
                                                                                                     

COMUNICADO CANTINA – JANEIRO/2018 

 

Senhores pais ou responsáveis, 

 

É com grande satisfação que comunicamos a continuidade de nossa relação de parceria com as famílias do 

Liceu Jardim. 

Para este ano continuamos com a implantação de uma Cantina renovada tanto no aspecto físico como em seus 

produtos e serviços que são diferenciados por um processo que contempla um novo conceito em cozinha. 

Com equipamentos de ponta como FORNOS COMBINADOS DA RATIONAL e uma equipe devidamente 

treinada e habilitada para manusear e operar os equipamentos. Com isso garantimos uma alimentação mais 

saudável, preparando alimentos mais saborosos, nutritivos, dentro das normas da ANVISA, primando pela 

SEGURANÇA ALIMENTAR de nossos produtos e serviços relacionados abaixo:  

 

Temos o privilégio de fazer parte de um dos momentos mais importantes e gostosos de seus filhos: 

 

➢ Aquele lanchinho gostoso na hora do intervalo, que além do “Kit Lanche” preparado e entregue na sala 

do aluno (Kids), conta com uma variedade de opções: pão de queijo, diversos salgados assados na hora, 

lanches quentes, lanches naturais que podem ser acompanhados com sucos naturais (produzidos 

diariamente, com frutas selecionadas da época), água de coco, todinho, Yakult, bebidas à base de soja 

como o Ades e o Mupy e uma diversidade de iogurtes. Não poderíamos esquecer as sobremesas como 

salada de frutas, barrinhas de cereais, bolos caseiros, gelatinas, picolés de frutas e algumas variedades 

como nosso açaí que complementam as refeições e adoçam a vida de nossos “baixinhos”; 

➢ O almoço preparado na cantina segue um cardápio balanceado e equilibrado, primando por uma 

alimentação mais saudável e saborosa; 

➢ Uma bebida fresquinha após o esporte ou as brincadeiras realizadas durante os intervalos; 

➢ O Kit Festa, pode conter todos os itens como (bolo, docinhos, salgadinhos, lanche, bebidas, descartáveis, 

etc), com o objetivo de comemorar algumas datas especiais como confraternizações do dia das crianças e 

despedida de final de período letivo), conforme regras do Colégio; 

 

 

Nosso e-mail para contato: cantinanutrijardim@gmail.com 

Nossos telefones para contato: 4427-8470 (fixo)  97085-8854 (celular) 

 

Atenciosamente, 

Cantina Nutri Jardim 
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