COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO
Ata nº 51

No dia sete de novembro de dois mil e dezoito, pelas nove horas, realizou-se a reunião da “Comissão
Escolar de Restauração” no Liceu Francês Internacional do Porto.
Nesta reunião estiveram presentes:
- Diretora dos serviços administrativos e financeiros - Sr.ª Régine Grunier
- Responsável da restauração - Sra. Marisa Leblanc
- Nutricionista e representante da empresa Eurest - Sr.ª Isabela Vigário
- Chefe – Sr. Bernardo Queirós
- Gestora da unidade - Sra. Sandra Seemann
- Enfermeira - Sra. Celeste Gonçalves
- Conselho de Escola – Sr.ª Renata Cruz
- Conselho de Escola – Sr.ª Barbara Morali
- Conselho de Escola – Sr.ª Sandrine Alves

A reunião começou pela informação dada pela responsável da restauração Marisa Leblanc de que a
semana do gosto, que se realizou de 8 a 12 de outubro 2018, correu muito bem, com boa adesão dos
alunos à ementa proposta.
De seguida passou-se à questão do pão embalado que se entende não ser coerente com a política
ambiental em curso na escola – eco-école. Assim, ficou decidido que deixará de haver pão embalado
em saco de plástico e passará ser disponibilizado na linha de self, sem embalagem, junto à sopa.
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A propósito do peixe servido na cantina e mais concretamente do salmão, os alunos aderem melhor
ao lombo de salmão e rejeitam o rabo. Atendendo a que não pode ser desperdiçado o rabo de salmão,
o mesmo será desfiado para ser servido à maternal.
No que concerne às reclamações dos pais foi salientado que os pais continuam a questionar qual a
composição dos pratos de massa carbonara e de massa à bolonhesa, pelo que foi esclarecido que a
massa carbonara é composta de fiambre, bacon, ovo, queijo e natas (molho), uma vez que há alunos
que preferem fiambre e outras bacon; em relação à bolonhesa leva carne picada e o molho de tomate.
Por fim, analisaram-se as ementas das próximas semanas.
A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 18 de dezembro de 2018, pelas 9 horas, na
cantina.
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