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ATA – Degustação 20.12.2018 

 
Ao grupo das ementas reunido em 10 dezembro e presentes na degustação 20 dezembro 
 
REP Pais KiGa     João Lobo Duarte  
Alunos  12º        2 alunos 
ITAU                    Ana Lúcia Rosa (Responsável de Unidade) / Vera Batinas (Técnica de Qualidade)   
DSL                      Teresa Salgueiro Lenze; Manuela Gonçalves; Patricia Carvalho, Rita Dantas; Cristina Mata 

 
Boa tarde 
 
A degustação teve lugar hoje com a participação de alguns membros do grupo de trabalho e novos membros, 
nomeadamente dois alunos da Associação de Alunos. Total 8 participantes. 
 
Hamburger de legumes: 
3 provas: hamburger de feijão /  hamburger de grão / hamburger de espinafres 
O grupo foi unânime. Os dois primeiros hamburgers têm de ser melhorados porque  estavam secos, acrescentando 
temperos e melhorando a consistência. 
O hamburger de espinafres agradou mas terá de ser oferecido às crianças numa forma diferente (mais pequeno e 
coberto em pão ralado). 
ITAU vai preparar este hamburger de espinafres melhorado antes da semana respectiva para ser avaliado 
atempadamente. 
Ementa semana 2 : 15.02.2019 ( opção : hamburger legumes) 
Degustação deve ocorrer na semana anterior ( primeira semana de aulas 07.01 – 11.01 )  
 
A degustação será feita pelos membros do grupo das ementas mas também por  3 alunos do Gymnasium e 3 alunos 
da Primária  (a organizar nessa semana com SV) 
Divulgaremos a todos a data e hora da degustação. 
 
Não havendo a aceitação da maioria dos participantes, principalmente das crianças, os membros do grupo decidirão 
nessa altura,  um prato alternativo do gosto das crianças para substituir definitivamente o hamburger de legumes com 
efeitos imediatos na ementa (15.02) 
 
Pizza vegetariana: 
Cogumelos, pimentos e milho 
Os cogumentos em excesso e de lata davam sabor demasiado intenso, 
A massa deverá ser mais fina; menos cogumentos e frescos e mais queijo 
Tinha excesso de orégãos e falta de molho 
Aprovada receita com estas ressalvas. 
 
Bolonhesa de soja: 
Foi opinião de todos que será uma boa substituição da carne. Agradou a todos, apesar de o sabor dever ser mais 
apurado. 
 
Solicita-se ao ITAU a introdução destes dois ultimos pratos nas ementas e a proposta de data para a degustação na 
primeira semana de aulas. 
Agradecemos a todos os presentes pela ótima contribuição e aos representantes do ITAU pela disponibilidade e 
esforço demonstrados. 
 
Desejamos a todos umas otimas férias e até ao reinicio das aulas. Boas Festas ! 
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