45 (g) 

Cebola  25 (g) 

Nabo 20 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho  q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

197 48 1.5 0.2 7.0 2.5 1.6 0.0 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Creme de abóbora e couve-flor 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Sopa de feijão vermelho e couve-portuguesa 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Couve-portuguesa 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Depois do feijão estar 
demolhado e cozido, numa panela com água fria adicione 
as batatas, a cenoura, a cebola aos cubos, o alho e o sal, 
deixe cozinhar cerca de 30 minutos. Acrescente parte do 
feijão e passe tudo pela varinha mágica. Adicione a água 
de cozedura do feijão. Acrescente a couve portuguesa em 
juliana e deixe cozer mais 5 minutos. Adicione o resto do 
feijão, retifique os temperos, e termine com o azeite (em cru, 
direto da garrafa, sem ferver). 

Feijão vermelho 40 (g) 

Batata 50 (g) 

Cenoura  45 (g) 

Cebola  25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho cru q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

430 103 1.9 0.3 15,7 2,7 5.5 0.0 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Sopa de feijão vermelho e couve-portuguesa 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o  Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Sopa de repolho e cenoura em juliana 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Repolho 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com água 
fria junte as batatas, a cebola, uma parte da cenoura, a 
courgette e a abóbora cortados aos cubos, o alho e o sal, 
deixe cozinhar cerca de 30 minutos. Passe tudo pela varinha 
mágica. Acrescente o repolho em juliana fino e a cenoura 
raspada e deixe cozer mais 15 minutos. Retifique os 
temperos, e termine com o azeite (em cru, direto da garrafa, 
sem ferver). 

Cenoura 45 (g) 

Batata 50 (g) 

Abóbora 60 (g) 

Courgette 30 (g) 

Cebola  25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

166 47 1.3 0.2 5.9 2.1 1.3 0.0 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Sopa de repolho e cenoura em juliana 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Sopa de feijão branco com couve lombarda 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Couve lombarda 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Depois do feijão estar 
demolhado e cozido, numa panela com água fria adicione 
as batatas, a cenoura, a cebola aos cubos, o alho e o sal, 
deixe cozinhar cerca de 30 minutos. Acrescente parte do 
feijão e passe tudo pela varinha mágica. Adicione a água 
de cozedura do feijão. Acrescente a couve lombarda em 
juliana e deixe cozer mais 5 minutos. Adicione o resto do 
feijão, retifique os temperos, e termine com o azeite (em cru, 
direto da garrafa, sem ferver). 

Feijão branco 40 (g) 

Batata 50 (g)  

Cenoura  45 (g) 

Cebola  25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho cru q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

425 101 1.8 0.3 15.4 2.4 5.6 0.1 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Sopa de feijão branco com couve lombarda 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Sopa de juliana de legumes 

Cozido 

Ingredientes Capitação  Preparação 

Repolho 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com água 
fria adicione as batatas e a cebola aos cubos, o alho e o 
sal, deixe cozinhar cerca de 30 minutos. Passe tudo pela 
varinha mágica. Acrescente a cenoura em cubos, o repolho 
em juliana fina e as ervilhas e deixe cozinhar cerca de 15 
minutos. Retifique os temperos, e termine com o azeite (em 
cru, direto da garrafa, sem ferver). 

Ervilhas 30 (g) 

Batata 50 (g) 

Cenoura  45 (g) 

Cebola 25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho cru q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

405 97 1.9 0.3 14. 2.4 5.0 0.1 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Sopa de juliana de legumes 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, s egundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Canja de galinha 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Perna de frango 40 (g) Leve ao lume em água a ferver, as pernas de frango e o sal. 
Retire o frango e desfie a carne. Na água de cozedura do 
frango, adicione a massa pevide e deixe cozer durante 15 
minutos. Volte adicionar a carne desfiada. Retifique os 
temperos e adicione o azeite (em cru, direto da garrafa, sem 
ferve) 

Massa pevide 20 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

988 178 5.5 0.9 17.5 0.6 14.1 0.0 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Canja de galinha 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Creme de abóbora e couve-flor 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Abóbora 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com 
água fria adicione as batatas, a cebola, o nabo, a 
cenoura, a abóbora, e courgette, o alho e o sal, deixe 
cozinhar cerca de 30 minutos. Passe tudo pela varinha 
mágica. Retifique os temperos, e termine com o azeite (em 
cru, direto da garrafa, sem ferver). 

Courgette 40 (g) 

Batata 50 (g) 

Cenoura  45 (g) 

Cebola  25 (g) 

Nabo 20 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho  q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

197 48 1.5 0.2 7.0 2.5 1.6 0.0 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Creme de abóbora e courgette 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pelaCircular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

  

Alergénios 

 

Sopa de brócolos 

Cozido 

Ingredientes Capitação  Preparação 

Brócolos 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com água 
fria adicione as batatas, a cenoura, a cebola, a courgette, 
a abóbora aos cubos, o alho e o sal, deixe cozinhar cerca 
de 30 minutos. Passe tudo pela varinha mágica. Adicione os 
brócolos e deixe cozer durante 10 minutos. Retifique os 
temperos, e termine com o azeite (em cru, direto da garrafa, 
sem ferver). 

Abóbora 60 (g) 

Batata 50 (g) 

Courgette 50 (g) 

Cebola  25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

169 39 1.3 0.2 5.4 1.8 1.2 0.0 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Sopa de brócolos 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Creme de legumes 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Espinafres 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com água 
fria adicione as batatas, a cenoura, a cebola, os espinafres, 
os brócolos, o alho francês, a abóbora, o alho e o sal, deixe 
cozinhar cerca de 30 minutos. Passe tudo pela varinha 
mágica. Retifique os temperos, e termine com o azeite (em 
cru, direto da garrafa, sem ferver). 

Brócolos 40 (g) 

Alho-francês 40 (g) 

Abóbora 40 (g) 

Batata 30 (g) 

Cenoura  30 (g) 

Cebola  25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho cru q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

163 47 1.6 0.2 6.2 2.1 2.0 0.1 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Creme de legumes 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Declaração Nutricional por 100 g 

  

 

 

 

Alergénios 

 

Sopa de grão com espinafres 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Espinafres 40 (g) De véspera demolhe o grão. Descasque, lave e corte os 
legumes. Numa panela com água fria adicione as batatas, 
a cenoura e a cebola cortados aos cubos, o alho e o sal, 
deixe cozinhar cerca de 30 minutos. Passe tudo pela varinha 
mágica. Adicione os espinafres previamente preparados e o 
grão, deixe cozer. Retifique os temperos, e termine com o 
azeite (em cru, direto da garrafa, sem ferver). 

Grão-de-bico 40 (g) 

Batata 50 (g) 

Cenoura  45 (g) 

Cebola  25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho  q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

473 1113 2.7 0.3 16.6 2.2 5.2 0.1 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Sopa de grão com espinafres 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Sopa de repolho 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Repolho 40 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com água 
fria adicione as batatas, a cebola, a cenoura, a abóbora 
aos cubos, o alho e o sal, deixe cozinhar cerca de 30 
minutos. Passe tudo pela varinha mágica. Acrescente o 
repolho em juliana fina e deixe cozer mais 15 minutos. 
Retifique os temperos, e termine com o azeite (em cru, direto 
da garrafa, sem ferver). 

Abóbora 40 (g) 

Batata 50 (g) 

Cenoura  45 (g) 

Cebola  25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho  q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

201 49 1.6 0.2 7.1 2.3 1.4 0.1 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Sopa de repolho 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Declaração Nutricional por 100 g 

 

 

 

Alergénios 

 

Creme de cenoura 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Batata 50 (g) Descasque, lave e corte os legumes. Numa panela com 
água fria adicione as batatas em cubos, a cebola, a 
cenoura, a abóbora, a courgette aos cubos,o alho e o sal, 
deixe cozinhar cerca de 30 minutos. Passe tudo pela 
varinha mágica. Retifique os temperos e termine com o 
azeite (em cru, direto da garrafa, sem ferver). 

Abóbora 40 (g) 

Cougette 30 (g) 

Cenoura  45 (g) 

Cebola  25 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Alho  q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

206 49 2 0 7 2 1 0 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Creme de cenoura 

Tipo de prato: Sopa 

 

Fonte: Capitações obtidas pelaCircular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

Alergénios 

 

vnn 

Bife de peru salteados com cogumelos - Prato Geral 

Estufado 

Ingredientes Capitação Preparação 

Bife de peru 120 (g) Lave e prepare os ingredientes segundo as normas de 

higiene e segurança alimentar. Tempere os bifes de peru com 

sal e sumo de limão. Coloque os bifes a saltear com um fio de 

azeite. No decorrer da cozedura vire os bifes para uma 

uniforme cozedura. Depois adicionar os cogumelos e cubos de 

cenoura. Temperar com orégãos e pimenta preta. 

Cogumelos  40 (g) 

Cenoura 35 (g)  

Orégãos  q.b.  

Azeite 3 (ml) 

Pimenta preta  q.b.  

Sal ≤0,2 (g) 

Sumo de limão q.b. 

Arroz branco – Acompanhamento   

Cozido  

Ingredientes Capitação Preparação 

Arroz 160 (g) Leve ao lume o azeite e o arroz envolvidos e deixe alourar 

ligeiramente e adicione a água (1 porção de arroz para 2 

porções de água), junte o alho. Tempere de sal e deixe 

cozinhar lentamente por 20 minutos. 

Alho q.b. 

Azeite 3 (ml) 

Sal 
 

≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

616 148 3 1 18 1 11 0 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Bife de peru salteados com cogumelos, cubos de cenoura, arroz branco e salada mista  

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela 

da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
Componentes:   

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

Alergénios 

 

  vnn 

Feijoada à Portuguesa - Prato Geral 

Estufado 
Ingredientes Capitação Preparação 

Carne de frango 60 (g) Lave e prepare os ingredientes segundo as normas de 
higiene e segurança alimentar. 
Depois de cozido o feijão reserve com a água.  
Corte a carnes em cubos três por três cm e tempere de 
sal, louro e sumo de limão. 
Leve ao lume o azeite, a cebola picada, o alho, deixe 
alourar, acrescente as carnes um pouco de calda, o louro, 
o tomate em cubos, a cenoura em rodelas, e deixe 
cozinhar cerca de meia hora (até ficar tenra). Acrescente 
a couve lombarda em juliana grossa e o feijão bem como 
a água da cozedura do feijão e deixe cozinhar durante 
quinze minutos. Retifique os tempero. 
 

Carne de vaca 60 (g) 

Feijão branco seco 40 (g) 

Cenoura 40 (g) 

Couve-lombarda 60 (g) 

Tomate 35 (g) 

Cebola 25 (g) 

Alho q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Louro q.b. 

Sumo de limão q.b. 

Arroz Branco - Acompanhamento 

Cozido 
Ingredientes Capitação Preparação 

Arroz 60 (g) Leve ao lume o azeite e o arroz envolvidos e deixe 
alourar ligeiramente e adicione a água (1 porção de 
arroz para 2 porções de água), junte o alho. Tempere 
de sal e deixe cozinhar lentamente por 20 minutos. 

Alho q.b. 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

523 126 3 1 13 2 12 0 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Feijoada à Portuguesa 

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela 

da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

 

Componentes:   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

 

Alergénios 

 

Massa com atum - Prato Geral 

Cozido 
Ingredientes Capitação Preparação 

Massa espiral tricolor 60 (g) Lave bem, arranje e corte os ingredientes.  
Escorra bem o atum. 
Coza a massa em água temperada com sal e um fio de 
azeite. À parte coza os ovos.  
Raspe a cenoura e saltei os cogumelos com um fio de 
azeite e alho. 
Após a sua cozedura descasque os ovos e pique-os, 
escorra a massa. No final, envolva a massa com o atum 
bem escorrido, o ovo picado e os cogumelos e cenoura 
raspada. No final, salpicar com orégãos.  

Atum em conserva 75 (g) 

Cenoura 40 (g) 

Ovo cozido 1 (Unidade) 

Azeite  3 (ml) 

Cogumelos 40 (g) 

Sal ≤0,2 (g) 

Alho q.b. 

Orégãos q.b. 

Salada mista - Guarnição 

Cru 
Ingredientes Capitação Preparação 

Rúcula 50 (g) Prepare, lave e desinfete os hortícolas segundo as 
normas de higiene e segurança alimentar. Corte a 
alface em juliana, o tomate às rodelas. Tempere na 
altura de servir com azeite e sal. 

Tomate-cereja 30 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

763 182 7 7 17 2 12 0 

Peixes e produtos à base de peixe; Ovos e produtos à base de ovos; Glúten de Trigo;  

Massa com atum (massa espiral tricolor com atum, ovo picado e cogumelos) com salada 

mista 

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela 

da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
Componentes:   

 

 

 
 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

Alergénios 

 

 

Perninhas de frango no forno - Prato Geral 

Assado 

Ingredientes Capitação Preparação 

Pernas de frango 165 (g) Lave e prepare os ingredientes segundo as normas de 

higiene e segurança alimentar. Tempere as pernas de frango 

com olho, sal, sumo de limão e pimentão-doce. Num tabuleiro 

coloque rodelas de cebola e um fio de azeite, posteriormente 

leve as pernas ao forno quente, dispostas no tabuleiro, 

cobertas com a marinada e polvilhadas com orégãos. Leve 

ao forno a assar à temperatura de 160 ªC por 30 minutos.  

Cebola 25 (g) 

Alho q.b. 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

Sumo de limão q.b. 

Orégãos  q.b. 

Pimentão-doce q.b. 

Batata assada - Acompanhamento 

Assado 

Ingredientes Capitação Preparação 

Batatas 200 (g) Coloque num tabuleiro as batatas partidas, com azeite, sal, 
alho, cebola e tomate. 
Leve ao forno a 160ºC durante 20 minutos. 
 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

Alho q.b. 

Cebola 25 (g) 

Tomate 35 (g) 

Salada mista - Guarnição 

Cru 

Ingredientes Capitação Preparação 

Alface 30 (g) Prepare, lave e desinfete os hortícolas segundo as normas de 
higiene e segurança alimentar. Corte a alface em juliana e 
raspe a cenoura. Junte os ingredientes. Tempere na altura de 
servir com azeite e sal. 

Milho  30 (g) 

Cenoura 40 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

521 124 3 0 16 1 9 0 

Glúten de Trigo; Ovos e produtos à base de ovos;  

Perninhas de frango no forno com batata assada e salada mista 

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela 

da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

Alergénios 

 

Medalhões de pesada estufados - Prato Geral 

Estufado 
Ingredientes Capitação Preparação 

Medalhões de pescada 125 (g) Limpe, prepare e tempere os medalhões de pescada 
com sal, sumo de limão, louro, orégãos e salsa. Lave, 
arranje e corte os restantes ingredientes. 
Estufe a cebola, o alho, o tomate cortado aos cubos e a 
cenoura cortada os cubos em azeite. Passa tudo pela 
varinha mágica.  
Acrescente o peixe. Deixe estufar em lume brando 
durante 30 minutos, retificando o tempero no final. 
 

Tomate 35 (g) 

Cebola 25 (g) 

Alho q.b. 

Cenoura 40 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

Especiarias e ervas aromáticas (sumo de 
limão, louro, orégãos e salsa) 

q.b 

Puré de batata- Prato Geral 

Cozido 
Ingredientes Capitação Preparação 

Batata 200 (g) Lave e prepare os ingredientes segundo as normas de 
higiene e segurança alimentar. 
Descasque as batatas, lave e leve ao lume a cozer com 
sal. Depois de cozidas, reduza a puré, junte o leite, o 
ovo e a noz-moscada. 
 

Leite de vaca UHT Meio Gordo 35 (ml) 

Ovo líquido pasteurizado 1 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

Noz-moscada q.b. 

Legumes salteados - Guarnição  

Salteado 
Ingredientes Capitação Preparação 

Cenoura 30 (g) Prepare, lave e desinfete os vegetais segundo as 
normas de higiene e segurança alimentar. Leve ao lume 
os legumes com um fio de azeite, alho e tempere de sal. 
Salteie os legumes por 10 minutos. 

Repolho 60 (g) 

Couve-de-bruxelas 30 (g) 

Alho q.b. 

Azeite 3 (ml) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

429 102 3 0 11 2 7 0 

Leite e produtos à base de leite (incluindo Lactose); Ovos e produtos à base de ovos;Peixe e produtos à base de peixe; 

Medalhões de pescada estufados com puré de batata e legumes salteados  

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela 

da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
Componentes:   

 

 

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

Alergénios 

 

  vnn 

Rancho à Portuguesa - Prato Geral 

Estufado 
Ingredientes Capitação Preparação 

Carne de frango 40 (g) Lave e prepare os ingredientes segundo as normas de 
higiene e segurança alimentar. 
Depois de cozido o grão-de-bico reserve com a água.  
Corte a carnes em cubos três por três cm tempere de sal, 
louro e sumo de limão. 
Leve ao lume o azeite, a cebola picada, o alho, deixe 
alourar, acrescente as carnes um pouco de calda, o louro, 
o tomate em cubos a cenoura em rodelas, e deixe 
cozinhar cerca de meia hora (até ficar tenra). Acrescente 
a couve lombarda em juliana grossa bem como a massa 
e o grão-de-bico bem como a água da cozedura do 
grão-de-bico e deixe cozinhar durante quinze minutos. 
Retifique os temperos. 
 

Carne de porco 60 (g) 

Carne de vaca 60 (g) 

Grão-de-bico 60 (g) 

Macarronete 40 (g) 

Couve-lombarda 60 (g) 

Cenoura 40 (g) 

Tomate 35 (g) 

Cebola 25 (g) 

Alho q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Louro q.b. 

Sumo de limão q.b. 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

676 162 4 1 18 2 12 0 

Glúten de Trigo; Ovos e produtos à base de ovos;  

Rancho à Portuguesa  

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela 

da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

Alergénios 

 

Filetes de pescada no forno - Prato Geral 

Assado 
Ingredientes Capitação Preparação 

Pescada 125 (g) Lavar, preparar e temperar os filetes de pescada com 

sal, alho, sumo de limão e ervas aromáticas. Tape com 

uma película aderente e guarde no frigorífico durante 1 

hora. 

Passado esse tempo, escorra bem os filetes, passe-os 

por farinha e, em seguida, pelos ovos batidos com um 

pouco de sal. Nos tabuleiros, colocar um pouco de 

azeite no fundo e colocar por cima os filetes. Levar ao 

forno a 160ºC, cerca de 30 min. 

Ovo pasteurizado líquido ½ (Unidade) 

Farinha de trigo q.b. 

Alho q.b. 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

Sumo de limão q.b 

Ervas aromáticas (salsa, orégãos e louro) q.b 

Arroz Primavera - Acompanhamento 

Cozido 
Ingredientes Capitação Preparação 

Arroz 60 (g) Descasque e lave a cenoura e o alho. Leve ao lume o 
azeite e o arroz envolvidos e deixe alourar 
ligeiramente e adicione a água (1 porção de arroz 
para 2 porções de água), junte o alho, a cenoura 
raspada, as ervilhas e o milho. Tempere de sal e deixe 
cozinhar lentamente por 20 minutos. 

Cenoura 30 (g) 

Ervilhas 30 (g) 

Milho 25 (g) 

Alho q.b. 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

515 123 3 1 13 1 10 0 

Glúten de Trigo; Ovos e produtos à base de ovos; Peixe e produtos à base de peixe. 

Filetes de pescada no forno com arroz Primavera e salada mista  

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela 

da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

Alergénios 

 

vnn 

Perninhas de frango estufadas - Prato Geral 
Estufado 

Ingredientes Capitação Preparação 

Frango 165 (g) Lave e prepare os ingredientes segundo as normas de 

higiene e segurança alimentar. Tempere as perninhas de 

frango com alho, sal, sumo de limão e orégãos. 

Leve ao lume o azeite, acrescente o alho, a cebola picada, o 

tomate em cubos, deixe apurar durante cinco minutos. Passe 

pela varinha mágica. Acrescente as pernas de frango e cubos 

de cenoura deixe cozinhar durante 20 minutos em lume médio 

envolvido no estufado. Retifique os temperos e polvilhe com 

salsa. 

Tomate cru 35 (g) 

Cebola 25 (g) 

Cenoura 35  (g) 

Alho q.b. 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

Sumo de limão q.b. 

Orégãos q.b. 

Salsa q.b. 

Massa lacinhos cozida - Acompanhamento 

Cozido 

Ingredientes Capitação Preparação 

Massa lacinhos 60 (g) Leve ao lume a água com sal e um fio de azeite, quando 

estiver a ferver acrescentar o espaguete e deixe cozer o 

tempo correspondente ao indicado pelo fabricante (1 porção 

de massa para três de água). Retire do lume e escorra a 

água. 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

642 153 3 1 17 2 14 0 

Glúten de Trigo; Ovos e produtos à base de ovos;  

Frango estufado com cubos de cenoura com massa lacinhos cozida e salada mista  

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela 

da Composição de Alimentos (2007). 

 Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

Alergénios 

 

Pescada à Gomes de Sá - Prato Geral 

Cozido 
Ingredientes Capitação Preparação 

Migas de bacalhau 115 (g) Demolhar as migas de bacalhau. Depois de 

demolhadas e bem escorridas, verter por cima água a 

ferver, de forma a cobrir por completo as migas de 

bacalhau e deixar ficar assim durante cerca de 15 

minutos. 

Lave as batatas, corte-as as rodelas e coza-as em água 

temperada com sal. Depois escorra-as. Coza também os 

ovos, coloque-os em água fria e descasque-os. 

Leve a aloirar a cebola e os alhos às rodelas em azeite, 

até que fiquem transparentes, junte as batatas que 

foram previamente cozidas e cortadas às rodelas. Junte 

as migas de bacalhau escorridas. Mexa tudo 

ligeiramente, mas sem deixar refogar e tempere com 

pimenta. De seguida coloque num tabuleiro e leve ao 

forno pré-aquecido a 160ºC durante 10 minutos. 

Polvilhe com salsa picada e decore com ovo raspado e 

azeitonas pretas. 

Ovo cozido ½ (Unidade) 

Batata 200 (g) 

Cebola 25 (g) 

Azeitonas pretas 15 (ml) 

Azeite 3(ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

Salsa q.b 

Alho q.b 

Pimenta q.b 

Brócolos e couve-flor cozidos - Guarnição 

Cru 
Ingredientes Capitação Preparação 

Brócolos 40 (g) Prepare, lave e desinfete o vegetal segundo as normas 
de higiene e segurança alimentar. Corte o tomate as 
rodelas e tempere na altura de servir com azeite e sal. 

Couve-flor 40 (g) 

Cenoura 35 (g) 

Azeite 3(ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

404 96 3 0 10 1 8 0 

Peixe e produtos à base de peixe; Ovos e produtos à base de ovos;  

Bacalhau à Gomes de Sá com brócolos, cenoura e couve-flor cozidos 

 

 

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

 

Alergénios 

 

Douradinhos no forno - Prato Geral 

Assado 
Ingredientes Capitação Preparação 

Nuggetes de frango  4 Unidades (120g) Coloque os Nuggets num tabuleiro com um fio de 

azeite, espalhado para que não se colem uns aos outros 

ou então coloque papel vegetal. Leve ao forno a 180º 

C por cerca de 40 minutos virando a meio do processo.  

Azeite 3 (ml) 

Arroz Malandrinho - Acompanhamento 

Cozido 
Ingredientes Capitação Preparação 

Arroz 45 (g) Leve ao lume o azeite, o alho, a cebola picada e o 
tomate aos cubos e deixe alourar ligeiramente, 
acrescente o arroz envolva, adicione a água (1 porção 
de arroz para 2 porções de água), tempere de sal, e 
deixe cozinhar lentamente por 20 minutos. 

Tomate  35 (g) 

Cebola  25 (g) 

Alho q.b. 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

497 119 4 1 13 11 8 0 

Peixe e produtos à base de peixe; Ovos e produtos à base de ovos; Glúten de Trigo;  

Nuggets de frango no forno com arroz malandrinho e salada mista  

 

 

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

 

 

 

 

 

Alergénios 

 

Massada de peixe - Prato Geral 

Assado 

Ingredientes Capitação Preparação 

Pescada  160 (g) Arranje o peixe. Descasque os alhos e as cebolas, lave e 

pique. Lave e desinfete a salda e pique. 

Coza o peixe em água com sal. Depois de cozido, reserve a 

água de cozedura, Retire as peles e as espinhas do peixe e 

desfie grosseiramente. 

Leve ao lume, num tacho “ tudo em cru”: as cebolas, os alhos, 

a salsa picada, a polpa de tomate, o louro e o azeite. 

Acrescente água de cozedura do peixe e a massa. Quando a 

massa estiver quase cozida acrescente a peixe. Deixe 

apurar.  

Massa 60 (g) 

Pola de tomate 35 (g 

Cebola 25 (g) 

Alho q.b. 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

Salsa q.b. 

Louro q.b. 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

434 104 3 0 10 1 10 0 

Peixe e produtos à base de peixe; 

Massada de peixe com legumes cozidos  

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

Alergénios 

 

vnn 

Jardineira de carnes - Prato Geral 

Estufado 
Ingredientes Capitação Preparação 

Carne de frango 40 (g) Lave e prepare os ingredientes segundo as normas de 
higiene e segurança alimentar. 
Corte a carnes em cubos três por três cm, tempere de 
sal, alho esmagado e sumo de limão. 
Leve ao lume o azeite, acrescente a cebola e cenoura 
em meias luas, deixe alourar por 5 minutos e acrescente 
o tomate aos cubos. Acrescente a carne e deixe estufar 
por 20 minutos. 
Corte as batatas em cubos. Adicione água ao estufado 
da carne e quando esta ferver adicionar as batatas e 
dixe cozinhar por mais 15 minutos. Adicione o feijão-
verde aos cubos e as ervilhas. Deixe cozinhar mais 5 
minutos. 
 

Carne de peru 40 (g) 

Carne de vaca 40 (g) 

Ervilhas 45 (g) 

Feijão-verde 40 (g) 

Batata 150 (g) 

Cenoura 40 (g) 

Tomate 35 (g) 

Cebola 25 (g) 

Alho q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Sumo de limão q.b. 

Alface em juliana e tomate - Guarnição 

Cru 
Ingredientes Capitação Preparação 

Tomate 30 (g)  

Alface 30 (g) Prepare, lave e desinfete a alface segundo as normas 
de higiene e segurança alimentar. Corte a alface em 
juliana e o tomate. Tempere na altura de servir com 
azeite e sal. 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

602 144 2 0 18 2 12 0 

Sem suscetibilidade de causar reações alérgicas. 

Jardineira de carnes com alface em juliana e tomate  

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela 

da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 
 

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

Alergénios 

 

Arroz de atum (em empadão) com ovo picado - Prato Geral 

Cozida 
Ingredientes Capitação Preparação 

Arroz 60 (g) Lave bem, arranje e corte os ingredientes. Escorra bem 

o atum.  

Leve ao lume o azeite e o arroz envolvidos e deixe 

alourar ligeiramente e adicione a água (1 porção de 

arroz para 2 porções de água), junte o alho. Tempere 

de sal, orégãos e deixe cozinhar lentamente por 20 

minutos. Numa panela com água coza os ovos e depois 

pique o ovo. Num tabuleiro dispor duas camadas de 

arroz intercaladas com o atum e o ovo cozido picado. 

Pincele com ovo e leve ao forno a alourar por 10 

minutos. 

Atum em conserva 75 (g) 

Ovo cozido 1 (Unidade) 

Ovo líquidopasteurizado 1 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

Azeite 3(ml) 

Alho q.b. 

Orégãos  q.b 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

737 176 8 7 12 2 15 0 

Peixe e produtos à base de peixe; Ovos e produtos à base de ovos;  

Arroz de atum (em empadão) com ovo picado com salada  

 Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, s egundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

Alergénios 

 

vnn 

Bifinhos de peru estufados com cogumelos - Prato Geral 

Estufado 
Ingredientes Capitação Preparação 

Bifinhos de peru 120 (g) Lave e prepare os ingredientes segundo as normas de 

higiene e segurança alimentar. Faça um estufado em cru 

com cebola picada, alho e azeite numa panela e 

adicione tomate e um pouco de água. Deixe cozer em 

lume brando durante alguns segundos. Coloque os bifes 

de perú partidos em tiras pequenas, sal, ervas 

aromáticas/especiarias e a restante quantidade de 

água para o estufado e deixe estufar por 30 minutos. 

No final adicione os cogumelos até apurar, por mais 5 

minutos. 

Cogumelos 50 (g) 

Tomate cru 35 (g) 

Cebola 25 (g) 

Alho q.b. 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

Ervas aromáticas/Especiarias q.b. 

Esparguete cozido - Acompanhamento 

Cozido 
Ingredientes Capitação Preparação 

Massa esparguete 60 (g) Leve ao lume a água com sal e um fio de azeite, 

quando estiver a ferver acrescentar o espaguete e 

deixe cozer o tempo correspondente ao indicado pelo 

fabricante (1 porção de massa para três de água). 

Retire do lume e escorra a água. 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

616 148 3 1 18 1 11 0 

Glúten de Trigo; Ovos e produtos à base de ovos;  

Bifinhos de frango estufados com cogumelos, esparguete cozido e salada mista 

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela 

da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

Alergénios 

 

Medalhões de pescada no forno com molho de tomate e pimento - Prato Geral 

Assado 

Ingredientes Capitação Preparação 

Medalhões de pescada 125 (g) Lave, prepare e tempere a pescada com sal, alho, sumo de 

limão e ervas aromáticas. 

Lave, arranje e corte os restantes ingredientes. Coloque o 

peixe num tabuleiro com um fio de azeite e cebola cortada 

às rodelas. Por cima do peixe, dispor o tomate aos cubos sem 

sementes e pimento cotado e levar ao forno pré-aquecido a 

160ºC durante 30 minutos. 

Tomate 35 (g 

Pimento 30 (g)  

Cebola 25 (g) 

Alho q.b. 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

Sumo de limão q.b. 

Ervas aromáticas (salsa, orégãos, 
louro e tomilho) 

q.b. 

Arroz branco – Acompanhamento   

Cozido  

Ingredientes Capitação Preparação 

Arroz 160 (g) Leve ao lume o azeite e o arroz envolvidos e deixe alourar 

ligeiramente e adicione a água (1 porção de arroz para 2 

porções de água), junte o alho. Tempere de sal e deixe 

cozinhar lentamente por 20 minutos. 

Alho q.b. 

Azeite 3 (ml) 

Sal 
 

≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

434 104 3 0 10 1 10 0 

Peixe e produtos à base de peixe; 

Medalhões de pescada no forno com molho de tomate e pimento com arroz branco 

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
Componentes:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

Alergénios 

 

  vnn 

Massa à Lavrador - Prato Geral 

Estufado 
Ingredientes Capitação Preparação 

Carne de frango 60 (g) Lave e prepare os ingredientes segundo as normas de 
higiene e segurança alimentar.      
Coza a carne e o feijão à parte. Faça um refogado leve 
com o azeite, a cebola, o alho, a salsa, pimenta e sal. 
Junte o tomate e minutos depois a hortaliça e a água 
necessária à cozedura. Quando a hortaliça e a cenoura 
começar a cozer, adicione a massa, a carne partida em 
pedaços pequenos e o feijão. Por fim retifique o tempero 
e o líquido de cozedura.  

Carne de porco 60 (g) 

Feijão vermelho 40 (g) 

Massa 40 (g) 

Couve-lombarda 60 (g) 

Cenoura 40 (g) 

Tomate 35 (g) 

Cebola 25 (g) 

Alho q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Salsa q.b. 

Pimenta q.b. 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

563 134 4 1 14 2 12 0 

Glúten de Trigo; Ovos e produtos à base de ovos;  

Massa à Lavrador  

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela 

da Composição de Alimentos (2007). 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

Alergénios 

 

Bacalhau à Brás - Prato Geral 

Refogado/Frito 
Ingredientes Capitação Preparação 

Migas de bacalhau 115 (g) Demolhe as migas de bacalhau. Corte as batatas em 

palha e as cebolas em rodelas. Pique o alho. 

Frite as batatas em óleo bem quente só até alourarem 

ligeiramente. Escorra sobre papel absorvente. 

Entretanto, leve ao lume um tacho, com o azeite, a 

cebola e o alho e deixe refogar ligeiramente. Junte, 

nesta altura, o bacalhau desfiado e envolva o 

bacalhau. 

Junte as batatas ao bacalhau e com o tacho sobre o 

lume deite os ovos ligeiramente batidos e temperados 

com sal, noz-moscada e pimenta. 

Mexa e logo que os ovos estejam em creme, mas 

cozidos, retire o tacho do lume e deite o bacalhau num 

prato ou travessa. 

Polvilhe com salsa picada e sirva bem quente, 

acompanhado com azeitonas pretas. 

 

Ovo pasteurizado 1 (Unidade) 

Cebola 25 (g) 

Azeitonas pretas 15 (ml) 

Azeite 3(ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

Salsa q.b 

Alho q.b 

Pimenta q.b 

Noz-moscada q.b. 

Batata 200 (g) 

Óleo girassol 10 (ml) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

675 161 7 1 10 4 8 1 

Peixe e produtos à base de peixe; Ovos e produtos à base de ovos;  

Bacalhau à Brás com brócolos, couve-flor e cenoura cozidos 

 

 

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, s egundo o Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

Alergénios 

 

vnn 

Esparguete à Bolonhesa - Prato Geral 

Estufado 
Ingredientes Capitação Preparação 

Carne de vaca picada 110 (g) Lave e prepare os ingredientes segundo as normas de 
higiene e segurança alimentar. 
Leve ao lume o azeite acrescente o alho, a cebola 
picada, deixe alourar, junte o tomate em cubos e 
concentrado. 
Junte a carne picada deixe estufar em lume brando 
durante 30 minutos, no final salpique com a salsa e 
orégãos. Leve ao lume água com sal e um fio de azeite 
quando estiver a ferver acrescente o esparguete deixe 
cozer o tempo correspondente ao indicado pelo 
fabricante (1 porção de massa para três de água). 
Escorra e reserve com um pouco da água da cozedura. 
Sirva com a carne bolonhesa envolvida. 

Esparguete 60 (g) 

Tomate 35 (g) 

Cebola 25 (g) 

Alho q.b. 

Sal ≤0,2 (g) 

Azeite 3 (ml) 

Salsa q.b. 

Orégãos q.b. 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

986 236 9 3 14 2 12 0 

Glúten de Trigo; Ovos e produtos à base de ovos;  

Esparguete à Bolonhesa com salada mista 

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela 

da Composição de Alimentos (2007). 

 



Ficha Técnica 

 
Gabinete de Nutrição - Refeitórios Escolares - Município de Penafiel 

 
 

Componentes:   

 

 

 

 

 

 

 

Declaração Nutricional por 100 gr 

 

 

Alergénios 

 

Filetes de pescada no forno - Prato Geral 

Assado 
Ingredientes Capitação Preparação 

Pescada 125 (g) Lavar, preparar e temperar os filetes de pescada com 

sal, alho, sumo de limão e ervas aromáticas. Tape com 

uma película aderente e guarde no frigorífico durante 1 

hora. 

Passado esse tempo, escorra bem os filetes, passe-os 

por farinha e, em seguida, pelos ovos batidos com um 

pouco de sal. Nos tabuleiros, colocar um pouco de 

azeite no fundo e colocar por cima os filetes. Levar ao 

forno a 160ºC, cerca de 30 min. 

Ovo pasteurizado líquido ½ (Unidade) 

Farinha de trigo q.b. 

Alho q.b. 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

Sumo de limão q.b 

Ervas aromáticas (salsa, orégãos e louro) q.b 

Arroz Primavera - Acompanhamento 

Cozido 
Ingredientes Capitação Preparação 

Arroz 60 (g) Descasque e lave a cenoura e o alho. Leve ao lume o 
azeite e o arroz envolvidos e deixe alourar 
ligeiramente e adicione a água (1 porção de arroz 
para 2 porções de água), junte o alho, a cenoura 
raspada, as ervilhas e o milho. Tempere de sal e deixe 
cozinhar lentamente por 20 minutos. 

Cenoura 30 (g) 

Ervilhas 30 (g) 

Milho 25 (g) 

Alho q.b. 

Azeite 3 (ml) 

Sal ≤0,2 (g) 

V.E. (Kj) V.E. (Kcal) Lípidos (g) A.G. Saturados (g) HC (g) Açúcar (g) Proteína (g) Sal (g) 

515 123 3 1 13 1 10 0 

Glúten de Trigo; Ovos e produtos à base de ovos; Peixe e produtos à base de peixe. 

Filetes de pescada no forno com arroz Primavera e salada mista  

Tipo de prato: Prato Principal  

 

Fonte: Declaração nutricional - valores médios de 100g ou 100 ml do produto, calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela 

da Composição de Alimentos (2007). 

 

Fonte: Capitações obtidas pela Circular nº.: 3/DSEEAS/DGE/ 2013 - Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014 da Direção Geral de Saúde. 

 


