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No dia 23 de março de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas, realizou-se a
reunião da “Comissão Escolar de Restauração” no Liceu Francês Internacional
do Porto:

Na reunião estiveram presentes:

- Responsável da restauração - Sra. Marisa Leblanc

- Nutricionista e representante da empresa Eurest - Sra. Isabela Vigário

- Gestora da unidade - Sra. Sandra Seemann

- Enfermeira - Sra. Celeste Gonçalves

- Representantes dos Pais: Ana Regueiras e Joana Porto Gomes

- Representante dos alunos - Gustavo Martins

Falou-se do Projeto “0 gaspillage alimentaire”, a ser realizado na Semaine
Verte” , a ter lugar já na semana de 4 a 8 de Abril. Abrangerá os alunos do
CM1, CM2, 5ème, 5ème,4ème et 2nde.

Falou-se ainda de outras iniciativas que terão lugar nesta semana, como a
limpeza da praia do homem do Leme.

Iniciamos pelas perguntas relativamente a alguma queixa eventual de pais ou
alunos e foi referido descontentamento com as batatas assadas e cozidas por
ficarem mais duras ou cruas. Foi referido ainda que faltou pão, ao que as
responsáveis da Eurest responderam que nunca faltou pão.
Foi discutida a questão do aluno celíaco cuja Mãe indagou quais os cuidados
que a escola/eurest podem ter e que tipo de refeições apresentam nestes
casos. Foi dito que há neste momento 4 alunos celíacos que comem
regularmente na cantina.Foi ainda referido que a eurest garante cerca de 98%
de segurança nestes casos, não podendo, obviamente, garantir 100% de
segurança quanto à não existência de contaminação cruzada.Aguarda-se que
o processo do menino seja concluído e passado à Médica Dra. Ana Leblanc.

Não tivemos feedback de reclamações por parte dos alunos, pelo que
passamos à análise das ementas para as semanas seguintes (4/04 até 13/05).
Tendo sido corrigidos alguns acompanhamentos.



Foi apresentado ainda um novo prato da Pescanova exclusivo com a Eurest
denominado “Talharim de pescada com 70% pescada, com certificado de
sustentabilidade, sem glúten, sem conservantes, saboroso e nutritivo” que será
introduzido nos menus da escola brevemente.

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 4 de maio de 2022,
pelas 9h00.


