Hi, I’m Helena Alkhas.

Eu amo organizar e criar espaços úteis, bonitos e funcionais.
Eu sou brasileira e imigrei para os EUA em 2001 quando conheci e
me casei com meu marido. Sou mãe de 3 meninos -gêmeos + 1- e
nós já vivemos ao redor do mundo por conta do trabalho do Addie.
Todo aquele embalar e desembalar me ensinaram a simplificar,
viver sem tralhas e a ter intenção em tudo o que eu faço. A
distância da minha família e amigos, me ensinaram a dar foco ao que importa e a aproveitar cada
minuto que temos juntos.
Eu comecei a organizar profissionalmente quando a mãe de um amiguinho da escola dos meninos, à
beira de uma crise de família por conta do acúmulo dela, me pediu ajuda.
Nós passamos semanas destralhando cada cantinho da sua casa e suas unidades de armazenagem e
decidindo o que iria ficar, o que iria sair. Foi assim que eu me dei conta de que as habilidades, que eu
havia adquirido tanto na minha vida pessoal como profissional, tinham um impacto positivo na vida
das pessoas.
Foi quando eu decidi iniciar o meu negócio de organização profissional e fundei a empresa A
Personal Organizer, LLC. – Serviços de Organização Profissional & Treinamento.
Desde 2010 eu tenho trabalhado com mães super ocupadas, com agendas lotadas, casas entupidas e
tornando a vida delas mais simples. Elas dizem que eu sou a arma secreta delas!
No meio do caminho eu também aprendi a viver sem empregada e publiquei o livro Vivendo Sem
Empregada com dicas para uma vida organizada em família.
Eu espero te ajudar a simplificar a sua vida também. Para começar, vamos organizar a sua cozinha, o
coração da casa!
Sim, a vida pode ser mais simples.
Vamos começar?
Helena.

WWW.APERSONALORGANIZER.COM

ii

Todos os direitos reservados. Copyright 2011–2020 © Helena Alkhas | A Personal Organizer,
LLC.
Direitos Autorais:
Você tem a licença para uso pessoal desta aula e seus materiais. Fora isso, nenhuma parte
desta aula e seus materiais podem ser reproduzidos, armazenados ou transmitidos de nenhuma
forma ou em qualquer formato, seja ele eletrônico, mecânico, cópia, fotografia, gravação, scans
ou qualquer forma permitida pela Seção 107 ou 108 da lei de 1976, de Direitos Autorais dos
Estados Unidos, sem a permissão escrita da autora.
Pedidos de autorização devem ser encaminhados para: contact@apersonalorganizer.com
Responsabilidade Profissional:
Enquanto a autora usou de seus melhores esforços ao preparar esta aula e seus materiais, ela
não faz qualquer promessa de que as recomendações e estratégias contidas nesta aula e seus
materiais são adequados à sua situação específica.
A autora não é responsável por prejuízos ou qualquer outra perda comercial decorrentes do
uso ou não uso do conteúdo desta aula e seus materiais.

WWW.APERSONALORGANIZER.COM

iii

TABLE OF CONTENTS
ORGANIZAR A COZINHA ............................................................................................................................................ 5
PRODUTOS ORGANIZADORES FAVORITOS ........................................................................................................... 10
PRODUTOS ORGANIZADORES – PARA SIMPLIFICAR A SUA VIDA ........................................................................ 11
REGISTRO DE MEDIDAS – ME LEVE PARA A LOJA CONTIGO! ................................................................................. 15
REGISTRO DE MEDIDAS.............................................................................................................................................16
REGISTRO DE MEDIDAS............................................................................................................................................. 17

WWW.APERSONALORGANIZER.COM

iv

Organizar a cozinha

Organizar a cozinha

Organizar a cozinha
não é um projeto simples e rápido, mas eu posso te garantir que os resultados e os benefícios que
você irá desfrutar farão valer a pena cada minuto investido na organização deste espaço.
Talvez nós possamos dizer que a cozinha é o espaço mais utilizado da casa, já que é aqui que é feita,
cuidada e planejada toda a alimentação e nutrição de todos os membros da família.
Este é o lugar em que você planeja as refeições, conferindo na despensa tudo o que você já tem e o
que você irá precisar; é onde você organiza todos os ingredientes, utensílios e também onde você
prepara tudo o que será consumido por vocês. Talvez sua cozinha seja também o espaço favorito para
as tarefas escolares das crianças, para os bate-papos de final de dia, enquanto você prepara o lanche
escolar do dia seguinte ou onde você se senta com o seu tablete para pagar contas, conferir a agenda
ou o seu email.
Para nós aqui em casa, a cozinha é o coração da nossa casa.

Este guia foi criado com o objetivo de simplificar o processo de organização da sua cozinha, te dando
o passo-a-passo para que você possa organizar a sua cozinha, no seu tempo e ao seu gosto.
Eu incluo uma lista de produtos organizadores indicados para a organização de cozinhas, despensas e
geladeiras, que eu uso na minha casa e na casa de minhas clientes. Você pode ficar tranquila quanto a
qualidade destes produtos, pois eu já os uso desde quando comecei o meu negócio de organização
profissional em 2010.
Eu espero que este guia seja útil e te ajude a curtir o processo de organização da sua cozinha.

1 – Planeje o Tempo e Marque na Agenda
Nenhum projeto de organização será bem-sucedido sem o seu comprometimento em realizá-lo. Sem
você marcar na agenda e cumprir o combinado, nada acontecerá.
Para muita gente a melhor forma de fazer acontecer é fazer de conta que você marcou um horário
comigo. Vamos fazer de conta que eu vou chegar na sua casa no dia e horas marcados na sua agenda
para organizar a sua cozinha.
Outra boa opção é combinar com uma amiga ou familiar para fazer este projeto contigo.
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2 – As Ferramentas
Antes de você tirar tudo de dentro dos armários, gavetas, prateleiras, use a lista abaixo para coletar
tudo o que você irá precisar para fazer um trabalho bem feito. Para este projeto eu recomendo que
você tenha a mão:
•

Bloco + caneta

•

Caixas ou cestas plásticas grandes

•

Bolsas ou sacos de lixo para as suas doações

•

Lixeira e sacos de lixo extra-grande

•

Uma superfície de trabalho ampla e completamente vazia

•

Seu telefone no modo avião para não ter interrupções

•

Uma câmera para tirar as fotos do espaço. Elas irão te ajudar quando você for fazer compras de
produtos organizadores, se necessário.

3 – Determine Seus Objetivos
Você já sabe as funções deste espaço, de forma que o mais importante agora é identificar e listar tudo
o que você não gosta a respeito dele e de como ele está funcionando. Ao fazermos isso podemos
definir os objetivos da organização a ser feita.
Pergunte-se o que você gostaria de conseguir/resolver com a organização da sua cozinha:
•

Tornar o preparo de alimentos mais fácil?

•

Organiza a despensa para poder visualizar, com facilidade, o que você tem e o que está faltando?

•

Fazer o sorteio e eliminar o excesso de pratos, baixelas e similares, que você quase não usa?

•

Simplificar o processo de compras semanais ou mensais?

4 – Mãos à Massa!
Com uma clara visão dos seus objetivos, fica muito mais fácil iniciar este projeto. Além de facilitar, ter
objetivos claros nos dá a motivação necessária para terminarmos o que começamos.
Agora é hora de ir tirando cada item dos armários, gavetas e prateleiras e ir se perguntando:
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•

Preciso disso?

•

Gosto disso?

•

Quantas vezes por mês eu uso este item? De verdade! ;-)

Crie 3 grupos e separe os itens de acordo. Aproveite para ir descartando o que você não quer mais ou o
que está quebrado etc.
1. Uso todos os dias
2. Uso semanalmente
3. Uso mensalmente / algumas vezes por ano

5 – Todo Mundo Tem Uma Família!
Uma vez você tenha decidido o que irá ficar e sorteado por frequência de uso, organize todos os itens
por família. Todas as xícaras, pratos, talheres, utensílios de cozinha, panelas... tudo isso tem uma
família.
Organize cada família na sua bancada ou na superfície que você está trabalhando. Se você não tiver
espaço suficiente, cubra o chão com um lençol para poder visualizar tudo o que tem.

6 – Toda Família Tem Uma Casa!
Pergunte-se: “onde este item irá me ser mais útil?”. Se for uma espátula ou colher de pau, o local ideal
será ao lado, ou o mais próximo possível do fogão.
Utensílios de cozinha, tábuas e facas – ao lado do fogão.
Pratos, talheres e copos – o mais perto possível da pia, para evitar o vai e vem da louça após lavagem e
secagem.

7 – Limpe Todos os Espaços
Este é um passo simples, mas importante. Você está dando o melhor de si para transformar a sua
cozinha em um espaço mais bonito e funcional. Limpe cada gaveta, armário, porta, prateleiras,
puxadores – para que tudo esteja pronto para receber os seus pertences.
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8 – Hora de Dar Uma Casa a Todos
Você sorteou todos os itens, descartou o que não irá ficar e manteve apenas aquilo que é necessário,
usado e que você gosta.
Agora é hora de observar o fluxo de uso da sua cozinha e identificar onde todos os itens irão morar.
Leve em consideração onde eles serão mais úteis, ou seja, pergunte-se: quão relevante para a função
deste espaço é este item?
Se você usa algo apenas nas festas natalinas, o local ideal
para este item será uma prateleira alta, em uma armário,
talvez até fora da cozinha. Porém, se for um item usado
diariamente, como travessas para servir o jantar, então elas
devem “morar” em um armário de fácil acesso e perto do
fogão, onde você irá ter a comida pronta para ir para a
travessa.

Dica: Use o Inventário
de medidas para ir as
compras.

Conforme você vai recolocando os itens no lugar, observe se você pode ganhar mais espaço e
melhorar a função implementando um dos produtos organizadores da lista anexa.

Por exemplo: Se você tem muita altura entre as prateleiras, instale uma prateleira móvel para
aproveitar o espaço vertical entre elas; ou talvez você queira pendurar as xícaras para evitar as pilhas
de pires e xícaras, muito usadas, mas nada funcionais. Se você tem cantinhos de difícil acesso, use-os
para colocar itens raramente utilizados.

9 – Meça e Depois Meça Novamente
Eu sei que produtos organizadores são uma paixão para
todos que querem se organizar e deixar a casa ainda mais
funcional, mas antes de você sair para as compras, vamos
tirar todas as medidas, de todos os armários, gavetas e
prateleiras.

Dica! Use Post-it p
ara marcar onde cada família
sera guardada.

Vamos observar também se podemos melhorar algo, como
instalar uma luminária em um canto de uma armário escuro.
Ao tomar estas medidas e cuidados, você irá economizar tempo, dinheiro e evitar frustrações. Meça
cada espaço, confira e anote na página de medidas.
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Leve esta lista contigo, junto com as fotos que você tirou do espaço lá no começo, para fazer as
compras.

10 – Instalando Todos os Produtos Organizadores
Após recolocar todos os itens e ter comprado os produtos organizadores que você identificou
necessários, agora é hora de instalar os produtos e melhorar a função de cada espaço.
PS: Guarde o recibo e não remova as etiquetas dos produtos novos ainda. Assim, se você tem a opção
de trocar um produto, caso não goste ou veja que não é realmente necessário, você poderá voltar na
loja e fazer a troca sem problemas.

Parabéns!
A sua cozinha está organizada e você agora pode aproveitar os benefícios de uma cozinha
organizada, limpa e pronta para ser uma ferramenta de apoio na sua vida.
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PRODUTOS ORGANIZADORES FAVORITOS
É muito fácil a gente se encantar e se iludir com produtos organizadores, achando que basta compralos para nos tornarmos instantaneamente organizados.
A verdade é que é muito comum o contrário. Quase posso afirmar que a desordem na vida e na casa
das pessoas é proporcional à quantidade de produtos organizadores que eu encontro na casa dos
meus clientes
Além disso, há tantos produtos disponíveis no mercado, que é comum nos sentirmos perdidas na
hora da compra.
Para simplificar a sua vida, siga a lista abaixo. Estes são os produtos que eu uso na minha casa e nos
projetos de organização dos meus clientes. A qualidade deles é excelente e eles irão durar por muitos
anos.

Parabéns!
Agora, aproveite a sua cozinha linda e organizada.
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PRODUTOS ORGANIZADORES – PARA SIMPLIFICAR A SUA VIDA
Bandeja giratória
Perfeitas para organizar áreas profundas, de
difícil acesso e para colocar cada “família”
em seu lugar. Seja na despensa, no armário
(óleo, vinagre, azeite etc.) ou na geladeira
(geleias, pastinhas, maionese, mostarda), ela
irá manter tudo o que você quer à mão.

Organizador Estação do Café
Crie uma área especial para tudo o que for
relacionado a fazer café. Organize o filtro,
adoçante, colherinhas e açúcar neste
organizador e torne o ato de preparar o café
muito mais fácil.

Organizador de Prateleira Expansível
Este organizador é tão prático e útil. Aproveite
cada milímetro da sua prateleira e organize
seus temperos com este produto. Será muito
mais fácil de encontrar o que você precisa.
Quer ir além? Organize em ordem alfabética!

Linus™ - Caixas para Despensa
Organizar todos os itens em caixas
transparentes na despensa tem a grande
vantagem de manter sua despensa limpa e te
facilitar a visualização do seu estoque.
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Organizador de Filme Plástico e Papel
Alumínio
Este pode ser um daqueles cantinhos super
bagunçados na cozinha, mas com este
organizador cada item terá o seu lugar e você
poderá tirar apenas o que quer usar. Meça
para ter certeza de que caberá entre as suas
prateleira.
Fridge Binz – Caixas Empilháveis para
Geladeira
Estas caixinhas me poupam tanto tempo na
limpeza semanal da geladeira! Eles não
apenas organizam os itens por família, mas
eles também previnem vazamentos, restinhos
de comida na prateleira. Como eles permitem
a visualização dos alimentos, você também
poupa tempo fazendo a lista de compras.
Rack de Enlatados
Mantenha todos os seus enlatados
organizados neste rack.
Acabe com as pilhas e com a dificuldade das
prateleiras fundas. Organize seus enlatados
por tipo de alimento para facilitar a sua vida.
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Fridge Binz – Para a despensa
Eu uso estas mesmas caixinhas para organizar
a minha despensa, especialmente para
guardar biscoitos, pães de forma, farináceos.
Isso facilita demais na hora da limpeza, além
de manter limpa a prateleira da despensa.

Cestas Plásticas com Alça
Excelente produto e por um preço incrível!
Perfeito para agrupar cada família de
produtos e para montar kits, facilitando o seu
dia-a-dia.

Fridge Binz Organizador de Garrafas
Seja para sucos ou para vinho, mantenha
tudo em seu lugar e de forma organizada
com estes organizadores.

WWW.APERSONALORGANIZER.COM

13

Organizar a cozinha
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Organizador de Xícaras e Escorredor de
Garrafas
A forma mais fácil de manter as xícaras
organizadas de forma prática e segura.

Caixa para Farináceos
Eu amo este produto e por $3.00 eles são a
forma fácil de manter minha despensa
organizada, limpa e de usar estes produtos
que geram tanta sujeira no seu manuseio.
Podem ser usados para farinha, açúcar, aveia
etc.

PS: Apesar de eu somente poder atestar a qualidade dos produtos que você encontra através dos links
deste ebook na The Container Store, você encontrará estes produtos em outras lojas também.

WWW.APERSONALORGANIZER.COM

14

Organizar a cozinha

Registro de Medidas – Me leve para a loja contigo!

REGISTRO DE MEDIDAS – ME LEVE PARA A LOJA CONTIGO!
Note: Ao anotar as medidas de cada gaveta, prateleira e armário, dê um “nome” para cada um deles,
numerando-os conforme você anota as dimensões.
ARMÁRIOS

LARGURA
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REGISTRO DE MEDIDAS
GAVETAS

LARGURA
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Registro de Medidas

REGISTRO DE MEDIDAS
PRATELEIRAS

LARGURA
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