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Neste novo mundo, tivemos a oportunidade de 
olhar com mais atenção para o que consumimos, 

além de desenvolvermos uma relação mais 
próxima com a comida. E o Carrefour Brasil 

entende que se alimentar melhor em tempos como 
estes vai muito além de uma questão de querer, 

envolvendo acesso, qualidade e informação. 

Pensando nisso, desenvolvemos este Guia com 
dicas sobre a jornada alimentar, que vai desde 

a compra, escolha, além de dicas de preparo 
e armazenagem dos produtos. Tudo isso para 

que você faça escolhas com base nas suas reais 
necessidades do dia a dia e desenvolva uma 

melhor relação com a comida.

Bora lá?

Introdução

https://www.grupocarrefourbrasil.com.br/proposito/act-for-food/


Antes de ir
ao mercado
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Quem não quer esquecer nenhum produto tem que ter 
algumas coisas já separadas antes de sair de casa: além 
da máscara e, se possível, o álcool gel, é sempre bom 
preparar uma listinha para garantir que não vai faltar nada. 

Faça sua lista de compras

Cheque sua despensa e armários 
para não esquecer de nada

Agrupe os produtos por seção:  
itens de limpeza, cozinha, comida…

Tá com 
dúvida 
no que 

cozinhar? 

ou conte  
com uma  

Dica Amiga 

Pesquisa sua 
receita antes 

no Cybercook 

https://cybercook.com.br
https://www.carrefour.com.br/blog/dica-amiga


No mercado
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Chegamos ao mercado e agora é a hora de escolher 
seus produtos. Você ainda tem alguma dúvida na hora 
de selecionar a sua maçã preferida? Vem que a gente te 
mostra como! 

Veja como o Carrefour se preparou 
para te receber com segurança
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Feira Todo Dia traz ofertas de 
frutas, verduras e legumes 
fresquinhos, todos os dias. 

Quer escolher bem? Cada alimento 
é particular, mas fique atento a sinais, 
como: coloração da casca/folha e a 

consistência.

Nossos produtos de Marca Própria 
unem qualidade com preços 

acessíveis: são mais de 2,6 itens  
à disposição dos clientes.

OFERTA !
Com o Nutri Escolha,  
você gasta menos e  
ainda come melhor!

Essa funcionalidade disponível 
gratuitamente dentro do 
APP Meu Carrefour, traz 

alternativas de produtos mais 
baratos e equilibrados pra que 

você escolha o quanto quer 
economizar. Assim, você realiza 

as suas compras com mais 
autonomia e informação.

Nossos colaboradores são orientados a dispersar aglomerações 
e fazer checagem de temperatura. Mas lembre-se que se cuidar 

também é uma ação individual: na dúvida, não se arrisque! Nossa 
recomendação é que apenas 1 pessoa por família vá às compras, 

se possível, em horários fora de pico.

CRF       CLIENTES

A gente recomenda que apenas 1 pessoa por família 
vá às compras, em horários fora de pico, além de evitar 

aglomerações ou tocar nos produtos caso não seja necessário



Cheguei  Cheguei  
em casa,  em casa,  
e agora?
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 Deixe os calçados na porta de entrada e higienize suas mãos 
com álcool 70º ou água e sabão antes de retirar a máscara.

 Depois, lembre-se de higienizar os pacotes e os produtos 
comprados no mercado também: pacotes com álcool 70 ou 
água e sabão, frutas e verduras com solução desinfetante.

 Tudo pronto? Que tal guardar a roupa que você usou no cesto 
e tomar um banho relaxante? Nada melhor que descansar e 
saber que a compra já tá feita! ;)



Vamos  Vamos  
cozinhar?
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Se você seguiu nossas dicas e fez sua compra no 
Carrefour, agora chegou a hora mais prazerosa de todo 
o processo: cozinhar e comer! A gente acredita que 
cozinhar e entrar em contato com os alimentos é uma 
parte importante da nossa conscientização e o primeiro 
passo para uma vida mais equilibrada e feliz. 

Pensando sempre em respeitar os processos alimentares 
de cada um, a gente quer mostrar que é possível SIM 
cozinhar de maneira saudável, sem dogmas e sem deixar 
ninguém de fora. 

● O Cybercook reúne diversas receitas e lançou 
também o programa Cozinha Sustentável: uma série 
de conteúdos gratuitos e de fácil acesso, 
que destacam aquelas receitas do dia 
a dia, sabe? Aquele clássico arroz com 
feijão, uma saladinha.... Hmmm, deu até 
água na boca! 

● Vamos evitar desperdício? Além de receitas, o 
CyberCook conta também com o Aproveitômetro, 
uma plataforma onde você pode inserir os 
ingredientes que sobraram da sua receita e ela 
sugere de volta novas receitas, para você aproveitar 
ao máximo os alimentos

● Transforme sobras em pratos deliciosos! Aqui, 
arroz pode virar bolinho, casca de laranja pode 
virar doce, pão duro pode virar rabanada ou farofa, 
e legumes podem se transformar em tortas ou 
em caldos deliciosos! Assim, você cozinha para o 
almoço e ainda aproveita para deixar pronto aquele 
lanchinho da tarde. ;)

● Um tempero pra chamar de seu! Ossos, aparas 
de carne ou talos de cascas de vegetais podem 
ser transformados em temperos deliciosos. Basta 
cozinha-los lentamente em fogo baixo até que 
fiquem concentrados. Depois, transforme-os em 
tabletinhos e utilize sempre que for cozinhar.

https://cybercook.com.br
https://cybercook.com.br
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● Bom para você, bom para o planeta! O destino 
da casca da sua banana era o lixo? Não mais. 
Transforme-a em adubo natural para a sua horta: 
basta triturar a casca e a polpa e enterrá-las ao redor 
da planta. Além da banana, borras de café e cascas 
de ovo também são excelentes fontes de nutrientes.

● Informação + economia! O Carrefour também adota 
a tecnologia Blockchain, e você pode acessá-la 
direto no seu celular. Lojas selecionadas já oferecem 
QR Codes em gôndolas, onde os clientes podem 
acessar e rastrear a origem dos alimentos. 
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E aí, gostou de participar dessa  
jornada alimentar com a gente? :)

Esperamos que você tenha aprendido muitas 
coisas ao longo da leitura deste guia e que, daqui 

pra frente, ele seja a sua melhor companhia nos 
momentos mais saborosos da sua vida! Aqui no 

Carrefour, nosso foco será sempre o cuidado 
e o bem-estar das pessoas, buscando sempre 
proporcionar uma alimentação cada vez mais 

plural, de qualidade e acessível para todos.

UMA BREVE 
CONCLUSÃO 

Conte com o Carrefour 
para ajudar e facilitar  

o seu dia a dia!

https://www.grupocarrefourbrasil.com.br/proposito/act-for-food/

