
ARAUTO | Sexta-feira, 11 de janeiro de 201906

CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Atente às circunstâncias 
negativas e empenhe-
-se na revitalização do 
afeto.

Momento que você ten-
de a conduzir as respon-
sabilidades com maior 
desenvoltura. 

Atente ao que as pesso-
as têm a dizer, pois ex-
periências se convertem 
em conselhos valiosos.

O momento é favorável 
para se dedicar ao for-
talecimento de questões 
básicas da sua vida.

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Fase em que os relacio-
namentos pessoais se 
fortalecem em meio às 
afi nidades.  

Um olhar para as coisas 
que lhe incomodam e as 
oportunidades tende a 
ser positivo.

Valorize a convivência 
e usufrua das descober-
tas, elas podem lhe abrir 
portas interessantes.

Questões básicas ten-
dem a interferir de 
modo positivo em seu 
equilíbrio emocional.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Aproveite as conversas 
para conquistar aliados  
importantes aos seus 
projetos.

H á  o p o r t u n i d a d e s 
aguardando para serem 
usufruídas, portanto 
mobilize-se.

É possível que pessoas 
próximas lhe benefi-
ciem por meio de ações. 
Aproveite o momento.

Período em que as suas 
habilidades na gestão de 
conflitos se destacam, 
trazendo melhorias. 

INGREDIENTES
Nuggets:
2 batatas médias cozidas e amassadas
3 colheres (sopa) de pimentão vermelho picado
3 colheres (sopa) de milho-verde cozido
1 xícara (chá) de brócolis picado
50 g de queijo ralado
1 ovo
1 pitada de sal
Para empanar:
meia xícara (chá) de farinha de milho
3 colheres (sopa) de aveia em fl ocos fi nos
1 pitada de sal
Molhinho de tomate caseiro:
3 tomates médios bem maduros, sem sementes
1 maçã vermelha com casca picada
2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 dente de alho pequeno
meia colher (chá) de sal

MODO DE PREPARO
Nuggets: Em um recipiente, misture bem todos os 
ingredientes e modele os nuggets.
Para empanar: Em um recipiente, misture a farinha 
de milho com a aveia e o sal. Passe os pedacinhos 
reservados pela mistura, deixando-os empanados 
por todos os lados. Coloque em uma assadeira un-
tada com azeite e leve ao forno médio-alto (200°C), 
preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até que 
fi quem dourados, virando-os na metade do tempo.
Molhinho de tomate caseiro: No liquidifi cador, bata 
todos os ingredientes até fi car homogêneo. Coloque 
em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo, até 
engrossar levemente. Sirva com os nuggets.

RECEITA FAÇA VOCÊ MESMO

PASSO A PASSO

1
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Faça uma abertura nas garrafas pet. Amarre as 
mesmas na parede ou estrutura.
Observe para que a boca de cada garrafa fi que 
sobre as aberturas feitas.

MATERIAIS
2 baldes
Garrafas pet de diversos tamanhos e modelos
Tesoura
Parede ou estrutura para prender as garrafas
Cordinha para amarrar as garrafas
Água

Nuggets de Legumes Cascata com garrafas pet
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3 Coloque um balde no fi nal para não desperdiçar 
água e use outro para levar a água até a cascata.


