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CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Procure direcionar as 
atenções para as ques-
tões práticas do coti-
diano.

Evite vínculos de de-
pendência emocional. 
A estabilidade começa 
dentro de si mesmo.

Busque ambientes es-
táveis para que corpo, 
mente e coração se ree-
quilibrem.

Reveja suas preocupa-
ções em relação à vida 
amorosa, pois elas po-
dem ser resolvidas.

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

É importante um equi-
líbrio na conciliação da 
vida profi ssional com a 
pessoal, organize-se.

A espontaneidade é 
uma faca de dois gu-
mes, portanto procure 
ser mais discreto.

Haja com cautela e cons-
ciência, mesmo que a 
impulsividade conduza 
a seguir o coração.

É preciso trilhar o rumo 
do entendimento, inves-
tindo em boa comunica-
ção e compreensão.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Direcione os pensamen-
tos para as questões 
práticas da vida, a supe-
ração está por vir.

Ótimo período para re-
ver o tipo de infl uência 
que você vem trazendo 
para sua vida.

Convém agir com inteli-
gência emocional diante 
de algumas situações de 
risco.

Procure ouvir os mais 
experientes, que podem 
ajudar com conselhos 
valiosos.

INGREDIENTES
150 g de chocolate ao leite
meia xícara (chá) de manteiga
3 ovos
2 gemas
meia xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de farinha de trigo 
8 bolas de sorvete de creme 

MODO DE PREPARO
Em um recipiente refratário, derreta 
em banho-maria o chocolate e a man-
teiga.
Em outro recipiente, bata os ovos, 
as gemas e o açúcar, até formar uma 
massa cremosa. Adicione a mistura 
de chocolate derretido e mexa bem. 
Acrescente a farinha de trigo aos 

poucos e mexa delicadamente, até 
incorporar tudo. Unte com manteiga 
e polvilhe com farinha de trigo 8 for-
minhas pequenas (10 cm de diâmetro) 
e distribua a massa entre elas. Leve ao 
forno médio-alto (200°C), preaqueci-
do, por cerca de 10 minutos.  Desen-
forme ainda quente sobre pratinhos 
individuais. Adicione aos pratinhos 
como acompanhamento uma bola de 
sorvete de creme.
 Dicas: 
-O forno deve estar bem quente no mo-
mento em que for colocar os bolinhos, 
para que fi quem cremosos por dentro 
e fi rmes por fora. 
- Ao tirá-los do forno, o centro ainda 
deverá estar mole.

RECEITA

Petit Gateau de chocolate
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