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CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Pratique a gentileza, 
facilite os acordos e pro-
cure atuar em conjunto, 
mesmo com desafi os.

Mente, corpo e coração 
precisam estar em equi-
líbrio. Cuide-se com 
amor.

O desejo de vivenciar 
as oportunidades deve 
ser conciliado com os 
limites do seu bolso. 

É preciso exercitar a 
compreensão e o res-
peito às diferenças. Sem 
alimentar dramas.

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

É preciso superar desa-
fetos evitando mal-en-
tendidos. Faça com que 
o afeto seja a prioridade.

Ao invés de se deixar 
seduzir por diversões 
que pesem no bolso, 
opte pela economia.

Vaidades conflitam, 
mas não alimente jogos 
de egos. Demonstre ma-
turidade.

A autocrítica excessiva 
é um obstáculo, pois 
inibe sua capacidade de 
superação. Valorize-se!

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

O mais sensato é privi-
legiar atividades com 
poucas pessoas e em 
ambientes reservados. 

Não se deixe abater pe-
los obstáculos. Separe os 
problemas pessoais dos 
problemas afetivos.

Não desista dos seus so-
nhos. Procure repousar 
o corpo e o pensamento. 
Resgate o equilíbrio.

É preciso saber a hora de 
recuar e de agir. Preser-
ve os relacionamentos,  
sem ressentimento.

INGREDIENTES
1 colher (sopa) de óleo
1 cebola picada
1 dente de alho amassado
meio quilo de carne moída
2 tomates, sem sementes, picados
1 cenoura ralada
1 colher (chá) de sal
1 pitada de pimenta-do-reino
1 colher (sopa) de salsa picada
meia caixinha de creme de leite
Purê de Mandioquinha:
600 g de mandioquinha cozida e amassada
meia caixinha de creme de leite 
1 colher (chá) de sal
1 pitada de noz-moscada
1 colher (sopa) de salsa picada

MODO DE PREPARO
Recheio:
Em uma panela, aqueça o óleo, doure a cebola e o 
alho. Junte a carne e refogue por cerca de 10 minu-
tos ou até que seque todo o líquido. Use um garfo 
para ir “soltando” a carne. Com a carne já sequinha 
acrescente os tomates, a cenoura, o sal e a pimenta-
-do-reino e refogue até murchar. Desligue o fogo, 
acrescente a salsa e o creme de leite e misture bem. 
Transfi ra o recheio para um recipiente refratário 
pequeno (18 x 18 cm) e reserve aquecido.
Purê de Mandioquinha:
Em um recipiente, misture a mandioquinha, o  creme 
de leite, o sal, a noz-moscada e a salsa. Despeje o 
purê sobre a carne reservada e leve ao forno médio 
(180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos ou 
até dourar. Sirva.

RECEITA FAÇA VOCÊ MESMO

PASSO A PASSO
1

2

Cole as pinhas e os galhos de sua escolha na 
circunferência da guirlanda;
Com a fi ta de juta, demais fi tas e enfeites de sua 
escolha, fi nalize sua peça, decorando-a.

MATERIAIS
Pinhas;
Fita de juta;
Estilete e tesoura;
Pistola de cola quente; 
Galhos verdes ou secos;
Circunferência de papelão para base;
Fita de sua preferência, com cor, estilo, modelo ou 
estampa também de sua preferência;
Enfeites de sua preferência para decorar a sua peça.

Escondidinho cremoso de carne moída Guirlanda de Natal com pinhas
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