
ARAUTO | Sexta-feira, 22 de fevereiro de 201906

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Respeite os limites do 
seu corpo, evitando des-
gastar-se, para sua saú-
de não fi car fragilizada.

Evite ambientes muito 
badalados, pois o des-
canso e o silêncio são 
importantes.

Cuide para que o es-
tresse não interfira na 
relação com as pessoas 
e na tomada de decisões.

Procure refletir antes 
de expor seus pontos 
de vista, sobretudo em  
ambientes formais.

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Controle seus impulsos, 
pois eles podem lhe 
levar a cometer impru-
dências com  dinheiro.

Mantenha o bom senso, 
equilíbrio emocional  e 
a responsabilidade em 
nome do amor. 

As crises vêm acompa-
nhadas de oportunida-
des, aproveite-as. Não 
perca a cabeça.

Nesta fase você tende a 
buscar maior liberdade 
e independência. Con-
torne os confl itos.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Compartilhar tarefas 
pode ser um bom cami-
nho, embora conflitos 
estejam presentes.

O seu relacionamento se 
fortalece de acordo com 
a sua postura. Priorize 
o  amor.

É preciso criar condi-
ções afetivas para enten-
der e administrar o afeto 
com sinceridade. 

Seu equilíbrio emocio-
nal será testado, assim 
como seu jogo de cintu-
ra também.

FAÇA VOCÊ MESMO

PASSO A PASSO
1

2

Desenhe as nuvens sobre as cartolinas e recorte, 
faça  uma um pouco maior e de cor mais escura 
para colar atrás;

Desenhe gotas nos papéis coloridos e recorte;

MATERIAIS
2 cartolinas de cores diferentes;
Papéis coloridos;
Barbante, cola, tesoura e lápis.

Chuva colorida

CRUZADINHA

INGREDIENTES
Massa:
1 e meia xícara (chá) de grão-de-bico cozido
3 colheres (sopa) de azeite
1 colher (chá) de sal e meia colher (chá) de orégano
1 pote de iogurte natural integral (170 g)
meia xícara (chá) de amido de milho
meia xícara (chá) de farinha de trigo integral
meia xícara (chá) de fubá
Montagem:
1 cenoura grande em palitos médios
1 beterraba em palitos médios
1 abobrinha média em palitos médios

MODO DE PREPARO
Massa:
Em um processador bata o grão-de-bico, o azeite, 

o sal, o orégano e o iogurte. Transfira para um 
recipiente, adicione o amido de milho, a farinha, o 
fubá e misture até obter uma massa homogênea que 
desgrude das mãos. Deixe descansar, coberta por 
plástico-fi lme, por cerca de 20 minutos.
Montagem:
Abra a massa sobre uma superfície limpa polvilhada 
com farinha e corte-a em tiras de cerca de 2 cm de 
largura. Enrole cada palito de vegetal com uma tira, 
como uma espiral. Coloque-os em uma assadeira 
grande, antiaderente, untada levemente com azeite 
e leve para assar em forno médio (180° C), preaque-
cido, por cerca de 30 minutos ou até que a massa 
esteja crocante e os legumes, macios. Sirva a seguir.
DICA: Para um acabamento diferente, polvilhe ger-
gelim antes de levar ao forno. Você pode variar os 
vegetais, utilizando abóbora e vagem, entre outros.

RECEITA

Enroladinhos de vegetais
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3 Em um pedaço de barbante cole uma gota de 
costas com a outra, dando um espaço entre elas;

4 Cole os barbantes na nuvem e para fi nalizar cole 
a nuvem maior nas costas da outra para esconder 
os barbantes.


