Novidade na Cantina: Lanches sem glúten e sem lactose
A cantina A&C Nutrição está com novos lanches, sem glúten e sem
lactose. Este é o resultado de uma parceria com o fornecedor Henis,
que elabora os produtos, e já comercializa em outros locais.
A produção da Henis não manipula nenhum produto com glúten ou
lactose, garantindo, assim, que não haja contaminação cruzada. Na
nossa unidade, tomamos o cuidado de aquecer esses lanches em uma
assadeira exclusiva, e utilizar embalagem plástica para expô-los.
Lembramos, entretanto, que a cantina também comercializa lanches
tradicionais, com glúten, e que utilizamos os mesmos freezers, fornos e
estufas para armazenamento, manipulação e exposição dos produtos.
A cantina já disponibilizava (e continua) alguns produtos sem glúten, como: Tapioca (CSP
e Anchieta Pituba), Beiju (Anchietinha), Pão de Queijo, Polenguinho e Yakult. E também
lanches sem glúten e sem lactose: Bananinha Paraibuna, Banana Chips, Rapadura,
Pipoca, Canjiquinha de Milho, Barra de Arroz, Barra Mixed Nuts, Gelatina, Mel, Açaí.
Confira o cardápio completo da cantina no site da Escola, na seção Saúde e Nutrição. Para
facilitar a identificação, plaquinhas coloridas na cantina estão sinalizando esses alimentos.
Além disso, a cantina também oferece frutas, salada de frutas, sucos naturais, de polpa e
de uva integral e água de coco, opções bem saudáveis de lanches, e que não contém
glúten ou lactose.
Uma alimentação saudável deve ser variada, priorizando alimentos naturais e com pouco
sal, açúcar e gorduras. Sugerimos as pessoas que não possuem alergias ou intolerâncias
a não fazerem restrições alimentares radicais, sobretudo na fase de crescimento.
Confira abaixo os ingredientes dos novos lanches:
Coxinha de Frango Assada: frango, farinha de arroz, inhame, azeite extra virgem, cebola, alho, tomate, sal,
salsa, urucum, ovo e farinha de linhaça.
Quibe de Forno: carne bovina, arroz integral, cebola, hortelã, salsa, sal, limão e urucum.
Bolo Branco com Calda de Chocolate: farinha de arroz, polvilho doce, fécula de batata, açúcar demerara,
óleo de girassol, leite de coco, ovo, fermento em pó. Calda: leite zero lactose, cacau em pó
50%, açúcar mascavo, amendoim.
Brownie: biomassa de banana verde, ovo, cacau em pó 50%,
açúcar mascavo, amendoim, óleo girassol.

