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CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

É prudente agir com 
cautela diante de pro-
blemas emocionais. Res-
peite sua cara-metade.

Dedique-se mais a si 
mesmo, exercitando a 
diplomacia ao lidar com 
os outros. 

Em vez de demonstrar 
receio diante de confl i-
tos, desenvolva cora-
gem para resolvê-los.

Neste momento, busque 
conforto emocional em 
ambientes acolhedores 
e aconchegantes. 

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Cultive disciplina, dada 
a tendência a gastar em 
demasia e à necessidade 
se suprir carências.

Faça o possível para que 
nada saia do controle 
quando o assunto for o 
seu romance.

Nes te  momento ,  é 
tempo de administrar 
o afeto com o devido 
cuidado. 

Privacidade é funda-
mental para se preser-
var de interferências 
externas.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Demonstre disposição 
para cuidar da relação 
com quem você tanto 
ama. 

Hora de lidar com o 
afeto de modo respon-
sável. O relacionamento 
pressupõe serenidade. 

Empenhe-se mais na 
resolução de conflitos 
do dia a dia. Dê mais 
atenção ao amor.

Seus relacionamentos fi -
cam suscetíveis a altos e 
baixos nesta fase. Tenha 
cuidado!

INGREDIENTES
Recheio:
1 colher (sopa) de azeite
Meio quilo de coxão duro
1 cebola em fatias
2 tomates picados
1 tablete de tempero
2 colheres (sopa) de salsa picada
1 pitada de sal
Purê:
1 colher (sopa) de manteiga
300g de batatas cozidas e amassadas
300g de mandioquinhas cozidas e amassadas
1 colher (chá) de sal
1 pitada de pimenta-do-reino
Meia xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

MODO DE PREPARO
Recheio:
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e doure 
a carne, acrescente o sal. Junte a cebola, os tomates, 
o tempero e 2 xícaras (chá) de água. Tampe a panela 
e deixe cozinhar por cerca de 30 minutos. Desligue 
o fogo, espere sair a pressão, retire os pedaços de 
carne e desfi e. Volte a carne desfi ada para a panela 
e deixe cozinhar por mais 10 minutos para apurar o 
molho. Misture a salsa e reserve em um refratário.
Purê:
Em uma panela, derreta a manteiga e acrescente a 
batata e a mandioquinha. Junte o sal, a pimenta-do-
-reino e o leite e mexa até formar um purê. Distribua 
o purê sobre a carne reservada, polvilhe o queijo 
parmesão e leve ao forno médio-alto (200°C), pre-
aquecido, por cerca de 15 minutos para gratinar.

RECEITA FAÇA VOCÊ MESMO

PASSO A PASSO

1

2

Coloque o bicarbonato de sódio em uma vasilha 
e misture com o ácido cítrico. Após, misture o 
vinagre aos poucos. Depois, mexa bem até atingir 
uma textura homogênea.
Acrescente o óleo essencial e mexa bem. Trans-
fi ra a mistura para a forminha e espere 4 horas. 
Desenforme e use no vaso sanitário.

MATERIAIS

1 xícara de bicarbonato de sódio
1/4 de xícara de ácido cítrico
1 colher de sopa de vinagre
Óleo essencial
Forminha de silicone

Escondidinho de carne desfiada com purê de batata e mandioquinha Banheiro perfumado 
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