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Belanja bahan makanan adalah salah satu hal yang membutuhkan perencanaan matang. Selain
budget belanja yang berperan sangat penting, Moms juga harus memperhitungkan berapa lama
bahan-bahan makanan yang dibeli akan bertahan. Karena tidak semua bahan makanan dapat
disimpan untuk waktu yang lama, terutama bahan-bahan makanan segar, seperti sayuran.

Kali ini, Bimoli akan mengajak Moms untuk menyimak beberapa tips yang dapat membantu untuk
belanja pintar sesuai budget. Yuk, kita simak tips-tipsnya, Moms!

1. Buat pembagian daftar belanja sesuai kategori

Membuat daftar belanjaan ternyata memiliki manfaat yang lebih dari yang kita kira lho, Moms. Selain
berbelanja jadi lebih “terarah”, daftar belanjaan juga bisa membantu menghindari mengambil barangbarang yang sesungguhnya tidak terlalu kita butuhkan.

2. Berbelanja sendiri bisa lebih hemat

Beraktivitas bersama keluarga adalah kegiatan yang menyenangkan, namun tidak selalu kita harus
bersama-sama keluarga dalam melakukan segalanya lho, Moms. Salah satunya dalam berbelanja,
karena terkadang kita tidak bisa menolak belanjaan “ekstra” yang diambil suami atau anak-anak.

3. Keranjang atau trolley?

Seberapa banyak Moms akan belanja menentukan jawaban untuk memilih yang mana yang perlu

Cerita Lainnya

Moms bawa ke dalam supermarket. Apabila daftar belanjaan Moms tidak banyak, sebaiknya
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membawa keranjang saja agar Moms tidak berpikiran untuk mengambil barang-barang di luar daftar
belanjaan. Tentu saja, jangan lupa untuk membeli minyak goreng Bimoli ya, Moms, agar Moms bisa
menghidangkan aneka resep gorengan yang lezat untuk keluarga.

4. Semakin ke pinggir, semakin mengurangi pengeluaran

Area pinggir supermarket biasanya diisi dengan bahan-bahan makanan segar dengan kualitas terbaik,
sedangkan di bagian tengah untuk makanan-makanan yang telah diproses. Dengan berbelanja hanya
di area pinggir, Moms dapat berbelanja lebih hemat dan dapat membuat aneka resep masakan yang
lebih sehat.

Nah, apakah Moms berencana belanja bulanan hari ini? Semoga tips-tips dari Bimoli dapat membantu
ya, Moms. Belanja lebih hemat, masak jadi menyenangkan.
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