Marmita Fit: Vale a pena realizar esse tipo de investimento para quem
está na dieta?
Com o crescimento da internet e a facilidade para propagação de informações, tornou-se cada vez mais
fácil o acesso a novos conceitos e a uma melhor qualidade de vida, a partir da discussão sobre assuntos
importantes e dicas, como o consumo de Marmita Fit.
Esse aumento sobre o seu conhecimento se deu devido a um número crescente de pessoas tratando
sobre saúde e formas de cuidar do corpo, indicando as práticas de exercícios físicos e a necessidade
dessas ações.
Isso aconteceu, principalmente, com o surgimento das redes sociais e dos influenciadores digitais, os
quais puderam se voltar para o estilo de vida saudável e indicar o consumo de uma alimentação natural
e que visa uma maior saudabilidade.
As marmitas fit nada mais são do que uma marmita comum, mas voltada para o mundo saudável, ou
seja, incluindo alimentos que auxiliam no ganho de massa e de saúde, muito voltada para praticantes de
atividade física para manutenção da saúde.

Portanto, ela surge como um complemento à prática de exercícios físicos, seja de esportes como forma
recreativa ou de musculação como desejo, e para pessoas que desejam de fato uma melhora em sua
alimentação e eficiência completa.
A prioridade dos alimentos contidos nessas refeições são aqueles que forem naturais, podendo ser
citados:
Carnes;
Ovos;
Cereais integrais;
Leguminosas;
Oleaginosas e sementas;
Gorduras saudáveis, como azeite e óleo de coco;
Líquidos naturais, como água, chás e água de coco;
Frutas e seus sucos naturais;
Verduras e legumes.
Sendo assim, elas são criadas por um profissional de uma clinica médica especializada, o qual conhece
as propriedades nutritivas de cada alimento e sua quantidade essencial para o dia a dia de cada
paciente, formando uma dieta funcional.

Quais os benefícios para o emagrecimento?
Nesse contexto, o consumo de marmitas fit pode ser algo muito vantajoso para as pessoas que buscam
perder peso e emagrecer de forma saudável.
Para compreensão completa, alguns dos benefícios serão analisados a seguir.

Proporciona um direcionamento de qualidade
Quando as pessoas estão em processo de emagrecimento ou desejam alcançar esse objetivo, elas
podem ficar muito perdidas sobre quais alimentos elas devem consumir ou preocupadas com qualidade
das comidas congeladas que ela compra naturalmente.
Dessa maneira, a partir do momento que ela passa a comprar as marmitas já prontas e que são criadas
por especialistas que conhecem a quantidade necessária e essencial para o seu emagrecimento,
ocasionando um direcionamento.
Com isso, o indivíduo consegue saber especificamente o que pode comer sem precisar perder tempo
procurando por informações sobre a qualidade real do que ele consome ao longo do dia e nas refeições.

Economia de tempo
É óbvio que comprar comida já pronta e que necessita apenas ser esquentada para consumo é muito
mais fácil do que preparar toda a comida, cortando os alimentos e cozinhando-os e realizando todo esse
processo.
Dessa maneira, a compra das marmitas se torna uma atividade que economiza significativamente o
tempo do comprador, o qual não precisa mais gastar 1 hora cozinhando sua refeição, diminuindo o tempo
para 4 minutos no microondas.
Além disso, após um longo dia de trabalho, muitas pessoas podem se encontrar cansadas, mas com
fome, surgindo a tendência de consumirem qualquer coisa pronta ou nem consumirem nada para

poderem deitar e dormir o mais rápido possível.
Isso é um problema para as pessoas que desejam emagrecer, uma vez que, para isso, é preciso mudar a
alimentação e há uma tendência de os alimentos mais rápidos serem muito industrializados, como
salgadinhos ou chocolates.
Dessa maneira, com a comida fitness congelada, se o indivíduo estiver cansado ele só precisará
esquentar sua comida e em pouco tempo terá consumido uma refeição saudável e sem gastar muito
tempo, facilitando a economia de tempo e praticidade geral.

Facilidade de ter em casa
Praticamente todas as empresas responsáveis por produzir essas marmitas fit congeladas possuem
entrega encomenda mesmo dia, garantindo que as refeições cheguem na casa do cliente sem demora,
possibilitando o consumo a partir da compra.
Com isso, torna-se muito mais prático possuí-las em casa, uma vez que não é necessário o
deslocamento por grandes distâncias para conseguir adquiri-las, diminuindo o gasto de tempo que seria
necessário para tal ação.
É preciso ter em mente que, no cenário atual, as pessoas prezam muito pela velocidade e garantia de
que tudo pode ser feito em um curto espaço de tempo, permitindo o acesso ao que deseja rapidamente e
essas empresas não fogem desse conceito.

Melhora junto com a saúde
Essas marmitas permitem também que, junto com o emagrecimento, o indivíduo consiga encontrar
formas de garantir melhora na sua saúde e nos quesitos relacionados, como colesterol e insulina,
prevenindo doenças decorrentes desses problemas.
Isso acontece porque há um maior controle sobre a qualidade dos alimentos consumidos, aumentando o
cuidado com o que o organismo irá utilizar como base e fonte para a realização de suas funções.
Além disso, há certos alimentos que possuem nutrientes específicos que são mais difíceis de serem
consumidos no cotidiano.
Com a marmita, eles podem ser ingeridos com maiores chances, uma vez que é algo já pronto.
Por exemplo, os peixes são um tipo de alimento que possui altos níveis de ômega 3, o qual não está
muito presente na rotina de consumo das pessoas.
Se ela se alimenta das marmitas, eles podem enviar esses alimentos, garantindo o consumo do nutriente
essencial.
Portanto, essas marmitas também servem como uma opção para pessoas que desejam apenas cuidar da
saúde.
Uma vez que há uma variedade enorme de marmitas, variando de acordo com os objetivos e restrições,
como para emagrecer ou só com alimentos veganos.

Melhora na qualidade do dia a dia

Já é de conhecimento de especialistas que a alimentação está diretamente ligada com a qualidade da
realização das atividades do dia a dia e disposição para tal, afetando também o humor das pessoas.
Dessa forma, quem consome mais nutrientes e alimentos de qualidade tende a ser mais produtivo, pois o
organismo está mais bem preparado para a realização das atividades, devido ao fato de não faltar
recursos para a sua execução.
Ademais, ela melhora as sensações decorrentes do consumo de alimentos de baixa qualidade, como se
sentir estufado ou com refluxo, graças ao nível de gordura consumido ou os alimentos serem muito
pesados.
Sendo assim, é possível que o indivíduo leve suas marmitas para empresa, consumindo-as em seu
horário de almoço, ao invés de fast-foods ou alimentos com baixa qualidade pelo fato de serem práticos.
Consequentemente, ela consegue executar suas tarefas do dia a dia sem o problema de se sentir mal
capaz de atrasar a sua produtividade e prejudicar o desenvolvimento das atividades que precisa.
Por exemplo, se uma pessoa consome um alimento muito pesado, ela pode se sentir estufada ao longo
do dia, impedindo-a de se concentrar em seu trabalho e fazendo com que o seu desempenho decaia
consideravelmente.

Possibilita o consumo variado
Outro benefício do consumo das marmitas fit é que elas possibilitam o consumo de alimentos diferentes
daqueles presentes na rotina de todos os dias, mas que ainda assim podem ser saudáveis e não
prejudicar a dieta.
Dessa maneira, elas possibilitam que o consumidor não enjoe de comer sempre os mesmos alimentos,
pois elas são capazes de desenvolver receitas diferenciadas, mas que continuem contendo os mesmos
nutrientes necessários.
Nesse contexto, é possível comer frango ao curry ou torta de espinafre com massa de grão-de-bico, os
quais não são alimentos comuns no dia a dia, mas totalmente capazes de sair da rotina ao mesmo tempo
que garantem algo saudável e saboroso.
Além disso, elas permitem que variáveis de alimentos e receitas comuns possam continuar presentes na
rotina, mas com uma vertente voltada para a garantia de saúde e que não prejudique aqueles que estão
com o objetivo de emagrecer.
Por exemplo, se uma pessoa gosta muito de consumir hambúrguer aos finais de semana como algo
diferenciado, ela pode manter esse tópico, mas comprando uma marmita fit de hambúrguer de atum, o
qual é de melhor qualidade, mas, ainda assim, diferente.

Considerações finais
Em suma, as marmitas fit surgiram como uma opção muito viável para as pessoas que desejam melhorar
a qualidade de sua alimentação ou emagrecer, uma vez que ela irá disponibilizar todos os nutrientes e
alimentos necessários para alcançar essas metas.

É preciso ressaltar que o seu consumo pode proporcionar diversos benefícios, como foram citados ao
longo deste artigo, ao consumidor, desde rapidez na entrega, como um delivery verduras, até a facilidade
para implementação de novos hábitos saudáveis na rotina dele.
Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode
encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.
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