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CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Não perca o controle 
emocional, dedique-se 
ao seu envolvimento 
com a pessoa amada.

O ideal é agir com o 
coração leve diante das 
necessidades de convi-
vência.

Os processos comunica-
tivos encontram-se com-
prometidos pela instabi-
lidade emocional.

Evite perder a paciência 
com situações corriquei-
ras. A vida a dois exige 
uma postura serena.

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Dedique-se, e demons-
tre serenidade para en-
frentar as aflições da 
vida amorosa. 

O emocional está fra-
gilizado, porém com 
otimismo superações 
estão por vir.

Mesmo havendo ten-
são, o melhor é abrir o 
coração para ocorrerem  
mudanças positivas.

Difi culdades no traba-
lho tendem a lhe deixar 
melancólico, a criativi-
dade ajudará a superar.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Repense o modo como 
você se responsabiliza 
pela vida afetiva. Seja 
coerente e sensato.

Qualquer complicação 
entre você e a pessoa 
querida devem ser le-
vadas em consideração.

Atenção, as relações de 
trabalho se fragilizam 
devido ao drama que 
nutre os confl itos.

Seja coerente com a re-
lação afetiva, não deixe 
que empecilhos atrapa-
lhem o relacionamento.

INGREDIENTES
1 folha de couve com o talo, bem picada
meia xícara (chá) de brócolis bem picado
1 tomate médio, sem sementes, picado
meia xícara (chá) de milho verde cozido
5 ovos
1 colher (chá) de sal
meia colher (chá) de orégano fresco
4 colheres (sopa) de leite integral
meia colher (chá) de fermento em pó 

Para decorar:
tirinhas de cenoura em formato de orelha de coelho
pedacinhos de queijo mussarela
gergelim preto
azeitona preta 
rodelas de tomate

MODO DE PREPARO
Em um recipiente misture a couve, o brócolis, o 
tomate e o milho e distribua em 6 forminhas para 
empada ou muffi n, untadas com azeite (7 diâmetros 
x 8 altura). Reserve. Em um recipiente misture, ba-
tendo levemente, os ovos, o sal, o orégano, o leite e 
o fermento em pó e distribua sobre os vegetais nas 
forminhas. Leve para assar em forno médio (180°C), 
preaquecido, por cerca de 25 minutos, ou até que 
esteja dourado e fi rme. Retire do forno e decore for-
mando o coelho, usando os pedacinhos de cenoura 
para as orelhas e o queijo, o gergelim e a azeitona 
para olhos e dentinhos. Sirva a seguir.

 Dica:
- Use a imaginação e faça outros personagens que 
preferir.

RECEITA FAÇA VOCÊ MESMO

PASSO A PASSO
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2

Pegue a capa de almofada  ou o tecido e faça 
furinhos nas 4 pontas; 
Passe uma corda ou barbante pelos furinhos que 
fez nas pontas e amarre bem para não soltar;

MATERIAIS
Capa de almofada ou um pedaço de tecido;
Tesoura ou objeto cortante; 
Um pedaço de corda ou barbante resistente;
Cadeira da mesa de jantar.

Muffin de Omelete Cama rede para gato
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3 Com auxílio das cordas/barbante nas pontas, 
amarre a capa/ entre os pés de uma cadeira e 
cama de rede para gato está pronta!


