
CARDÁPIO 

 
RU CAMPUS  BAGÉ                    Período: 1ª SEMANA DE JUNHO 

 
 

Almoço 
 

 Segunda-feira 
03/06/2019 

Terça-feira 
04/06/2019 

Quarta-feira 
05/06/2019 

Quinta-feira 
06/06/2019 

Sexta-feira 
07/06/2019 

Sábado 

Prato Principal Frango c/ osso 
empanado 

Fricassê c/ batata 
palha (fgo s/ osso) 

 

Peixe escabeche de 
forno 

Carne moída c/ 
couve 

Frango xadrez (fgo 
s/ osso) 

 

Opção Vegetariana Proteína c/ batata 
doce 

Tortinha de 
proteína 

Proteína c/ brócolis Bolinho de proteína Proteína c/ batata 
inglesa 

 

Acompanhamento Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Branco; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Branco; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

 

Guarnição Massa Yakisoba Purê pizzaiolo Batata crocante Legumes ao shoyu Suflê de cenoura  
 
 

Salada 

Alface c/ rúcula; 
Tomate c/ cebola e 

temp. verde; 
Vinagrete; 

Alface c/ cenoura; 
Pepino c/ rabanete; 

Vinagrete 

Mista verde c/ 
milho; 

Beterraba ralada c/ 
rabanete; 
Vinagrete 

Alface c/ tomate; 
 Repolho branco c/ 

ervilha; 
Vinagrete 

Alface c/ agrião; 
Beterraba cozida c/ 

vagem e temp. 
verde; 

Vinagrete 

 

Sobremesa Banana Gelatina Maçã Pudim Laranja   
Suco Tangerina  Limão Laranja  Pêssego  Manga  

 
 
 
 

  



 
 
 

Janta 
 

 Segunda-feira 
03/06/2019 

Terça-feira 
04/06/2019 

Quarta-feira 
05/06/2019 

Quinta-feira 
06/06/2019 

Sexta-feira 
07/06/2019 

Sábado 

Prato Principal Carne moída c/ 
batata e vagem 

Carne vermelha c/ 
aipim 

Carré suíno 
acebolado 

Frango c/ osso 
assado 

Carne vermelha c/ 
batata  

 

Opção Vegetariana Bolinho de proteína Proteína c/ vagem Almôndega de 
proteína 

Proteína c/ 
abobrinha 

Panqueca de 
proteína 

 

Acompanhamento Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Branco; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Branco; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

 

Guarnição Couve c/ repolho 
ao alho e óleo 

Quibebe Polenta Batata doce 
caramelada 

Espaguete ao sugo  

Salada Alface c/ rúcula; 
Cenoura cozida c/ 

ervilha; 
Vinagrete 

Alface c/ cenoura; 
Repolho roxo c/ 
milho e temp. 

verde; 
Vinagrete 

Mista verde c/ 
milho; 

Cenoura ralada c/ 
couve-flor e temp. 

verde; 
Vinagrete 

Alface c/ tomate; 
Pepino c/ milho; 

Vinagrete 

Alface c/ agrião; 
Tomate c/ cebola e 

temp. verde;  
Vinagrete 

 

 

Sobremesa Banana Gelatina Maçã Pudim  Laranja  
Suco Morango  Uva Pêra  Abacaxi  Salada de Fruta  

 

  

 

 



 
RU CAMPUS  BAGÉ                    Período: 2ª SEMANA DE JUNHO 

 
 

Almoço 
 

 Segunda-feira 
10/06/2019 

Terça-feira 
11/06/2019 

Quarta-feira 
12/06/2019 

Quinta-feira 
13/06/2019 

Sexta-feira 
14/06/2019 

Sábado 

Prato Principal Salsichão Carne moída c/ 
cenoura e vagem 

Suíno picado c/ 
molho barbecue 

Fricassê c/ batata 
palha (fgo peito) 

Carne vermelha c/ 
batata  

 

Opção Vegetariana Proteína c/ brócolis Almôndega de 
proteína 

Proteína c/ milho e 
ervilha 

Tortinha de 
proteína 

Proteína c/ couve   

Acompanhamento Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Branco; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Branco; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

 

Guarnição Farofa colorida Purê c/ molho 
vermelho 

Quibebe  Massa à primavera  Batata doce   

 
 

Salada 

Alface c/ milho; 
Beterraba ralada c/ 

vagem; 
Vinagrete; 

Alface c/ rúcula; 
Repolho branco c/ 

rabanete; 
Vinagrete 

Alface; 
Cenoura ralada c/ 
couve-flor e temp. 

verde; 
Vinagrete 

Alface c/ agrião; 
Tomate c/ cebola; 

Vinagrete 

Mista verde c/ 
milho; 

Cenoura cozida c/ 
vagem; 

Vinagrete 

 

Sobremesa Gelatina  Banana  Pudim Laranja  Gelatina   
Suco Tangerina  Limão Laranja  Pêssego  Manga  

 
 
 
 
 
 
 



Janta 
 

 Segunda-feira 
10/06/2019 

Terça-feira 
11/06/2019 

Quarta-feira 
12/06/2019 

Quinta-feira 
13/06/2019 

Sexta-feira 
14/06/2019 

Sábado 

Prato Principal Frango c/ molho 
mostarda (fgo 

peito) 

Carne vermelha 
colorida 

Peixe escabeche de 
forno  

Carne moída c/ 
milho e ervilha 

Frango c/ osso 
empanado  

 

Opção Vegetariana Escondidinho de 
proteína 

Proteína c/ batata  Hambúrguer de 
proteína 

Proteína c/ cenoura  Panqueca de 
proteína 

 

Acompanhamento Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Branco; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Branco; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

 

Guarnição Massa na manteiga  Polenta mole  Batata sautê  Couve alho e óleo Purê pizzaiolo   
Salada Mista verde c/ 

milho; 
Cenoura cozida c/ 
couve-flor e temp. 

verde; 
Vinagrete 

Alface c/ rúcula; 
Tomate c/ cebola; 

Vinagrete 

Alface c/ cenoura; 
Repolho roxo c/ 

temp. verde; 
Vinagrete  

 

Alface c/ rúcula; 
Beterraba ralada c/ 

ervilha e temp. 
verde; 

Vinagrete 

Alface c/ milho; 
Pepino c/ rabanete; 

Vinagrete 
 

 

Sobremesa Gelatina  Banana  Pudim Laranja  Gelatina   
Suco Morango  Uva Pêra  Abacaxi  Salada de Fruta  

 

 

 

 

 



 
RU CAMPUS  BAGÉ                    Período: 3ª SEMANA DE JUNHO 

 
 

Almoço 
 

 Segunda-feira 
17/06/2019 

Terça-feira 
18/06/2019 

Quarta-feira 
19/06/2019 

Quinta-feira 
20/06/2019 

Sexta-feira 
21/06/2019 

Sábado 

Prato Principal Frango c/ molho 
vermelho (fgo 

peito) 

Carne vermelha 
colorida 

Frango c/ osso c/ 
molho de laranja  

 
 
 
 
 
 
 

FERIADO CORPUS 
CHRISTI  

Peixe escabeche de 
forno 

 

Opção Vegetariana Proteína c/ 
berinjela  

Tortinha de 
proteína 

Proteína c/ 
pimentões  

Proteína c/ cenoura  

Acompanhamento Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Branco; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Marrom; 

 

Guarnição Massa à primavera  Polenta  Couve c/ repolho  Batata doce   
 
 

Salada 

Alface c/ cenoura; 
Repolho roxo c/ 

temp. verde; 
Vinagrete; 

Alface c/ rúcula; 
Tomate e cebola c/ 

temp. verde; 
Vinagrete 

Alface; 
Cenoura ralada c/ 

milho e temp. 
verde; 

Vinagrete 

Mista verde; 
Beterraba cozida c/ 

rabanete; 
Vinagrete 

 

Sobremesa Maçã  Gelatina  Banana  Laranja   
Suco Tangerina  Limão Laranja  Manga  

 
 
 
 
 
 
 



Janta 
 

 Segunda-feira 
17/06/2019 

Terça-feira 
18/06/2019 

Quarta-feira 
19/06/2019 

Quinta-feira 
20/06/2019 

Sexta-feira 
21/06/2019 

Sábado 

Prato Principal Suíno picado ao 
molho madeira  

Peixe à portuguesa 
de forno  

Salsichão    
 
 
 
 
 
 

FERIADO CORPUS 
CHRISTI 

Frango xadrez (fgo 
s/ osso) 

 

Opção Vegetariana Quibe de proteína Proteína c/ brócolis  Almôndega de 
proteína 

Panqueca de 
proteína 

 

Acompanhamento Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Branco; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

 

Guarnição Abóbora 
caramelada   

Batata sautê  Farofa rica  Legumes ao shoyu   

Salada Alface c/ rúcula; 
Cenoura cozida c/ 

ervilha; 
Vinagrete 

Alface c/ cenoura; 
Repolho branco c/ 

milho; 
Vinagrete 

Alface c/ agrião e 
milho; 

Pepino c/ rabanete; 
Vinagrete  

 

Alface c/ milho; 
Alface e tomate; 

Vinagrete 
 

 

Sobremesa Maçã  Gelatina  Banana  Laranja   
Suco Morango  Uva Pêra  Salada de Fruta  

 

 

 

 

 

 



 
RU CAMPUS  BAGÉ                    Período: 4ª SEMANA DE JUNHO 

 
 

Almoço 
 

 Segunda-feira 
24/06/2019 

Terça-feira 
25/06/2019 

Quarta-feira 
26/06/2019 

Quinta-feira 
27/06/2019 

Sexta-feira 
28/06/2019 

Sábado 

Prato Principal Carré suíno 
acebolado 

Frango c/ osso 
empanado  

Carne moída c/ 
milho e ervilha  

Frango c/ molho 
vermelho (fgo s/ 

osso) 

Carne vermelha 
colorida  

 

Opção Vegetariana Proteína c/ batata  Almôndega de 
proteína 

Proteína c/ batata 
palha  

Quibe de proteína Proteína c/ brócolis   

Acompanhamento Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Branco; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Branco; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

 

Guarnição Quibebe  Purê c/ molho 
vermelho 

Batata rústica  Massa Yakisoba  Couve c/ repolho 
alho e óleo  

 

 
 

Salada 

Alface c/ tomate; 
Pepino c/ rabanete; 

Vinagrete; 

Alface c/ agrião; 
Cenoura ralada c/ 

ervilha; 
Vinagrete 

Alface c/ cenoura; 
Repolho branco c/ 

milho e temp. 
verde; 

Vinagrete 

Alface c/ rúcula; 
Tomate c/ cebola e 

temp. verde ; 
Vinagrete 

Alface; 
Cenoura cozida c/ 

couve-flor; 
Vinagrete 

 

Sobremesa Gelatina  Banana  Pudim Laranja  Gelatina   
Suco Tangerina  Limão Laranja  Pêssego  Manga  

 
 
 
 
 
 



 
Janta 

 
 Segunda-feira 

24/06/2019 
Terça-feira 
25/06/2019 

Quarta-feira 
26/06/2019 

Quinta-feira 
27/06/2019 

Sexta-feira 
28/06/2019 

Sábado 

Prato Principal Carne moída c/ 
couve 

Fricassê c/ batata 
palha (fgo peito) 

Peixe portuguesa 
de forno  

Carne vermelha c/ 
aipim  

Frango c/ osso 
assado  

 

Opção Vegetariana Hambúrguer de 
proteína 

Proteína c/ vagem  Escondidinho de 
proteína 

Proteína c/ batata 
doce   

Panqueca de 
proteína 

 

Acompanhamento Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Branco; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Branco; 
Arroz Integral; 
Feijão Preto; 

Arroz Parboilizado; 
Arroz Integral; 
Feijão Carioca; 

 

Guarnição Massa alho e óleo  Polenta  Batata doce  Suflê de cenoura  Legumes c/ molho 
branco  

 

Salada Alface c/ agrião; 
Beterraba cozida c/ 

ervilha; 
Vinagrete 

Alface c/ cenoura; 
Tomate c/ cebola ; 

Vinagrete 

Alface c/ rúcula; 
Cenoura ralada c/ 

couve-flor; 
Vinagrete  

 

Alface c/ milho; 
Pepino c/ rabanete; 

Vinagrete 

Alface c/ milho; 
Repolho roxo c/ 

cenoura; 
Vinagrete 

 

 

Sobremesa Gelatina  Banana  Pudim Laranja  Gelatina   
Suco Morango  Uva Pêra  Abacaxi  Salada de Fruta  

 

 

Letícia Vieira de Souza- CRN 14.343D 



LISTA DE INGREDIENTES DAS PREPARAÇÕES DE JUNHO/2019 
R.U. UNIPAMPA-BAGÉ 

 
Prato Principal: 
ü Frango assado: frango c/ osso, sal, pimenta, orégano, alho; 
ü Carne vermelha c/ aipim: Carne vermelha, cebola, tomate, extrato de tomate, óleo, 

alho, sal, pimenta, pimentão, orégano, aipim picado, tempero verde; 
ü Suíno picado c/ molho madeira: Pernil suíno picado em cubos, cebola, óleo, alho, sal, 

pimenta, pimentão, orégano, farinha de trigo, shoyu, extrato de tomate; 
ü Carne moída c/ batata e vagem: Carne bovina moída, cebola, óleo, alho, sal, pimenta, 

pimentão, orégano, batata em cubos e vagem picada; 
ü Carne moída c/ couve: Carne bovina moída, cebola, óleo, alho, sal, pimenta, pimentão, 

orégano, couve picada; 
ü Peixe à portuguesa: Filé de peixe, óleo, alho, sal, pimenta, orégano, extrato de tomate, 

tomate, batata em rodelas, cebola em rodelas, pimentão vermelho em rodelas e 
tempero verde; 

ü Frango c/ molho mostarda: peito de frango, cebola, óleo, alho, sal, pimenta, pimentão, 
orégano, tomate, mostarda; 

ü Salsichão: somente assado; 
ü Carne vermelha colorida: Carne vermelha bovina, cebola, óleo, alho, sal, pimenta, 

pimentão, orégano, tomate, cenoura em cubos, milho, ervilha, vagem, tempero verde; 
ü Suíno picado ao barbecue: Pernil suíno picado em cubos, cebola, óleo, alho, sal, 

açúcar, pimenta, pimentão, orégano, farinha de trigo, shoyu, extrato de tomate; 
ü Carne moída c/ cenoura e vagem: Carne bovina moída, cebola, óleo, alho, sal, pimenta, 

pimentão, orégano, cenoura em cubos, vagem picada, tempero verde; 
ü Fricassê c/ batata palha: Peito de frango, cebola, óleo, alho, sal, pimenta, pimentão, 

orégano, farinha de trigo, batata palha; 
ü Fricassê c/ batata palha: frango s/ osso, cebola, óleo, alho, sal, pimenta, pimentão, 

orégano, farinha de trigo, batata palha; 
ü Carré acebolado: Carré, óleo, alho, sal, pimenta, orégano, cebola em rodelas; 
ü Carne moída c/ milho e ervilha: Carne bovina moída, cebola, óleo, alho, sal, pimenta, 

pimentão, orégano, milho e ervilha enlatados, tempero verde; 
ü Frango c/ molho vermelho: peito de frango, cebola, óleo, alho, sal, pimenta, pimentão, 

orégano, extrato de tomate, tomate, tempero verde; 
ü Frango c/ molho vermelho: frango s/ osso, cebola, óleo, alho, sal, pimenta, pimentão, 

orégano, extrato de tomate, tomate, tempero verde; 
ü Frango c/ molho de laranja: frango c/ osso, óleo, sal, pimenta, vinagre, açúcar e suco 

de laranja; 
ü Peixe escabeche ao forno: Filé de peixe, óleo, alho, sal, pimenta, orégano, extrato de 

tomate, tomate, batata em rodelas, cebola em rodelas, pimentão em rodelas; 
ü Frango c/ osso empanado: Coxa e sobrecoxa, sal, pimenta, alho, orégano, farinha de 

milho; 
ü Frango xadrez: frango s/ osso, cebola em cubos, óleo, alho, sal, pimenta, pimentão 

verde, vermelho e amarelo em cubos, tomate, shoyu, tempero verde; 
ü Carne vermelha c/ batata: Carne vermelha bovina, cebola, óleo, alho, sal, pimenta, 

pimentão, orégano, batata inglesa, tempero verde. 
 
 



 
 

Guarnição: 
 
ü Massa Yakisoba: Massa espaguete, água, óleo, alho, sal, orégano, pimenta, brócolis, 

couve-flor, vagem, cebola, cenoura em cubos, tomate, molho shoyu, tempero verde; 
ü Repolho c/ couve ao alho e óleo: Repolho e couve picados, óleo, alho, sal, orégano, 

pimenta; 
ü Couve ao alho e óleo: couve picada, óleo, alho, sal, orégano, pimenta; 
ü Repolho c/ couve: Repolho e couve picados, óleo, alho, sal, orégano, pimenta; 
ü Batata rústica: Batata inglesa miúda assada, sal, pimenta, ervas finas; 
ü Quibebe: Abóbora cozida e amassada, cebola, alho, óleo, sal, pimenta, farinha de 

milho; 
ü Batata doce: Batata doce cozida; 
ü Purê c/ molho vermelho: Flocos de batata, água, sal, pimenta, orégano, extrato de 

tomate, pimentão vermelho, tomate, tempero verde; 
ü Farofa rica: Farinha de mandioca, cebola, óleo, alho, sal, pimenta, cenoura em tiras, 

couve c/ talos em cubos; 
ü Massa alho e óleo: espaguete, água, óleo, alho, sal, orégano, tempero verde; 
ü Batata crocante: Batata inglesa miúda assada, sal, pimenta, orégano; 
ü Massa à primavera: espaguete, água, óleo, cebola, alho, sal, orégano, cenoura em 

cubos, vagem picada, milho e ervilha; 
ü Espaguete ao sugo: espaguete, água, óleo, cebola, alho, sal, orégano, extrato de 

tomate e tomate picado; 
ü Suflê de cenoura: Cenoura cozida e amassada, óleo, alho, sal, cebola, pimenta, 

orégano, leite, farinha de trigo; 
ü Batata doce caramelada: Batata doce cozida, açúcar, água; 
ü Batata sautê: Batata inglesa miúda cozida, sal, pimenta, orégano; 
ü Polenta: Farinha de milho, água, alho, óleo, cebola, sal, pimenta; 
ü Massa na manteiga: Massa espaguete, água, manteiga, alho, sal, orégano, tempero 

verde; 
ü Abóbora caramelada: Abóbora fatiada cozida, açúcar, água; 
ü Legumes c/ molho branco: cenoura/batata em cubos, brócolis picados, alho, óleo, 

cebola, pimenta, sal, orégano, leite, farinha de trigo, noz moscada; 
ü Legumes ao molho shoyu: Cenoura em cubos cozida, batata em cubos cozida, vagem 

cozida, milho, ervilha, sal, pimenta, orégano, tempero verde, molho shoyu; 
ü Purê pizzaiolo: Flocos de batata, água, sal, pimenta, orégano, extrato de tomate, 

pimentão vermelho, verde e amarelo, tomate, tempero verde. 
 

Opção Vegetariana: 
 
ü Proteína c/ vagem: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, pimentão verde, 

tempero verde, vagem picada; 
ü Proteína c/ brócolis: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, pimentão verde, 

tempero verde, brócolis picado; 
ü Proteína c/ cenoura: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, pimentão 

verde, tempero verde, cenoura ralada; 



ü Proteína c/ batata: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, pimentão verde, 
tempero verde, batata inglesa em cubos; 

ü Proteína c/ batata doce: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, pimentão 
verde, tempero verde, batata doce em cubos; 

ü Almôndega de proteína: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, orégano, 
ovo, farinha de trigo; 

ü Proteína c/ batata palha: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, pimentão 
verde, tempero verde, batata palha; 

ü Proteína c/ abobrinha: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, pimentão 
verde, tempero verde, abobrinha em cubos; 

ü Proteína c/ pimentões: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, pimentão 
verde/amarelo/vermelho, tempero verde; 

ü Proteína c/ berinjela: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, pimentão 
verde, tempero verde, berinjela em cubos; 

ü Tortinha de proteína: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, pimentão 
verde, tempero verde, farinha de trigo, leite, fermento; 

ü Quibe de proteína: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, pimentão verde, 
tempero verde, trigo pra quibe, ovo; 

ü Bolinho de proteína: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, pimentão 
verde, tempero verde, farinha, ovo, fermento; 

ü Panqueca de proteína: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, pimentão 
verde, tempero verde. Massa: farinha, óleo, leite, ovo, sal; 

ü Hambúrguer de proteína: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, orégano, 
ovo; 

ü Escondidinho de proteína: Proteína de soja, óleo, cebola, sal, alho, pimenta, pimentão 
verde, tempero verde, flocos de batata, água. 
 
 
 
 

 


