
 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoço. Se é alérgico a algum alimento, 

por favor informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou 

intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 20 a 26 de julho de 2020 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Filetes de solha panados c/ arroz de feijão1,3,4,5,6,7,8,11,12,13 

Dieta Filetes de solha no forno c/ arroz1,3,4,5,6,7,8,11,12,13 

Sobremesa  Fruta da epoca 

 

Terça    

Sopa Sopa de cozido1,3,6,7 

Sopa enriquecida Carne de vaca à morangó12 

Prato  

Dieta Peito de frango grelhado c/ arroz branco 

Sobremesa  Pudim7 

 

Quarta    

Sopa Sopa de tomate 

Prato Peixe grelhado c/ batata cozida e salada4 

Dieta Peixe grelhado c/ batata cozida e salada4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Creme de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bife de peru c/ molho de cogumelos e arroz7 

Dieta Bife de peru grelhado c/ arroz 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de couve portuguesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bacalhau cozido c/ batata e grão cozido4 

Dieta Bacalhau cozido c/ batata e grão cozido4 

Sobremesa  Serradura1,3,5,6,7,8,11,12 

 

Sábado   

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Lombo de porco assado c/ arroz alegre12 

Dieta Lombo de porco assado c/ arroz alegre12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de grão com massinhas1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe frito c/ açorda1,3,4,5,6,7,8,11 

Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Sal e saúde 

Sabia que, em Portugal, a ingestão excessiva de sal é o comportamento alimentar que mais contribui para a 

perda de anos de vida saudável? 

Substituir o sal por ervas aromáticas e/ou especiarias é uma solução que permite às populações adotarem um 

estilo de vida mais saudável. 

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa 

equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são 

completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 27 de julho a 2 de agosto de 2020 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Canja1,3 

Prato Frango de caril c/ batata frita e arroz1,5,6,12 

Dieta Frango assado c/ arroz branco12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Caldo verde1,3,5,6,7,8,12 

Sopa enriquecida Bacalhau com broa1 

Prato Batata a murro 

Dieta Bacalhau cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Aletria1,3,5,6,7 

 

Quarta    

Sopa Sopa de espinafres1,3,5,6,7,8,12 

Prato Borrego de jardineira1,3,6,7 

Dieta Bife de frango grelhado c/ massa1,3 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carapauzinhos fritos c/ arroz de pimentos1,4,5,6 

Dieta Peixe-espada grelhado c/ batata cozida e salada4 

Sobremesa  Doce à lati3,5,6,7 

 

Sexta    

Sopa Creme de couve-flor1,3,5,6,7,8,12 

Prato Grelhada mista1,3,5,6,7 

Dieta Bife de frango grelhado c/ arroz branco 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de agrião com grão1,3,5,6,7,8,12 

Prato Salmão grelhado c/ batata cozida4 

Dieta Peixe cozido c/ legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa camponesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Tortilha à espanhola1,3,5,6,7 

Dieta Bife de frango grelhado c/ massa espiral1,3 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

 

Caldos caseiros 

Muitas receitas de pratos completos utilizam caldos de carne, peixe ou legumes. Muitas vezes optamos por utilizar 

caldos industriais, que têm na sua composição aditivos químicas e quantidades elevadas de sal. 

Podemos optar por aproveitar sobras de alimentos ou caldos que se formam quando cozinhamos, congelando, 

p.ex. nas cuvetes do gelo, criando os nossos próprios caldos para quando precisarmos de utilizar. 

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 14Moluscos. Se é alérgico a 

algum alimento, por favor informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é 

alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 3 a 9 de agosto de 2020 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Sopa à lavrador1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bacalhau à zé do pipo c/ puré de batata1,3,4,5,6,7,8,10,11,12 

Dieta Bacalhau cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa primavera1,3,5,6,7,8,12 

Prato Favas guisadas c/ entrecosto e enchidos1,3,6,7,12 

Dieta Bife de frango grelhado c/ massa1,3 

Sobremesa  Pudim de ovos3,7 

 

Quarta    

Sopa Sopa caramela1,3,6,7 

Prato Peixe grelhado c/ batata cozida e salada4 

Dieta Peixe grelhado c/ batata cozida e salada4 

Sobremesa  Arroz doce3,5,6,7 

 

Quinta    

Sopa Canja1,3 

Prato Frango na púcara c/ arroz12 

Dieta Frango assado c/ arroz12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Creme de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Choco frito c/ açorda1,3,5,6,7,8,11,14 

Dieta Saladinha de peixe3,4 

Sobremesa  Gelatina1,3,6,7,8,12 

 

Sábado   

Sopa Sopa de couve portuguesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Macarronada de carne1,3,6,7 

Dieta Bife de frango grelhado c/ massa espiral1,3 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de feijão-verde 

Prato Filetes de pescada c/ arroz de tomate1,3,4,5,6 

Dieta Filetes de pescada c/ arroz de tomate1,3,4,5,6 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Melancia 

A melancia é maioritariamente composta por água, sendo por isso um bom alimento para aumentar o consumo 

de água em dias de muito calor. 

Tem baixo valor calórico, é pobre em açúcares e contém vitamina A, B6, C e magnésio. 

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 
4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 14Moluscos. Se é alérgico a algum alimento, por favor 

informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas 

substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 10 a 16 de agosto de 2020 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Sopa de feijão-verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carne de vaca estufada c/ puré de batata1,3,5,6,7,8,12 

Dieta Lombo de porco assado c/ massa espiral1,3,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa de espinafres1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe grelhado c/ batata cozida e salada4 

Dieta Peixe grelhado c/ batata e salada4 

Sobremesa  Aletria1,3,5,6,7 

 

Quarta    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Alheira c/ batata frita e ovo estrelado1,3,5,6 

Dieta Bife de peru grelhado c/ com arroz branco 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Sopa de alho-francês1,3,5,6,7,8,12 

Prato Choco guisado c/ ervilhas2,4,12,14 

Dieta Corvina cozida c/ batata e legumes cozidos4 

Sobremesa  Pudim de pão1,3,6,7,8,12 

 

Sexta    

Sopa Canja1,3 

Prato Frango à alentejana c/ arroz branco5,6 

Dieta Frango assado c/ arroz branco12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de couve lombarda e feijão catarino1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Caldo verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carne de porco à alentejana5,6,12,14 

Dieta Bife de frango grelhado c/massa1,3 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Pão 

Sabia que o pão é um dos alimentos mais antigos que acompanha a história da Humanidade? 

O aparecimento do fermento e do pão é atribuído aos egípcios e consta que o homem começou a cozer pão 

pelo menos 6000 anos antes de Cristo.  

 

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 14Moluscos. Se é alérgico 

a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é 

alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 17 a 23 de agosto de 2020 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Sopa camponesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Arroz de polvo14 

Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Frango grelhado c/ batata frita e arroz5,6 

Dieta Frango grelhado c/ batata frita e arroz5,6 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa de espinafres e grão1,3,5,6,7,8,12 

Prato Solha c/ à meuniére e puré de batata1,3,4,5,6,7,8,12 

Dieta Peixe grelhado c/ batata cozida e legumes cozidos4 

Sobremesa  Pudim de ovos3,7 

 

Quinta    

Sopa Sopa de tomate 

Prato Arroz de pato1,3,6,7 

Dieta Arroz de pato1,3,6,7 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de agrião1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bacalhau assado c/ pimentos e batata cozida4 

Dieta Bacalhau assado c/ legumes e batata cozida4 

Sobremesa  Gelatina1,3,6,7,8,12 

 

Sábado   

Sopa Sopa de nabiças1,3,5,6,7,8,12 

Prato Ervilhas com ovos escalfados c/ enchidos1,3,6,7,9,10,11 

Dieta Bife de frango grelhado 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de feijão e hortaliça1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carapauzinhos fritos c/ arroz de pimentos1,4,5,6 

Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Grão-de-bico 

Sabia que com o grão-de-bico é possível fazer um snack crocante e saudável? 

Depois de demolhar o grão durante 7 a 8 horas, coze-se o grão em água e sal durante pouco tempo (para ficar 

al dente). Depois de cozidos coloca-se no forno temperados a gosto (sal, pimentão-doce, tomilho, alecrim, 

curcuma, manjericão, orégãos, etc.) e rega-se com um pouco de azeite. 

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 
4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 14Moluscos. Se é 

alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem 

não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 24 a 30 de agosto de 2020 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Hambúrguer de bovino c/ batata frita e ovo estrelado1,3,5,6,12 

Dieta Bifinhos de frango grelhados c/ arroz 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa de feijão-verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe grelhado c/ batata cozida e salada4 

Dieta Peixe grelhado c/ batata cozida e salada4 

Sobremesa  Gelatina1,3,6,7,8,12 

 

Quarta    

Sopa Canja1,3 

Prato Carnes frias c/ batata frita e arroz1,3,5,6,7,9,10,12 

Dieta Bife de peru c/ arroz à primavera 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Creme de abóbora1,3,5,6,7,8,12 

Prato Salada russa de atum1,3,4,5,6,7,10,11,12 

Dieta Saladinha de peixe3,4 

Sobremesa  Molotof3,12 

 

Sexta    

Sopa Sopa de coentros1,3,5,6,7,8,12 

Prato Espetada de peru grelhada c/ massa espiral1,12 

Dieta Espetada de peru grelhada c/ massa espiral1,3,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de agrião1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bacalhau cozido c/ batata cozida e legumes cozidos4 

Dieta Bacalhau cozido c/ batata cozida e legumes cozidos4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa da horta 

Prato Croquetes de carne c/ arroz alegre1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 

Dieta Peito de frango c/ arroz alegre 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Manteiga de amendoim 

A manteiga de amendoim é, do ponto de vista nutricional, mais interessante do que a manteiga convencional. 

Tem um teor de proteínas, vitaminas e minerais mais elevado e as gorduras são consideras “boas”. 

No entanto, é importante optar pelas manteigas de amendoim sem açucares e gorduras adicionadas e não 

ultrapassar a dose de 6-15g por dia. 

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa 

equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são 

completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 20 a 26 de julho de 2020 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Juliana de legumes 

Prato Almôndegas de vaca estufadas c/ massa1,3,6,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa de espinafres1,3,5,6,7,8,12 

Prato Caldeirada de bacalhau4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa de tomate 

Prato Hambúrguer no forno c/ arroz branco1,6,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Creme de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Maruca assada no forno c/ salada russa3,4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de couve portuguesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Frango assado c/ massa1,3,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Creme de agrião com massinhas1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carne de vaca à primavera c/ arroz12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Sal e saúde 

Sabia que, em Portugal, a ingestão excessiva de sal é o comportamento alimentar que mais contribui para a 

perda de anos de vida saudável? 

Substituir o sal por ervas aromáticas e/ou especiarias é uma solução que permite às populações adotarem um 

estilo de vida mais saudável. 

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa 

equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são 

completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 27 de julho a 2 de agosto de 2020 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Canja1,3 

Prato Imperador assado c/ batata assada4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Caldo verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Espetada de peru grelhada c/ massa1,3,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa de espinafres1,3,5,6,7,8,12 

Prato Massa de peixe1,3,4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Perna de frango assada c/ arroz12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Creme de couve-flor1,3,5,6,7,8,12 

Prato Caldeirada de bacalhau4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de agrião com grão1,3,5,6,7,8,12 

Prato Lombo de porco assado c/ massa1,3,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa camponesa1,3,5,6,7,8,12 

Acomp. prato  Abrótea assada à provençal 

Acomp. prato i Salada russa 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

 

Caldos caseiros 

Muitas receitas de pratos completos utilizam caldos de carne, peixe ou legumes. Muitas vezes optamos por utilizar 

caldos industriais, que têm na sua composição aditivos químicas e quantidades elevadas de sal. 

Podemos optar por aproveitar sobras de alimentos ou caldos que se formam quando cozinhamos, congelando, 

p.ex. nas cuvetes do gelo, criando os nossos próprios caldos para quando precisarmos de utilizar. 

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa 

equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são 

completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 3 a 9 de agosto de 2020 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Sopa à lavrador1,3,5,6,7,8,12 

Prato Tirinhas de porco estufadas c/ esparguete1,3 

Sobremesa  Pudim7 

 

Terça    

Sopa Sopa primavera1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe-espada grelhado c/ batata cozida e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa caramela1,3,6,7 

Prato Salsichas enroladas em couve lombarda c/ arroz branco1,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Canja1,3 

Prato Bacalhau cozido c/ legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Creme de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carne de vaca estufada c/ à primavera12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de couve portuguesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe assado no forno c/ batata cozida4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de feijão-verde 

Prato Frango assado c/ massa1,3,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Melancia 

A melancia é maioritariamente composta por água, sendo por isso um bom alimento para aumentar o consumo 

de água em dias de muito calor. 

Tem baixo valor calórico, é pobre em açúcares e contém vitamina A, B6, C e magnésio. 

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa 

equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são 

completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 10 a 16 de agosto de 2020 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Sopa de feijão-verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Abrótea no forno c/ batata assada4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa de espinafres1,3,5,6,7,8,12 

Prato Empadão de vitela1,3,5,6,7,8,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Caldeirada de bacalhau4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Sopa de alho-francês1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carne de vaca estufada c/ puré de batata1,3,5,6,7,8,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Canja1,3 

Prato Fogonero no forno c/ salada russa3,4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de couve lombarda e feijão catarino1,3,5,6,7,8,12 

Prato Perna de peru assada c/ arroz branco 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Caldo verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Pão 

Sabia que o pão é um dos alimentos mais antigos que acompanha a história da Humanidade? 

O aparecimento do fermento e do pão é atribuído aos egípcios e consta que o homem começou a cozer pão 

pelo menos 6000 anos antes de Cristo.  

 

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 
4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 14Moluscos. Se é 

alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem 

não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 17 a 23 de agosto de 2020 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Sopa camponesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Frango assado c/ massa fusilli1,3,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Açorda alentejana1,3,5,6,7,8,11 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa de espinafres e grão1,3,5,6,7,8,12 

Prato Arroz à valenciana1,2,6,7,9,10,14 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Sopa de tomate 

Prato Maruca cozida c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de agrião1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bife de vaca estufado c/ arroz de ervilhas 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de nabiças1,3,5,6,7,8,12 

Prato Pescada assada no forno c/ batata assada4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de couve lombarda e feijão catarino1,3,5,6,7,8,12 

Prato Empadão de vitela1,3,5,6,7,8,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Grão-de-bico 

Sabia que com o grão-de-bico é possível fazer um snack crocante e saudável? 

Depois de demolhar o grão durante 7 a 8 horas, coze-se o grão em água e sal durante pouco tempo (para ficar 

al dente). Depois de cozidos coloca-se no forno temperados a gosto (sal, pimentão-doce, tomilho, alecrim, 

curcuma, manjericão, orégãos, etc.) e rega-se com um pouco de azeite. 

 



 

 

A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum alimento, por favor 

informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas 

substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 24 a 30 de agosto de 2020 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 

Prato Massa de peixe1,3,4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa de feijão-verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Costeletas c/ à salsicheiro e massa1,3,6,7,9,10,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Canja1,3 

Prato Caldeirada de bacalhau4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Creme de abóbora1,3,5,6,7,8,12 

Prato Macarronada de carne1,3,6,7 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de coentros1,3,5,6,7,8,12 

Prato Pescada assada no forno c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de agrião1,3,5,6,7,8,12 

Prato Tortilha à espanhola1,3,5,6,7 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa da horta 

Prato Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Manteiga de amendoim 

A manteiga de amendoim é, do ponto de vista nutricional, mais interessante do que a manteiga convencional. 

Tem um teor de proteínas, vitaminas e minerais mais elevado e as gorduras são consideras “boas”. 

No entanto, é importante optar pelas manteigas de amendoim sem açucares e gorduras adicionadas e não 

ultrapassar a dose de 6-15g por dia. 

 

 


