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Indicado à quem já passou pela cirurgia bariátrica 

e está pronto para consumir alimentos regulares. 

Dicas
Siga corretamente as orientações do 

seu médico ou nutricionista

Evite consumir alimentos na rua, 

pois podem conter possíveis falhas 

na higienização.

Frutas, legumes e verduras frescos 

devem ser adicionados por você (nas 

quantidades indicadas). Higienize 

corretamente.

A água deve ser mineral, filtrada 

ou fervida.

Nós fazemos a diferença

Ao adquirir os nossos produtos, você está levando 

para sua casa a marca Congelados da Sônia: 

sinônimo de saúde, qualidade e praticidade. Cada 

prato é preparado para oferecer menos calorias e 

gorduras, de acordo com as mais modernas 

tendências internacionais de boa alimentação.

Destacamos:

• Combinamos sal e sal light para diminuir o sódio na refeição 

• Culinária Light

• Não utilizamos gorduras hidrogenadas nem frituras

• Evitamos o glutamato monossódico e o aspartame

• 100% da produção passa por detector de metais

• Gerador de energia automático

• Produtos 100% rastreados através de código de barras

• Não utilizamos processos químicos nem conservantes

• Armazenagem de contra-prova de cada lote de produção

• Supercongelamento

RJ: 3461-9779 | 3878-8838 
SP : 4007-2196
WhatsApp: (21) 99996-6578 
2a à 6a - 9:00 às 17:00 
Sábado - 10:00 às 14:00 

www.congeladosdasonia.com.br
*Entregamos em domicílio no 

Rio de Janeiro e São Paulo
**Preços sujeitos a alterações
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Carnes Massas Aves

Peixes Sopas

Cremoso feijão preto num tempero caseiro com 
carne seca e carne fresca desengorduradas. 
Guarnições: arroz e couve mineira.

Feijoada

187 Kcal | 200 g R$18,00

Almôndegas assadas no forno regadas ao molho de 
tomate ao toque de alcaparras. Acompanha Brócolis 
refogado.

Mini Almôndega de Carne

180 Kcal | 200 g R$19,90

Kafta de carne grelhada, acompanhada de arroz 
integral com cenoura e abobrinha, regados com 
lentilhas e cebolas em rodelas.

Kafta de Carne c/ Lentilhas

226 Kcal | 200 g R$23,00

Espaguete integral ao sugo acompanhado de carne 
moída incrementada com ervilhas frescas, cenoura 
e azeitona.

Espaguete de Carne Moída 
e Cenoura 

257 Kcal | 200 g R$21,00

Nhoque de batata com molho caseiro à bolonhesa 
de carne e cenoura.

Nhoque à Bolonhesa c/ Cenoura

236 Kcal | 200 g R$24,90

Leito de purê de mandioquinha coberta pelo filé 
ao molho de tomate com abóbora e chuchu.

Linguado na Baroa c/ Legumes

142 Kcal | 200 g R$29,00

3 almôndegas de salmão e peixe assadas no forno 
ao molho de requeijão, acompanhadas de legumes: 
repolho, brócolis e cenoura.

Polpetas de Salmão

174 Kcal | 200 g R$26,00

Saboroso creme de ervilhas com cubinhos de 
frango, abobrinha e cenoura.

Sopa de Ervilha c/ Frango

170 Kcal | 200 g R$17,10

Fino caldo de carne com creme de mandioquinha e 
cenoura. Enriquecido com carne desfiada e um 
toque de alho poró.

Sopa de Mandioquinha 200g

167 Kcal | 200 g R$18,90

Peito Desfiado com abóbora picadinha e arroz 
branco ao toque de azeitonas.

Risoto de Frango com 
Abóbora

190 Kcal | 200 g R$15,10

Talharim caseiro com peito de frango, abobrinha 
e cenoura ao molho do próprio frango.

Talharim c/ Legumes e Frango

150 Kcal | 200 g R$16,50

Iscas de peito ao molho de requeijão com palmito e 
tomate. Acompanha arroz integral.

Frango ao Requeijão c/ 
Arroz Integral

192 Kcal | 200 g R$17,70

Cubinhos de coxa empanados (com farinha sem glúten) 
e assados, salpicados de mussarela. Acompanha arroz 
integral com cenoura e creme de feijão preto.

Frango de Blusinha 200g

221 Kcal | 200 g R$17,10

Iscas de peito ao molho sugo acompanhado de legumes 
(vagem, repolho e abóbora) e arroz integral.

Frango Silvestre c/
Arroz Integral

160 Kcal | 200 g R$17,20

Legendas

SEM 
GLÚTEN

CONTROLE DO 
COLESTEROL

SEM 
LACTOSE

LOW CARBFIT

VEGANO

CONTROLE 
DO AÇÚCAR

OVO-LACTO 
VEGETARIANO

INFANTIL
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