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Quando o assunto é a sua alimentação, precisamos ter muito cuidado com a geladeira, 
pois se ela estiver mal organizada e estruturada, além da contaminação dos alimentos, 
é possível que você ative ainda mais a sua compulsão alimentar e ainda não consiga 
otimizar seu tempo! 

Neste manual você aprenderá a organizar a sua geladeira em 3 aspectos: 

1. Dicas básicas de praticidade 

2. Como armazenar corretamente nos devidos locais 

3. Como arrumar sua geladeira de maneira que você não ative sua compulsão 
alimentar 

Parece algo básico, mas cada dica poderá fa-zer uma enorme diferença na otimização 
do seu tempo, como também na efetivação da sua alimentação saudável. Vamos lá? 

1. Dicas básicas de praticidade 

2. Como armazenar corretamente nos devidos locais 

3. Como arrumar sua geladeira de maneira que você não ative sua compulsão 
alimentar 

Organize 
sua Geladeira! 



www.nutrianapaula.com.br

Busque 
Praticidade 

Antes de começar a pensar em deixar sua geladeira eficiente, retire tudo da 
sua geladeira e faça um boa limpeza. Nessa hora, vale seguir a instruções do 

fabricante. 

Fique de olho na validade dos produtos. 
Ao retirar um produto da sua embalagem original, lembre-se de atentar-se à 
data de validade. Aqui vale a dica de ter com você algumas etiquetas caso 
seja preciso anotar a data de validade. 

Jogue fora todos os alimentos que estiverem fora da data de validade. Nem 
seu animal de estimação nem ninguém merece comer comida fora do prazo 
de validade, né? 
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Busque 
Praticidade 

Caso sua geladeira tenha duas embalagens de um mesmo condimento 
aberto, junte em uma e jogue fora a outra embalagem.

Cuidado, pois as latas podem sofrer contaminação nos supermercados e 
oxidar, então lembre-se de colocar os enlatados em potes. 

O molho de tomate é muito perecível e deve ser consumido de uma só 
vez ou congelado! 
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Busque 
Praticidade 

Deixe pré-preparado e sempre à mão boas fontes de proteína como carnes 
magras picadas, frango desfiado/picado refogados, por exemplo. Você pode 
armazená-los na geladeira por 5 dias e no congelador por até 30 dias. 

Deixe na geladeira por até 5 dias: biomassa de banana verde, cenoura ou 
beterraba crua rala-das, folhas lavadas, pastas e patês. 

Cozinhe tubérculos e deixe na geladeira de 3 a 5 dias, ou no congelador por 
30 dias. Exemplo: batata cozida (com casca), mandioca, milho, batata baroa, 
batata inglesa, cenoura cozida, abobrinha cozida, brócolis cozido e demais 
hortaliças cozidas. 
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Busque 
Praticidade 

Ao congelar lembre-se de fracionar os alimentos em partes menores, porque 
quando você utilizá-los, usará apenas a porção que está fracionada. Você 
pode armazenar em potinhos menores ou até mesmo embrulhados em folha 
de papel manteiga. 

Congele cubinhos verdes (couve, hortelã) ou de chás (gengibre, canela, erva 
doce) em formas de gelo. Adicione-os na água ou em sucos. 

Deixe no congelador bananas picadas congeladas e uvas verdes. Elas 
funcionam muito bem como sobremesas. A banana congelada é uma boa base 
para vitaminas e sorvetes. 
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Busque 
Praticidade 

Lembre-se que uma enorme quantidade de alimentos não precisa ser 
refrigerado normalmente. Refrigere somente produtos que quando você 
comprou já estavam refrigerados. Batatas e cebolas não precisam ser 
refrigerados, por exemplo. 

Informe as pessoas que moram com você as regras de organização da 
geladeira! Peça auxílio de todos. Coloque lembretes na porta, caso seja 
necessário. 

Para saber se a porta da sua geladeira está realmente em boas condições, 
pegue uma folha de papel e tente prendê-la na porta (feche a porta 
prendendo a folha). Se a folha cair, é provável que a porta esteja com algum 
problema de vedação. 
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Busque 
Praticidade 

Lembre-se que o ideal é armazenar comidas em potes de vidro. Além de 
não alterarem o sabor dos alimentos, os potes de vidro não liberam 
substâncias tóxicas que são maléficas para o corpo (como os ftalatos, por 
exemplo). 

Não misture carnes com hortaliças em gavetas para evitar contaminações! 
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GAVETA SUPERIOR (Temperatura mais 
baixa/fria) Guarde carnes cruas que você irá 
usar com frequência e massas cruas que pre-
cisam ficar geladas. Mas nunca lave a carne 
antes de guardá-la! Lembre-se que nem 
sempre uma alteração na cor indica contami-
nação, pois a carne na geladeira pode ficar 
mais escura por falta de oxigênio. Por outro 
lado, um filé contaminado pela bactéria 
Escherichia coli, por exemplo, tem aparência 
normal a das outras carnes. 

1ª PRATELEIRA Nesta prateleira, o ideal é 
guardar produtos que se deterioram facilmente, 
como leites, queijos. O ideal é guardar neste 
local produtos já preparados, como tubérculos 
cozidos (mandioca e batata doce, por exemlo) 
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2ª PRATELEIRA e 3ª PRATELEIRA Guarde, 
além de preparações prontas, ovos (estes não 
de-vem ser guardados na porta), bolos, cookies 
e frutas. 

GAVETA Guarde folhas lavadas, verduras e 
hortaliças que se deterioram facilmente com 
baixas temperaturas. Este é o lugar da 
geladeira que possui maior temperaturas, 
geralmente são produtos que não estragam tão 
facilmente. 

PORTA DA GELADEIRA Lugar ideal para 
armazenar sucos, molhos e condimentos. Não 
guarde ovos aqui, ok? O "abre e fecha" da 
geladeira pode quebrar a casca do ovo e isto 
pode fazer com que ele seja contaminado! 
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Desative a sua compulsão 
alimentar com uma 
"geladeira do bem"! 

Quando abrimos a geladeira e estamos com fome, queremos 
encontrar o mais rápido possível o que precisamos ou que irá saciar 
nosso prazer/ vontade de comer. Nesta hora, devemos ter muito 
cuidado e por isso mesmo deixar o máximo de coisas saudáveis 
sempre à vista. 

Não armazenar guloseimas e alimentos mais calóricos em lugares que ficam 
mais visíveis. Coloque-os mais no fundo e escondidos. 

Deixe as frutas e legumes bem visíveis e em potes transparentes para que 
sejam "atacadas" primeiro nos momentos de fome. 
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Desative a sua compulsão 
alimentar com uma 
"geladeira do bem"! 

Faça uma lista de compras antes de ir ao supermercado e evite comprar 
besteiras extras para por na geladeira. Lembre-se que se um alimento que vá 
afetar negativamente sua alimentação NÃO estiver na sua casa, ele NÃO será 
ingerido quando você estiver lá. 

Não encha a geladeira desnecessariamente e compre apenas o que você vai 
comer. Muitas vezes acabamos comendo excessivamente por medo ou "pena" 
de um produto estragar. Prepare e compre apenas o básico e o que realmente 
te promoverá mais saúde. 

Deixe pepinos e cenoura picadas em talinhos e use-os como aperitivos 
para quando bater a fome! 



Sobre mim...

Sou Nutricionista e apaixonada por Nutrição. 
Graduei em Administração no ano de 2002, desde 
lá me sentia um pouco frustrada, pois no fundo 
sabia que poderia contribuir diretamente na vida 
das pessoas, foi onde desisti da carreira de 
bancária na época já bem estabilizada para 
encarar novamente outra faculdade. Graduei em 
Nutrição no ano de 2009, e no mesmo ano me 
especializei em Nutrição Funcional seguida de 
Nutrição Esportiva. Atendo em consultório 
particular desde 2009, onde já atendi mais de 
5000 pacientes, hoje sou completamente 
realizada em meu trabalho, e busco 
incansavelmente estar me atualizando para 
oferecer o que tem de melhor ao meu paciente.

Minha missão...

O que mais quero é ofertar um serviço de alta 
qualidade por meio de informação atualizada e 
atendimento personalizado. Resgatar a saúde, 
autoestima e autoconhecimento dos pacientes são 
minhas metas.
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