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Alergénios informa-se junta de nossa equipa. Não poderá ser excluida a contaminação cruzada em restaurante
Informação nutricional 100g/100 ml de produto.  



Fruta 
Verdade ou Mito?

1 de abril de 2019

           Devo 
       comer fruta 
      com casca!

As frutas servidas na 
escola são lavadas e 
desinfetadas. Deste 
modo, podem e devem 
comer a fruta com         
    casca, que é uma 
     ótima fonte de      

fibras.

         Sumos de
    fruta são tão 
saudáveis como a 
fruta em natureza!

   A peça de fruta em natureza  
  é sempre a melhor opção. 
 Os sumos tendem a ter valor 
energético superior (por ser 
constituído por  várias peças 
de fruta) e um teor em fibra 
inferior (que se perde no 
processo de elaboração 
do sumo).
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-  – Pascoa
Receita do Pão de Ló 

  Fica a Dica…

Por definição pão de ló é um “ bolo muito fofo e 
leve, feito de farinha de trigo, ovos e açúcar”, o 
seu nome advém do confeiteiro alemão Lot, 
criador desta variedade de bolo. 

Dicionário Online de português

Ingredientes

- 8 Ovos
- 400 g de Açúcar
- 200 g de farinha
- 1 colher de chá fermento (opcional)

Preparação

1- Separa as gemas das claras, deita as gemas numa tigela grande com o açúcar e 

começa a bater até ficar um creme suave.

2- Misture a farinha com o fermento peneirada aos poucos envolvendo gentilmente, põe 

de parte.

3- Bate as claras em castelo e envolve estas com a mistura de gemas e farinha e 

envolve outra vez com cuidado.

4- Deita o preparado para dentro da forma, previamente untada com manteiga ou papel,  

e leva a cozer num forno quente a uns 225ºC durante 45 minutos, se fores usar uma 

forma de castelo.

5- Retira o pão de ló e deixa arrefecer arrefere e decora a gosto.
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