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CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Encare os problemas, 
sem medo. Não se en-
tregue à tristeza, seja 
otimista.

É preciso dar espaço 
às pessoas e se mostrar 
conciliador quando con-
frontado.

É preciso passar por 
cima das diferenças 
para alcançar a devida 
produtividade.

Cuide das questões que 
contribuem à saúde, 
como alimentação, des-
canso e tranquilidade.

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Nada tende a ser mais 
arriscado ao equilíbrio 
emocional do que a falta 
de sensibilidade.

Sua atual falta de identi-
fi cação com as rotinas é 
o maior desafi o. Refl ita 
e organize-se.

Perceba o quanto seu 
corpo reage a suas frus-
trações e busque paz 
interior. Descanse.

Alerta para gastos ex-
cessivos no usufruto 
social, principalmente 
compras supérfl uas. 

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Procure controlar as 
oscilações de humor, 
evitando que impactem 
nos relacionamentos.

Preservar a imagem 
pessoal é de suma im-
portância. Seja coerente 
com as mudanças.

Saciar seus desejos por 
meio de investimentos 
em lazer é um risco à 
saúde fi nanceira.

A falta de tolerância põe 
em risco a produtivida-
de e a qualidade de suas 
iniciativas.

INGREDIENTES
Creme:
2 gemas
2 xícaras (chá) de leite em pó 
2 colheres (sopa) de amido de milho
meia xícara (chá) de açúcar demerara
1 colher (chá) de açúcar baunilha 
Montagem:
1 colher (sopa) de chocolate em pó 
meio pacote de biscoito maizena
1 caixinha de morangos picados
Finalização:
1 colher (sopa) de leite em pó 
morangos para decorar

MODO DE PREPARO
Creme:
Em uma panela, coloque 3 xícaras (chá) de água, 

junte as gemas, o leite em pó, o amido de milho, o 
açúcar e o açúcar baunilha.  Leve ao fogo, mexendo 
sempre, até engrossar. 
Reserve.
Montagem:
Em um recipiente, misture meia xícara (chá) de 
água com o chocolate em pó, umedeça os biscoitos 
maizena e arrume-os lado a lado em um recipiente 
refratário medindo mais ou menos 20 x 20 cm.
 Cubra com uma camada do creme e com os moran-
gos. Continue intercalando as camadas, terminando 
com o creme. Polvilhe com leite em pó e decore com 
os morangos. 
Leve à geladeira até o momento de servir.

DICA:
- Se desejar, substitua o morango pela fruta de sua 
preferência.

RECEITA

Pavê de leite em pó com morango
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