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CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

É momento de supera-
ção, mas também de en-
carar as fragilidades que 
mais lhe incomodam.

Respeitar o ritmo do co-
ração é imprescindível 
para que o amor se de-
senvolva em equilíbrio.

Encare as limitações 
como aprendizados. Pa-
ciência é a virtude que 
você deve desenvolver.

Expanda seus interes-
ses, mas não descuide 
dos aspectos práticos 
da vida.

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Busque quietude, a fi m 
de colocar as ideias e o 
coração em ordem. Evi-
te expor fragilidades.

No meio familiar é pre-
ciso exercitar a compre-
ensão e a diplomacia. 
Seja sábio.

É preciso diálogo ao li-
dar com a coletividade, 
mas discrição acerca dos 
interesses pessoais.

Festas e pequenas via-
gens são esperadas, con-
tanto que os gastos não 
sejam extrapolados.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Dedique-se ao lar sem 
descuidar de si mesmo. 
Convivência e fragilida-
des necessitam ajustes.

As palavras têm força e 
devem ser usadas com 
sabedoria, sem desper-
tar polêmicas.

Certifi que-se da viabili-
dade dos gastos, sem se 
deixar infl uenciar pelo 
meio social.

Suas ideias tendem a 
impactar no meio cir-
cundante e é preciso 
cautela no trabalho.

INGREDIENTES
Recheio:
1 colher (sopa) de azeite
1 cebola picada
1 dente de alho amassado
2 xícaras (chá) de frango cozido e desfi ado
2 tomates, sem sementes, picados
1 colher (chá) de sal
1 pitada de pimenta-do-reino
1 caixinha de creme de leite zero lactose
1 colher (sopa) de salsa picada
Batata-doce:
800g de batata-doce ralada no ralo grosso
1 pitada de sal
1 pitada de páprica picante

MODO DE PREPARO
Recheio: 
Em uma panela, aqueça o azeite e doure a cebola e 
o alho. Junte o frango, os tomates, o sal e a pimenta-
-do-reino e refogue até murchar. Desligue o fogo, 
acrescente o creme de leite, a salsa e misture bem.
Batata-doce: 
Em um recipiente, tempere as batatas com o sal e a 
páprica e reserve. Em uma frigideira grande, untada 
levemente com azeite, coloque uma porção da batata 
formando um disco. Coloque no centro do disco um 
pouco do recheio e cubra com mais uma porção de 
batata, apertando e moldando para que fi que bem 
coberto (molde com a colher, de modo que as bor-
das fi quem bem arredondadas e fechadas). Deixe 
no fogo médio por cerca de 5 minutos ou até que a 
parte inferior comece a dourar. Vire com o auxílio de 
uma espátula e deixe dourar do outro lado. Repita o 
procedimento e sirva a seguir.

RECEITA FAÇA VOCÊ MESMO

PASSO A PASSO

1

2

Distribua os quadros na parede de forma har-
moniosa, fazendo com que formem um certo 
encaixe, mantendo um padrão de espaço entre 
eles. Intercale entre quadros maiores e menores;
Uma palavra em meio ao jogo de imagens é uma 
ótima pedida, pode ser algo como Paz, Amor, 
Família... Use e abuse da sua criatividade.

MATERIAIS
Quadros com fotos;
Quadros com frases ou imagens;
Letreiros formando palavras;
Dica: procure manter a temática do ambiente. Utilize 
quadros de variados tamanhos e formas.

Rosti de batata-doce recheado 
com frango cremoso

Decoração com quadros
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