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CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Enfrente seus medos, 
ultrapasse as barreiras 
que se fi zerem presentes 
entre você e suas metas.

Seu senso de comunida-
de se eleva, assim como 
seu espírito de lideran-
ça. Aproveite!

É prudente tentar man-
ter a cabeça em ordem 
diante das difi culdades 
cotidianas.

Você tende a se mostrar 
extrovertido e aberto 
aos contatos interpes-
soais.

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Criatividade e determi-
nação se aliam, guiando 
você frente aos desafi os 
e oportunidades.

Ações em grupo tendem 
a render bons resulta-
dos. Mantenha a sere-
nidade.

Os recursos que estão 
ao seu redor podem ser 
empregados para elevar 
seu bem-estar.

Mais confi ança em suas 
ações agiliza os proces-
sos. Mostre-se apto a 
vencer empreitadas.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

A perseverança condu-
zirá você a obter resul-
tados positivos, mas não 
tenha pressa.

Seu entusiasmo tende a 
estimular as pessoas ao 
redor, colocando você 
em posição de liderança.

Criatividade e dinamis-
mo norteiam seu de-
sempenho profi ssional, 
podendo abrir portas.

Dedique-se aos empre-
endimentos com proa-
tividade, a soma destes 
fatores será proveitosa.

INGREDIENTES
1 colher (sopa) de azeite
1 cebola picada
2 tomates picados
3 xícaras (chá) de frango cozido e desfi ado
Salsinha, orégano e cebolinha a gosto
1 xícara (chá) de milho-verde em conserva escorrido
1 xícara (chá) de ervilhas frescas
2 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de leite
1 pitada de noz-moscada
1 pitada de pimenta-do-reino
1 caixinha de creme de leite
Meia xícara (chá) de queijo mussarela ralado
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
1 xícara (chá) de batata palha

MODO DE PREPARO
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola. 
Acrescente os tomates, o frango,  parte dos temperos 
e cozinhe rapidamente para não secar toda a água. 
Adicione o milho-verde e as ervilhas e misture. 
Reserve. Em outra panela, aqueça a manteiga até 
derreter, junte a farinha e mexa, rapidamente para 
não empelotar, até dourar e formar uma massa. 
Acrescente o leite aos poucos, sem parar de mexer, 
a noz-moscada, a pimenta-do-reino e o restante. 
Cozinhe, mexendo sempre, por cerca de 10 minutos 
em fogo baixo ou até a mistura adquirir consistência 
cremosa. Desligue o fogo e acrescente o creme de 
leite. Misture ao frango reservado e transfi ra para um 
refratário médio. Salpique os queijos e leve ao forno 
médio (180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos 
ou até dourar. Coloque a batata palha e sirva.

RECEITA FAÇA VOCÊ MESMO

PASSO A PASSO
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Faça o contorno de uma árvore de Natal com 
o barbante ou a lã, fi xando com a fi ta adesiva 
colorida (conforme na imagem).  
Com a fi ta, cole os enfeites de Natal e os cartões 
no entorno e no meio da árvore usando sua 
criatividade. 

MATERIAIS
Fitas adesivas coloridas;
Pedaço de barbante ou lã;
Enfeites de Natal;
Cartões de Natal.

Fricassê de Frango Árvore de Natal de parede
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Tem pouco espaço na casa e quer conseguir uma 
rápida e interessante árvore de Natal de parede? 
Pode apostar nesta dica. 


