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CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

As relações profissio-
nais se benefi ciam, o que 
sugere um período de 
grande harmonia.

É momento de conquis-
ta, portanto permita-se 
vivenciar novas expe-
riências!

Bom momento para in-
vestir em melhorias no 
lar, deixando-o apra-
zível. 

Seu potencial criativo 
afl ora e reveste de ori-
ginalidade suas ações. 
Aproveite!

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Tenha cuidado com ex-
travagâncias e com o 
desperdício de dinheiro  
nesta fase.

Neste momento, cuide 
dos interesses pessoais 
para atrair as pessoas 
que deseja.

Neste período, evite 
valorizar as dificulda-
des em detrimento das 
soluções. 

O desejo de partilhar ex-
periências lhe estimula 
a se engajar em ações 
coletivas.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

O desejo por novas 
experiências deve ser 
conduzido de modo 
responsável.

Questões ligadas à es-
tética lhe atraem, bem 
como viagens a locais 
que tenham beleza.

É momento de rever sua 
trajetória sentimental e 
fazer alguns ajustes em 
prol do bem-estar.

Permita que a intimida-
de se faça presente de 
forma mais prazerosa 
para os envolvidos.

INGREDIENTES
150g de chocolate ao leite picado
1 lata de creme de leite
1 lata de leite condensado
Meia medida (da lata) de suco de ma-
racujá concentrado
1 pacote de biscoito champanhe
1 xícara (chá) de leite
50g de chocolate ao leite para decorar

MODO DE PREPARO
Em um refratário, derreta o chocolate 
em banho-maria, com meia lata de cre-
me de leite. Misture bem e reserve. Em 
uma tigela, misture o leite condensado 
com o restante de creme de leite e o 
suco de maracujá e reserve. Em taças, 
distribua o biscoito champanhe ume-

decido no leite, intercale uma camada 
de creme de maracujá, uma de biscoito 
e uma de creme de chocolate. Repita 
as camadas e termine com o creme de 
chocolate. Decore com as raspas de 
chocolate e leve à geladeira por cerca 
de 4 horas. Sirva.
DICA:
- Se desejar, prepare em um refratário 
quadrado (21 x 21 cm).
FAZ BEM SABER: 
- O termo “Pavê” deriva de uma pala-
vra francesa que signifi ca “pavimento 
de pedra”, ou seja, uma montagem de 
pedras e concreto. A famosa sobremesa 
foi assim nomeada como uma referên-
cia às camadas de creme e biscoitos ou 
pedaços de bolo que a formam.

RECEITA

Pavê de maracujá


