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CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Não se deixe pressionar 
facilmente. Cultive  o 
otimismo, extraia apren-
dizado  dos desafi os.

A solidariedade pode 
abrir caminhos próspe-
ros, una-se às pessoas 
em busca de soluções.

É preciso avaliar com 
cautela onde estão as 
dificuldades para que 
as ações sejam efi cazes.

O apoio emocional que 
você dá à pessoa par-
ceira na rotina deve ser 
redobrado. 

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Momento de dar o me-
lhor de si para que o 
romance se mantenha 
em primeiro lugar. 

Para qualquer sinal de 
desentendimento, pro-
cure demonstrar matu-
ridade emocional.

Período de difi culdades 
para se manter em equi-
líbrio frente a demandas 
de maior complexidade. 

Direcione seus interes-
ses sem medo, para as 
questões mais práticas 
do cotidiano.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Seu emocional tende a 
se desequilibrar frente 
aos imprevistos, cultive 
a objetividade.

Priorize seu relaciona-
mento, ele merece mais 
atenção e dedicação nes-
te momento. 

Observar-se é o primei-
ro passo para prevenir o 
desgaste, aliado a hábi-
tos saudáveis.

Esteja consciente do 
quanto a vida a dois é 
importante para o seu 
equilíbrio emocional.

INGREDIENTES
Recheio e cobertura:
1 leite condensado
3 colheres (sopa) de chocolate em pó 
1 colher (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de farinha de trigo
3 colheres (sopa) de chocolate granulado
Massa:
3 ovos
1 xícara (chá) de óleo
2 cenouras médias
1 e meia xícara (chá) de açúcar
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Recheio e cobertura: Em uma panela, coloque o leite 

condensado, o chocolate em pó, a manteiga e leve 
ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 8 
minutos ou até que desprenda do fundo da panela. 
Retire, transfi ra para um prato untado com manteiga 
e deixe esfriar. Enrole metade da massa do brigadei-
ro e passe pela farinha de trigo. Reserve.
Massa: Em um liquidifi cador, bata os ovos, o óleo, as 
cenouras e o açúcar. Transfi ra para um recipiente, 
junte a farinha de trigo e o fermento em pó. Misture 
bem e coloque em uma forma redonda (24 cm de 
diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com 
farinha de trigo. Distribua sobre a massa os briga-
deiros reservados passados pela farinha de trigo e 
leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por 
cerca de 40 minutos. Desenforme ainda morno, cubra 
com o brigadeiro restante e decore com o chocolate 
granulado.

RECEITA FAÇA VOCÊ MESMO

PASSO A PASSO

1

2

Escolha a lata ou o vidro desejado 
e  vá decorando conforme seu 
gosto. Pode colar tecidos, juta ou 
cordinhas. Se achar mais prático 
também pode pintar com spay. 

Na sequência é só plantar as su-
culentas e decorar o cantinho 
desejado.

MATERIAIS
Latinhas e vidros
Tinta spray, cordinha, juta e tecidos coloridos
Cola
Mudinhas de suculentas

Bolo de cenoura com brigadeiro Vasinhos decorativos


