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CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Dê o melhor de si ao 
envolvimento afetivo. 
Empecilhos devem ser 
contornados.

É um bom período para 
se engajar em projetos 
que demandem maior 
responsabilidade.

Dedique-se a reavaliar 
prioridades e planejar as 
ações. Extraia aprendi-
zado das adversidades.

É possível que você te-
nha que apoiar alguém 
próximo que esteja pas-
sando por dificuldades.

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Inteligência e maturida-
de tendem a lhe colocar 
em destaque no ambien-
te de trabalho.

Aja com toda a cautela 
do mundo para rever 
certos planos para o seu 
futuro. 

Encare os insucessos 
da vida como aprendi-
zados e planeje melhor 
seu futuro.

O momento é positivo 
para conversas e acor-
dos, pois o entendimen-
to tende a fluir.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Fase altamente positi-
va. Coloque a vida em 
ordem, procure rever e 
readequar seus hábitos.

Mostre-se um bom ou-
vinte, aproveitando 
para compartilhar suas 
expectativas de vida. 

Demonstre empenho à 
vida afetiva, para que 
situações adversas não  
te desestabilizem. 

Sua capacidade de co-
municação fica mais 
evidente, aproveite para 
realizar negócios.

INGREDIENTES
meio quilo de filé de frango com corte em espessura 
média
suco de meio limão
caldo de galinha
sal a gosto
meia colher (chá) de páprica
1 colher (sopa) de azeite
2 dentes de alhos grandes picados
1 cebola pequena
suco de 2 laranjas ( cerca de 200 ml )
1 colher (chá) de mostarda
1 creme de leite
2 colheres (sopa) de cebolinha-verde picada

MODO DE PREPARO
Em um recipiente, tempere o frango com o suco de 

limão, o caldo de galinha, sal e a páprica. Em uma 
frigideira antiaderente grelhe os filés aos poucos, 
com metade do azeite, para que fiquem úmidos por 
dentro e bem dourados por fora.
Reserve aquecido.
Na mesma frigideira coloque o restante do azeite,  
refogue o alho e a cebola, sem dourar. Junte o suco de 
laranja e ferva por 10 minutos. Adicione a mostarda, 
o creme de leite e misture bem. 
Sirva sobre o frango reservado, sem cobrir comple-
tamente, e polvilhe a cebolinha verde. 
Dica:
Decore com rodelas de laranja passadas pela man-
teiga.
O arroz é uma boa pedida para acompanhar. Caso 
ainda queira incrementar pode servir com salada de 
tomate e alface. 

RECEITA FAÇA VOCÊ MESMO

PASSO A PASSO

1

2

Prenda na superfície o pallet da forma como ele 
é, com acabamento natural e cru, ou  pode aplicar 
o betume que protege e tinge a madeira levando 
um visual bacana.
Para complementar essa composição, insira um 
fio de luz entre as fotos para deixar o painel muito 
mais charmoso!

MATERIAIS
pallet
furadeira e parafusos para furar a madeira
betume (se quiser mudar a cor)
superfície para fixar o pallet
cordão, luminoso ou com lâmpadas

Filés de Frango com Molho Especial de Laranja Painel de fotos com Pallet
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