
Como cortar gastos na alimentação diária? - 

Aprenda como é fácil economizar na cozinha 
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Já abordamos como economizar na alimentação durante as compras no supermercado, 

neste post, vamos estender as dicas anteriores para sua cozinha somada à sua rotina diária 

de alimentar-se fora de casa. Confira abaixo! 

Dicas extras para sua ida ao supermercado 

Se toda vez quando você vai ao supermercado estiver cheio, é bom considerar o dia e 

horário da próxima vez, pois visitá-lo nessa situação é sinônimo de pressa e compras por 

impulso, tudo para compensar algum impedimento na hora de escolher um produto e o 

imediatismo de chegar na fila do caixa o mais rápido possível. Em resumo, pressa ou 

cansaço são inimigos das boas compras. 

 

Caso seu point de compras possua um aplicativo de ofertas, não deixe de tê-lo baixado e 

ativado no seu celular. Porém, cuidado para não cair em tentação e sair comprando todas, 

elas devem estar condizentes com o seu planejamento de refeições diárias. 

 

Depois de avaliar sua rotina alimentícia, note se tem algum produto durável que você coma 

diariamente , por exemplo, uma barrinha de cereal diária, sucos, biscoitos ou chips  e 

estoque sempre que tiver alguma oferta vantajosa. Para maior vantagem, não deixe de 

visitar atacarejos, neles a chance de encontrar ótimos preços para a compra de produtos 

em grande quantidade são grandes.  
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Para fechar o tour, escolha sempre um carrinho pequeno ou cesta, a ilusão de ótica gerada 

ao vê-los cheios mais rápido ajuda a focar no consumo consciente. Além do mais, não se 

esqueça do óbvio, que é estipular um valor máximo para compra e, se for mais cômodo 

para você, leve dinheiro em espécie. 

No armário da cozinha 

Ao organizar os alimentos no armário e geladeira, deixe os de consumo rápido e perecíveis 

na frente. Quanto às frutas, disponha-as em um recipiente de fácil acesso, de preferência já 

higienizadas, elas são excelentes opções baratas e saudáveis para beliscar ou compor seu 

lanche rápido. 

Evite o desperdício 

Cozinhou além da conta? Não cometa o erro de tentar consumir tudo na mesma semana, 

as chances de você enjoar da comida são grandes, para evitar isso, já congele uma porção 

para outra oportunidade. Quando vier dias mais atarefados, essa refeição vai ganhar um 

sabor de chefe. 

 

Congele também alimentos perecíveis que você não consumirá logo, na internet existem 

vários truques de congelamento para preservar as sobras sem alterações na composição. 

Lanchar fora, pra quê? 

A melhor forma de cortar gastos na alimentação é usar o espaço da cozinha e dispensa a 

seu favor. Talvez o tempo seja a justificativa usada por você para se esquivar de planejar 

um cardápio, porém, nem tudo começa com mudanças radicais. Reserve inicialmente um, 

dois dias na semana para levar uma vitamina congelada ou um sanduíche para o trabalho -  

quando você notar dinheiro sobrando na sua carteira e o aspecto da pele mais bonita, vai 

sobrar tempo rapidinho.  

 

Para tal, invista em frutas, queijo, embutidos (com moderação), pastas, geleias, barra de 

cereais, papel alumínio e recipientes térmicos. No fim das contas, o bom uso do tempo é 

dinheiro e saúde. 
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