Pantry makeover
Serviço “Pantry makeover”
Modalidades e condições gerais

Com a correria do nosso dia a dia, é cada vez mais difícil termos tempo
para comprar, organizar a nossa cozinha e a nossa despensa, sem nunca
perder de vista opções sustentáveis e mais amigas do ambiente. Este serviço
surge dessa necessidade e inclui o acompanhamento nutricional da
nutricionista Ana Sofia Guerra e a consultoria na área da organização da
Sara Silva.

Em todos os planos que desenhámos, vai poder contar com uma equipa
escolhida a dedo pela Maria Granel para o ajudar a transformar a despensa.
Ao longo de todo o processo, a nutricionista irá indicar quais os
melhores produtos para cada caso (inclui toda a família) e a melhor forma
de os armazenar e preservar. Também estão incluídas receitas fáceis para
toda a família e uma lista de compras com os básicos que deve sempre
assegurar (se escolher comprar os produtos na Maria Granel, terá direto a
um desconto). Além do acompanhamento nutricional, ajudamos a organizar
e a identificar cada alimento e ainda mostramos como ir às compras para
reabastecer a sua “Nave” sem desperdício, com a colaboração da
consultora de organização Sara Silva.
No final do processo, a equipa analisa toda a evolução e apresenta as
diferenças, para que possa ver o que mudou na sua cozinha e na sua vida.
Porque a revolução começa aqui. Na sua despensa, sem plásticos
nocivos, sem desperdício, com amor.

PLANOS DISPONÍVEIS
Full Pantry Makeover

Ideal para quem quer começar do zero. Inclui:
• Identificação das necessidades nutricionais e objetivos
• Análise da despensa, métodos de culinária e hábitos de consumo
(inclui fotos do espaço para fazer o antes e depois)
• Elaboração do plano de ação, lista de compras, tarefas para toda
a família e 15 receitas
• Elaboração de boas práticas para uma vida com menos
desperdício
• Ida à Maria Granel: compras sem desperdício. Desconto de 20%
se efetuar compras.
Processo:
A equipa MG identificará as necessidades nutricionais mais
importantes, de acordo com os objetivos pretendidos (por exemplo,
emagrecimento ou aumento de peso, doença, melhoria da qualidade de
vida, diversificação alimentar). Nessa altura é feita uma análise do que está
na despensa, que material é necessário (frascos, etiquetas, sacos de pano,

etc), quais os métodos de culinária mais usados e tipos de refeições.
Depois, a equipa elabora um plano de ação, que inclui os objetivos do
projeto, a lista de compras dos produtos necessários, tarefas para toda a
família, número de recipientes necessários, receitas,... Em data a combinar,
realizar-se-á o projeto de transformação e arrumação da despensa, com
direito também a dicas para higienização e reutilização de contentores.
Acrescenta-se, ainda, um manual de boas práticas para um estilo de vida
com menos desperdício, seguido a máxima dos 5 R’s.
Após 20 dias, a equipa irá ver a despensa novamente, serão feitos os
ajustes necessários e as fotos do “depois”.
Duração: 180 minutos
Preço: 299 euros
Opções extra:

- registo em fotografia do antes, do processo e do depois (preço sob consulta);
- registo em vídeo (preço sob consulta);
- consultoria receitas vegan e saudáveis (preço sob consulta).

Soft Pantry Makeover

Ideal para quem já fez algumas alterações na despensa, mas precisa de
uma ajuda extra.
Inclui:
• Identificação das necessidades nutricionais e objetivos
• Análise da despensa (inclui fotos do espaço para fazer o antes e
depois)
• Elaboração do plano de ação, lista de compras e 5 receitas para
toda a família
• Elaboração de boas práticas para uma vida com menos
desperdício
Processo:
A equipa MG identificará as necessidades nutricionais mais
importantes, de acordo com os objetivos pretendidos. Será feita uma
análise do que está na despensa, que material é necessário (frascos,
etiquetas, sacos de pano, etc), quais os métodos de culinária mais usados e
tipos de refeições (inclui fotografias à divisão).
A equipa elaborará um plano de ação que inclui os objetivos do projeto,

a lista de compras dos produtos necessários, número de recipientes
necessários, receitas e um projetos de arrumação da despensa; dicas para
higienização e reutilização de contentores. Acrescenta-se, ainda, um
manual de boas práticas para um estilo de vida com menos desperdício,
seguido a máxima dos 5 R’s;
Duração: 90 minutos
Preço: 199 euros
Opções extra:

- registo em fotografia do antes, do processo e do depois (preço sob consulta);
- registo em vídeo (preço sob consulta);
- consultoria receitas vegan e saudáveis (preço sob consulta).

Pode encontrar um vídeo de apresentação do serviço, bem como
fotografias de todo o processo no nosso site, aqui.

Equipa Maria Granel § Pantry Makeover
Ana Sofia Guerra (Nutrição)
Sara Silva Dinis (Organização)
Paulo Dinis (Fotografia)
Carolina Monteverde (Vídeo)
Maria de Oliveira Dias (receitas vegan)

