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Renda-se a esta tendência

REFEIÇÃO DIVERTIDA
Se para você a comida também é um desafio, coloque sua  

criatividade em prática e faça pratos muito mais apetitosos. 
Às vezes, a simples - ou nem tão simples assim - disposição 
dos alimentos pode aguçar o apetite dos pequenos, princi-
palmente na hora de apresentar saladas, legumes e frutas. 
Vejam só:

É verdade que a tendência com 
lingerie à mostra está em alta faz 
um tempo, mas neste verão ela che-
gou para fi car de vez. E os tops de 
renda são a pedida da vez em 2019. 
Delicados, confortáveis e bonitos eles 
deixam o look muito feminino. E 
falando em feminilidade, essa é 
outra tendência para o verão: as 
peças estão cada vez mais delica-
das e românticas, valorizando a 
silhueta feminina. Então já anota 
a dica: 2019 promete ser o ano das 
mulheres que preferem um estilo 
mais leve e requintado.

Seguindo a onda do feminino 
nos looks de verão, os tops de renda 
entram nesta jogada, pois deixar a 
lingerie aparecendo nas peças mais 
cavadas ou decotadas é uma tendência que 
continua bombando. E a ideia, neste caso, é 
deixar aparecer só um pouquinho da renda. 
As regatas e camisetas são ideais para estes 
casos, pois se pode combinar o top de renda 
com estas peças coringas e deixar o visual 
bem feminino. Outra opção interessante é 
combinar o top com camisas. Essa sobrepo-
sição certamente fi ca bem diferente e estilosa.

Mas se você é do time das mais ousadas 
e quer entrar de cabeça na tendência, pode 
usar apenas o top sem blusinha por cima. 
Mas cuidado para não cair na vulgaridade. 
Se o corpo está mais a mostra na parte su-
perior, as penas podem fi car mais cobertas, 

com uma calça, por exemplo. Ou, ainda, 
pode jogar um blazer por cima do top de 
renda e complementar o look com um short 
de alfaiataria, deixando o visual chique e 
elegante. As jaquetas jeans também são uma 
boa opção nestes casos, deixando a produção 
ainda mais despojada.

E a dica fi nal é investir em tops de cores 
neutras, como preto, branco ou cinza. Estas 
cores são mais versáteis na hora de combi-
nar as peças que já temos no armário. Mas 
não há problema em apostar nos coloridos, 
apenas fi que atenta que esses são mais di-
fíceis de ser coordenados com outras peças 
de roupas.

No prato: alface, brócolis, cenoura, arroz, 
feijão, beterraba cortada em formato de 
estrelinha, frango. Dá vontade de comer né? 

 E que tal este ninho de macarrão com 
passarinhos de almôndegas?

Se o consumo de frutas 
também desafia, que tal 
este pavão de uvas e pêra?

Mais simples que esta
montagem acima não há.
E olha que divertido!

Coqueiros de banana, kiwi e 
bergamota ao lado. E então, 
mãos à obra? Certamente os 
pequenos vão adorar a novi-
dade gastronômica e podem 
até auxiliar nas criações.
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