ALIMENTOS QUE COMPÕEM OS CARDÁPIOS DA AUTOGESTÃO E
PODERÃO SER ADQUIRIDOS COM O PRODENE - 2022

ALIMENTOS

FOLHOSOS

FRUTAS

LEGUMES

Arroz parboilizado

Acelga

Abacate

Abóbora
(paulista,cabotiá)

Açúcar cristal, açúcar crital orgânico ou
açúcar demerara

Agrião

Abacaxi

Aipim

Amido de milho

Alface

Banana branca/ prata
ou caturra

Alho in natura

Arroz integral

Brócolis

Caqui

Alho poró

Arroz polido

Chicória

Goiaba

Aipo/ Salsão

Laranjapera

Beterraba

Biscoito caseiro/ Broa de milho ou integral
Couve-flor
de aveia
Biscoito tipo Maria integral
Biscoito tipo salgado CreamCracker ou
Água e Sal integral
Cacau em pó 50% ou 100%
Café em pó a vácuo
Canela em pó (sem adição açúcar)
Colorau
Doce de fruta (banana,goiaba,
uva,abóbora)
Farinha de mandioca

Couve manteiga Maçã gala ou fuji

Batata doce

Espinafre

Mamão formosa

Batata inglesa

Repolho

Melancia

Batata Salsa

Rúcula

Melão
Tangerina

Berinjela
Cebola
Cebolinha verde
Cenoura
Chuchu

Farinha de milho

Hortelã fresco

Farinha de trigo

Mangericão fresco

Feijão preto tipo 1

Milho em espiga

Fermento químico (Bolo)

Salsinha verde

Louro (folha)

Tempero verde (salsa,
cebolinha verde)
Tomate

Massa alimentícia com ovos

Vagem

Leite UHT

Massa alimentícia integral
Mel de abelhas
Melado
Milho congelado
Óleo de soja
Orégano
Povilho azedo/ polvilho doce
Sal
Suco de fruta integral (laranja, uva,
tangerina, maçã)
Vinagre de vinho ou álcool

CARNES

PÃES

OUTROS

Carne bovina tipo contra filé, coração de paleta, Pão caseiro de milho, aipim ou
coxão duro, coxão mole, lombo ou patinho,
batata
(cubos, iscas ou moída)

Iogurte

Carne suína pernil, lombo ou paleta (cubos ou
iscas)
Coxa e sobrecoxa de frango com ou sem osso

Pão de forma

Pinhão

Pão de forma integral

Queijo muçarela

Filé de peixe tipo tilápia, espada ou pescada

Pão doce liso (sem farofa e sem
creme)
Pão francês

Ovos vermelhos ou brancos
Peito de frango sem osso e sem pele

Pão tipo cachorro quente

Peito de frango tipo sassami (filézinho)
Exclusivo para
escolas indígenas:
Canjica, quirera, milho
pipoca, amendoim,
farinha de milho
flocada

OBSERVAÇÃO:
-Não é permitido adquir: carne bovina e suína com osso, vísceras/ miúdos, embutidos (salame, salsicha,
presunto, apresuntado, linguiça, bacon, torresmo).

