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  São Paulo, 28 de março de 2018. 

 

Comunicado Circular CENUT nº 004/2018 
 

Prezados Nutricionistas e Responsáveis pela Merenda, 

 

O Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno, através do Centro de Serviços de 

Nutrição – CENUT, encaminha comunicado circular para orientar e informar as Escolas estaduais 

do sistema centralizado, quanto ao consumo do produto Mistura para o preparo de Torta 

Salgada que será inserido gradativamente no cardápio da rede estadual. 

As escolas que servem lanche no período da manhã ou da tarde (escolas com cadastro 

integral ou cadastro de lanche), receberão a Mistura para o preparo de Torta Salgada a partir do 

3º ciclo de 2018. 

Para inserção deste produto no cardápio da alimentação escolar, contudo, ressalta-se a 

necessidade do preparo adequado. É importante que a escola siga as instruções de preparo 

descritas na embalagem do produto.  

O produto mistura para torta salgada será usado na composição dos lanches, pois 

assemelha-se no quesito sabor e textura a um pão caseiro sendo saboroso, com ou sem recheio. 

Nos cardápios enviados daremos sugestões de recheios como: Requeijão Caseiro (receita será 

encaminhada junto ao cardápio referente ao ciclo correspondente), Recheio de Atum, Recheio de 

Sardinha ou Recheio de Frango. 

Salientamos que este produto poderá apresentar outra nomenclatura em sua Guia de 

Remessa, sendo ele: “Mistura para bolo salgado”. 

É oportuno destacar que toda compra de gêneros é testada pela equipe técnica do 

Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno (DAAA), sendo liberados para distribuição na 

rede, somente os produtos que se adéquam às características solicitadas no edital de licitação. 

 Dúvidas e esclarecimentos poderão ser encaminhados ao Centro de Serviços de Nutrição do 

DAAA, através do e-mail daaa.cenut@educacao.sp.gov.br e/ou demais canais de comunicação. 

 

Atenciosamente, 

Natália M. Albano 
Nutricionista - CENUT 

 

 
 

Viviane Fagundes  
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