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Introdução

Para mim, o grande segredo para poupar em 
alimentação (e não só) é a Organização. 

Numa época em que gerir gastos adquire uma 
importância ainda mais fulcral, a organização 
é , sem dúvida, a chave para o conseguir. 

Ementas semanais, listas de compras, inven-
tários, desperdício zero, sazonalidade, pro-
moções, prazos de validade e tantos outros 

conceitos são o mote para este livro, no qual 
o meu principal objetivo é dar-lhe as ferra-
mentas que lhe permitirão começar a pou-
par, a partir de hoje mesmo, na conta de 
supermercado. 

Quero mostrar-lhe que é fácil fazer um 
consumo mais consciente, com receitas 
económicas mas saudáveis e minimizando 
o desperdício alimentar.

Gasta demasiado dinheiro em alimentação  
e não consegue estabelecer nem cumprir um orçamento?

Acaba sempre por comprar alimentos a mais ou a menos?  
Deixa estragar os alimentos? Tem de voltar ao supermercado 

diariamente?

No seu dia a dia perde imenso tempo a decidir o que vai cozinhar e,  
por falta de tempo, acaba sempre por optar por cozinhar algo que,  

por norma, é menos saudável e geralmente mais caro, acabando assim  
por exceder o orçamento previsto para alimentação?

Quer poupar dinheiro (e tempo) na gestão  
da alimentação da sua casa?
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O que vai encontrar?

Este livro está dividido em duas partes:  
a primeira é composta por quatro capítulos, 
mais teóricos, cheios de dicas e ferramentas 
que o vão ajudar; e a segunda apresenta-lhe 
cinquenta deliciosas receitas, saudáveis e 
económicas.

No primeiro capítulo, Planear Refeições, 
explico os diferentes métodos de planea-
mento, falo em pormenor sobre o meu 
método de planeamento favorito, dou 
algumas dicas para planear as suas refei-
ções de forma fácil e eficaz, e ainda indico 
os erros mais comuns quando se planeiam 
refeições, mas também partilho a forma de 
evitar esses erros.

No segundo capítulo, Cumprir o Orça-
mento, encontrará informação sobre como 
estabelecer e cumprir um orçamento. 
Algumas dicas ajudá-lo-ão a planear as 
refeições sem deixar de cumprir o orça-
mento e a conhecer as melhores formas de 
poupar nas compras e quais os alimentos 
mais amigos do orçamento.

No terceiro capítulo, Desperdício Zero, 
abordo temáticas como técnicas de conser-
vação, prazos de validade e aproveitamento 
de sobras.

No quarto capítulo, Na Cozinha, deixo-lhe 
algumas dicas para pôr em prática na sua: 
quais os utensílios amigos do orçamento;  
e também algumas sugestões que pode 
passar a fazer na sua versão caseira e o vão 
ajudar a poupar.

A segunda parte do livro é dedicada às recei-
tas. São cinquenta receitas de refeições  

principais saudáveis e económicas.  
Em praticamente todas elas vai encontrar 
dicas de como aproveitar as sobras da 
receita, como fazer render os ingredientes 
mais caros, sugestões de apresentação e de 
mudança de pormenores que transformam 
uma receita em duas ou mais diferentes.

Todas as receitas foram pensadas para qua-
tro doses, para que, ao nível de custos, 
conseguisse manter cada dose abaixo dos 
2,50€ (valores de referência de maio de 
2022). Mesmo com uma inflação de 30% 
relativamente a maio de 2022, cada dose 
ficará seguramente abaixo dos 3 euros.

Além de todo o conteúdo que preparei 
para si neste livro, quis ainda que este fosse 
um livro dinâmico. Entre vários pontos 
encontrará um QR CODE para aceder a 
uma área privada do meu site, onde poderá 
fazer download de algumas ferramentas 
que complementam o livro e onde também 
poderá encontrar algumas das receitas em 
formato vídeo.

A poupança que vai alcançar depois de colo-
car todas as dicas em prática depende sem-
pre do seu ponto de partida, mas, caso 
esteja a partir do zero e não coloque ainda 
nenhuma destas dicas em prática, posso 
garantir-lhe que facilmente reduzirá a conta 
de supermercado em cerca de 150€ men-
sais, para uma família de quatro pessoas.

Por último, quero agradecer-lhe por ter 
comprado este livro. Estou e estarei sem-
pre à distância de um clique para o ajudar 
com as suas dúvidas. 

VAMOS POU
PA

R
?
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Planear 
Refeições 

Definir uma ementa semanal é um passo essencial na organização da 
minha semana. Saber exatamente o que vou cozinhar em cada refeição, 

aproveitando da melhor forma os ingredientes que já tenho em casa  
e minimizando os alimentos que tenho de comprar. 

Não foi por acaso que o meu primeiro livro (HEALTHY BITES, Arena 2019) 
foi precisamente sobre Ementas Semanais. Nele partilho ementas para 

quatro semanas e todas as receitas para essas ementas (pequeno-almoço, 
almoço, lanche e jantar).

Quando digo que faço ementas semanais, muitas vezes não consigo 
explicar a importância que isso tem no meu dia a dia. Para além do óbvio 

descanso que é saber exatamente o que vou fazer para o jantar  
(tenho a certeza de que já passou por esta angústia), consigo saber com 

antecedência o que preciso de comprar, e isso leva-me ao assunto  
fulcral deste livro: POUPANÇA.

O planeamento de refeições   ajuda a economizar bastante. Com um plano 
bem feito, saberá com antecedência o que vai cozinhar e terá a lista de 

compras preparada. Quanto ao planeamento, este pode e deve ser feito 
de acordo com o que já tem em casa, o que significa que acabará por 

gastar menos de cada vez que vai ao supermercado e aproveitar melhor  
os ingredientes da despensa, certificando-se sempre de que não deixa 

passar o seu prazo.

Além da poupança, em termos económicos, o planeamento de refeições 
vai ainda ajudar a rentabilizar melhor o tempo envolvido na preparação 
das mesmas, a diminuir o desperdício alimentar e o stress e contribuirá 

para uma alimentação mais saudável e variada.
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PLANEAR REFEIÇÕES 

COZINHA MAIS / STRESSA MENOS

ANTES

PLANEAMENTO

Ninguém se preocupava em decidir o que ia ser o jantar

COMPRAS

Faziam «Turismo de Supermercado»! Compras por impulso e sem nenhum objetivo

REFEIÇÕES

Demasiado stress em tentar descobrir o que fazer com uma variedade de ingredientes enorme que não 
combinavam uns com os outros. Mais fácil encomendar algo ou ir ao supermercado comprar alguma coisa 

para «aquela refeição»

RESULTADO

Ingredientes que não foram usados e se estragaram e acabaram no lixo, desperdiçando tempo e dinheiro

Conheça a família Silva
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DEPOIS

PLANEAMENTO

Começaram a fazer um planeamento semanal das refeições

COMPRAS

Passaram a fazer compras com propósito. Seguindo a lista de compras à risca

REFEIÇÕES

Consulte o plano de refeições. Siga a receita passo a passo e terá uma refeição em pouco tempo e sem 
stressar

RESULTADO

Todos os ingredientes usados e as sobras acondicionadas para usar noutras refeições poupando tempo e dinheiro

Os factos

Menos compras por impulso

Estudos indicam que sem lista de 
compras gastamos, em média, mais 45%

Comer mais saudável

Ao planear, conseguirá sempre fazer 
uma alimentação mais saudável

Família junta ao jantar e com menos stress

Grande parte das famílias só conseguem estar 
juntas ao jantar. Fazer deste um momento 

agradável de convívio, e não um momento de 
stress, é essencial

Uso eficiente dos ingredientes

Muito menos desperdício alimentar 
e menos dinheiro deitado fora

Alimentação mais variada

Planear as suas refeições vai permitir 
uma alimentação mais variada, tanto 
em termos de ingredientes como em 

termos de receitas.

MAIS POR MENOS 31



1.  
COMO PLANEAR REFEIÇÕES 

CUMPRINDO UM ORÇAMENTO

  Por mais que possa parecer divertido não ter em atenção o orçamento,  
a verdade é que gastar excessivamente e chegar ao fim do mês sem 

grandes folgas orçamentais não é nada divertido.

Felizmente, o planeamento de refeições é uma das melhores formas  
de estabelecer um orçamento e cumpri-lo, protegendo-o de gastos 

excessivos e por impulso.

Esta é, sem dúvida, uma das melhores formas de não extrapolar 
demasiado os gastos com alimentação. Sejamos sinceros: todos queremos 

reduzir as despesas mensais, não é verdade?

Alguns estudos indicam, por exemplo, que ir às compras sem uma lista 
aumenta a conta de supermercado em cerca de 40%.

Outra coisa a reter é que qualquer plano, por mais simples que seja,  
é melhor do que não ter nenhum, mas um bom plano de refeições por 
trás de uma simples lista de compras poderá fazer toda a diferença.
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Desperdício  
Zero

Todos os anos, os portugueses deitam para o lixo um milhão de toneladas 
de alimentos. Em Portugal, estima-se que cerca de 360 mil pessoas 

passem fome. A comida que deitamos fora (sim, somos todos 
responsáveis por isto, mesmo quando já estamos atentos e evitamos  
o desperdício ao máximo) daria para alimentar sem problema quem  

passa fome no nosso país. 

Cabe a cada um de nós, com pequenos gestos diários, contrariar essa 
realidade e, a pouco e pouco, fazer a diferença. Não esquecer que, além 

de evitarmos o desperdício, ainda nos ajudamos a nós próprios, 
diminuindo a conta de supermercado.

Ficam algumas estratégias que uso:

• planear é o mais importante. Sim, eu sei que estou de novo a bater na mesma tecla, 
mas é mesmo a melhor estratégia. Fazer uma ementa da semana após consultar o que 
há cá por casa e só depois elaborar a lista de compras, na qual coloco apenas as 
faltas;

• no supermercado, aproveitar os alimentos em promoção por aproximação do prazo de 
validade. Se forem produtos que consumimos em casa, compro sem problema e, 
mesmo que não consumam no imediato, posso sempre congelar;

• utilizar primeiro os legumes e frutas mais maduros e só depois os mais verdes;

• cozinhar apenas a quantidade suficiente para as pessoas que vão consumir a refeição;

• se tiver muitas sobras de refeições já confecionadas, congele para poder desenrascar 
uma refeição com menos tempo. 
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Ingredientes Passo a passo
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Bacalhau à Brás low-carb

600 g de bacalhau desfiado

2 alhos-franceses

2 cebolas

6 ovos

2 dentes de alho

1 molho de salsa

1 punhado de azeitonas pretas

q.b. azeite

q.b. pimenta

Numa caçarola, deite um generoso fio de azeite e as 
cebolas cortadas em meias-luas e deixe cozinhar até 
estas ficarem translúcidas. Acrescente os dentes de 
alho e deixe-os cozinhar, até que aromatizem o azeite.

Junte o alho-francês ripado, mantendo ao lume até 
estar cozinhado.

Em seguida, pode juntar o bacalhau desfiado.

Tempere com pimenta e retifique o sal, se achar 
necessário.

Quando o bacalhau estiver cozinhado, junte os 6 ovos 
batidos e envolva bem, para que cozinhem sem secar.

Desligue o lume, adicione salsa picada e azeitonas pre-
tas e sirva de imediato.

4 

Pessoas 25 min.
20 min.





Ingredientes Passo a passo
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Sopa de peixe  
de caldeirada

Sobras de caldeirada (peixe, caldo, 

tomate, batata, cebola…)

1 curgete

2 cenouras

1 cebola

2 dentes de alho

1 fio de azeite

q.b. coentros frescos

q.b. água

+ 1 ou 2 postas de pescada 

(dependendo do peixe que  

sobrar da caldeirada)

Separe o peixe das sobras da caldeirada. Desfie-o, des-
cartando peles e espinhas, e reserve.

Numa panela, deite um fio de azeite, a cebola em meias-
-luas, as cenouras em rodelas e os dentes de alho. Deixe 
cozinhar ligeiramente.

Adicione a curgete cortada em cubos, tape a panela  
e deixe que os vegetais transpirem um pouco.

Adicione as sobras da caldeirada, à exceção do peixe,  
e coloque um pouco mais de água, se for necessário  
(a água deve ficar na linha dos vegetais).

Deixe ao lume durante cerca de 25 minutos, para que 
os vegetais fiquem bem cozidos (a cenoura deve estar 
tenra). 

Quando estiver cozido, triture tudo com a varinha 
mágica.

Coloque o peixe desfiado e salpique com coentros 
frescos.

Sirva com uns croutons (receita na pág. 181) e/ou ovo 
cozido.

4 

Pessoas 10 min.
30 min.

Dica
Esta é uma ótima receita para 
aproveitamento de sobras da 
caldeirada: pode e deve aprovei-
tar o caldo, o peixe e os vegetais 
que sobrarem para fazer esta 
deliciosa sopa de peixe.

Nota

Caso não tenha sobrado peixe 
da caldeirada, coza as duas pos-
tas de pescada, desfie e junte  
à sopa, na altura em que juntaria 
o peixe desfiado.





Ingredientes Passo a passo
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Torta de curgete  
e cenoura com salada

1 curgete média 

2 cenouras grandes 

200 g de queijo mozarela ralado

3 ovos médios 

1 colher de chá de alho em pó 

12 fatias de queijo emmental ou outro 

semelhante 

100 g de espinafres

q.b. sal 

q.b. pimenta 

No processador, coloque a lâmina mais fina e rale  
a curgete. 

Envolva a curgete ralada numa musselina e descarte  
o excesso de água. 

Também no processador, rale a cenoura. 

Junte a curgete, o queijo ralado, os ovos e o alho em pó 
e tempere com sal e pimenta a gosto. 

Envolva todos os ingredientes e disponha-os sobre um 
tabuleiro de forno forrado a papel vegetal, formando 
um retângulo. 

Coloque no forno pré-aquecido a 200ºC, durante cerca 
de 25 minutos. 

Retire do forno, disponha as fatias de queijo emmental  
e os espinafres sobre a massa e enrole. 

Leve a torta enrolada ao forno durante mais 10 minutos, 
para dourar e para o queijo derreter.

Sirva com uma salada fresca.

4 

Pessoas 10 min.
35 min.

Sugest
ão

Pode variar os recheios desta 
torta a seu gosto: presunto e 
queijo, salmão fumado e queijo 
creme, atum… 






