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CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Seja um bom ouvinte 
e dedique-se à pessoa 
amada com mais inten-
sidade. 

Os processos de traba-
lho são favorecidos por 
uma visão ampla de 
oportunidades.

Há um sentimento de 
bem-estar na presença 
de pessoas que fazem 
parte do dia-a-dia.

As emoções recente-
mente abaladas se esta-
bilizam em meio a roti-
nas bem estruturadas.

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Os conflitos interpesso-
ais se dissipam, dando 
lugar a prazeres e ao 
bem-estar.

Convém não se distan-
ciar das rotinas, que po-
dem lhe ajudar a manter 
o foco nas prioridades.

A troca de ideias tende 
a ser prazerosa, além de 
útil, contribuindo com 
seus interesses atuais.

A segurança propor-
cionada por uma rotina 
bem estruturada vem 
somar ao seu bem-estar.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

As conversas, os estu-
dos e o trabalho em gru-
po tendem a prosperar. 
Aposte nisso.

Aproveite para fazer um 
balanço do orçamento 
e planejar as próximas 
ações.

Conflitos afetivos de-
vem ser tratados com 
a consciência tranquila, 
nesta semana. 

Pendências vão sen-
do superadas por boas 
ideias e otimismo. Iden-
tifique onde estão.

INGREDIENTES
Massa:
2 xícaras (chá) de farinha de amêndoas
meia xícara (chá) de cereal triturado
3 colheres (sopa) de manteiga
1 pitada de sal
Recheio:
meia colher (sopa) de gelatina em pó 
sem sabor (5g)
2 mangas picadas
1 vidro de leite de coco
3 colheres (sopa) de avelãs picadas
3 colheres (sopa) de mel

MODO DE PREPARO
Massa:

Misture a farinha de amêndoas com o 
cereal triturado. Acrescente a mantei-
ga, o sal e forre o fundo e as laterais 
de uma forma com fundo removível. 
Leve ao forno médio (180°C), preaque-
cido, por cerca de 10 minutos. Reserve.
Recheio:
Dissolva a gelatina com 4 colheres 
(sopa) de água e leve ao fogo, em 
banho-maria para derreter. Em um 
liquidificador, coloque a manga, o 
leite de coco, a metade das avelãs, o 
mel e a gelatina dissolvida. Bata bem 
e coloque sobre a massa reservada. 
Leve para gelar por cerca de 2 horas. 
Sirva com o restante das avelãs.

RECEITA Torta Mousse de Mangas com Avelãs
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