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Anexo 1 - Critérios de selecção dos candidatos a enviar para a cantina LFIGE 
 

Almoço: 

- As refeições devem consistir de (i) uma sopa ou entrada, (ii) um prato principal de carne/peixe e dois 

acompanhamentos, um dos quais deve ser uma salada (pelo menos 3 vezes por semana) ou legumes, e (iii) 

uma fruta ou sobremesa. 

 

- Duas opções de refeições devem estar disponíveis todos os dias, sendo uma vegetariana e a outra de peixe 

(3 x por semana) ou de carne vermelha/aves. 

 

- A sopa ou entrada deve ser fresca e à base de batata, legumes ou leguminosas; deve variar ao longo da 

semana, incluindo pelo menos 3 tipos diferentes de vegetais (além de cebolas, alho e batatas ou leguminosas) 

e deve ser sempre preparada com azeite virgem (não azeite ou manteiga). 

 

- A salada deve variar durante a semana e deve consistir em pelo menos 3 ingredientes (por exemplo, alface, 

tomate, cenoura, pepino, milho, beterraba, azeitonas, etc.). O azeite virgem extra deve ser utilizado para o 

molho da salada, e não é permitida a utilização de óleo de cozinha ou molhos transformados. 

 

- A sobremesa deve ser composta principalmente por uma variedade de frutas ao longo da semana, as frutas 

podem ser transformadas em salada de frutas, frutas assadas, frutas com iogurte natural e/ou gelatina (máximo 

1 x por semana), etc. Para outras sobremesas, não são permitidos bolos industriais ou outras sobremesas com 

um elevado teor de açúcar. 

 

Restrições: 

• Apenas um dia da semana pode propôr uma refeição que inclua alimentos fritos; 

• O óleo utilizado para cozinhar deve ser de origem vegetal (soja ou girassol); 

• As refeições não devem conter demasiada gordura ou sal; 

• Na preparação e confecção de menus, é proibida a utilização dos seguintes ingredientes/alimentos: 
o Molhos industriais (por exemplo, maionese, ketchup, molhos para salada, etc.) ; 
o Caldos industriais de carne/peixe/leite (como o Knorr); 

• Bebidas açucaradas (refrigerantes ou outras bebidas carbonatadas artificiais, néctares) 

• Pizzas e produtos salgados preparados industrialmente; 

• Preparação industrial de massa folhada; 

• Margarina. 

• As opções de refeições que serão fornecidas ao jardim de infância, primário e secundário podem ser 
as mesmas, com as seguintes restrições para o jardim de infância: 

o A quantidade que será servida no prato das crianças será menor, respeitando as mesadas 
fornecidas; 

o Os pratos de peixe devem ser preparados de modo a garantir a ausência de espinhas, a fim 
de evitar acidentes (o aparecimento de espinhas em quantidades e tamanhos que impliquem 
riscos excessivos ou causem acidentes será considerado uma não conformidade muito grave 
e, como tal, será sancionado). 

o A maionese caseira deve ser preparada no mesmo dia. 
o Os seguintes ingredientes/alimentos não devem ser utilizados na preparação/cozimento de 

refeições do jardim de infância  
• Amendoins, castanhas de caju e nozes 
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