As suas refeições
podem ser mais
saborosas, saudáveis
e acessíveis.
Saiba como, utilizando
os princípios da Dieta
Mediterrânica.
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Veja como é fácil fazer
uma alimentação
saborosa, saudável
e económica
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FAZ as escolhas!
CERTAS à mesa

6 Dicas para fazer refeições
mais saudáveis e em conta!
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Há muitas maneiras de poupar dinheiro quando
estamos a falar da nossa alimentação. Siga estas
dicas para conseguir comer bem e ao melhor
preço!
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Planeie as suas refeições
Antes de ir às compras, veja o que tem na
despensa e planeie as refeições para a
semana. Compre só o que precisa. Siga a lista.
Procure o melhor preço
Esteja atento às promoções, cupões
e folhetos. Faça as suas compras em dias
de promoção de carne ou peixe, que
normalmente são os alimentos que têm
maior custo.
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Compre em grandes quantidades
É quase sempre mais barato comprar
alimentos a granel. Prefira os pacotes de
iogurte grandes, com baixo teor de gordura,
e sacos grandes de vegetais congelados.
Antes de comprar, lembre-se de verificar
se tem espaço suficiente no frigorífico
e no congelador e, posteriormente, guarde
em doses individuais.
Escolha os produtos da época
Quando compra frutas e vegetais da época
compra mais barato e mais fresco! Os
produtos estão no ponto. Compre à medida
das necessidades e, sempre que houver
sobras, congele ou reaproveite.
Elimine as refeições pré preparadas
Prefira sempre as refeições cozinhadas de
forma caseira, pois a pré-confecionadas
normalmente têm aditivos prejudiciais
à saúde.

Compare preços
Compare sempre pelo valor unitário. Assim
consegue diferenciar melhor o preço das
várias marcas, os tamanhos e as quantidades.

Os ingredientes
certos para
o seu prato:
- Opte por ingredientes simples, cozinhados de
forma simples.
- Prefira alimentos de origem vegetal em vez de
alimentos de origem animal. Nas suas refeições não
podem faltar os produtos hortícolas, fruta, pão de
qualidade e cereais pouco refinados, leguminosas
secas e frescas, bem como frutos oleaginosos.
- Consuma frutas e produtos da horta produzidos
localmente, frescos e da época.
- Consuma azeite como principal fonte de gordura.
- Consuma moderadamente laticínios (leite, iogurte
e queijo).
- Utilize ervas aromáticas para temperar e reduza
a quantidade de sal.
- Consuma mais peixe e, com menos regularidade,
carnes vermelhas.
- Escolha a água como principal bebida ao longo
do dia.
- Guarde o vinho para dias especiais e apenas nas
refeições principais.

No poupar é que
está o ganho!

- Faça da sua refeição um momento agradável
e de convívio.

