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CRUZADINHA

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

A companhia dos ami-
gos se mostra proveito-
sa. Valorize os vínculos 
de confi ança.

Exercite a criatividade 
e a gentileza, pois essas 
contribuem para uma 
vivência prazerosa. 

Abrace suas causas com 
otimismo. Mas é preciso 
ajustar as necessidades 
pessoais com o entorno.

Seu equilíbrio emocio-
nal se fortalece. Não 
negligencie as suas obri-
gações.

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Preocupações em rela-
ção à rotina afetiva de-
vem ser tranquilizadas. 
Não perca a paciência.

O desejo de fazer a di-
ferença pode lhe levar 
a abraçar causas exaus-
tivas.

Não perca a paciência 
por detalhes do cotidia-
no. Siga o seu coração e 
respeite a cara-metade.

Reveja seus sentimentos 
com fi rmeza e não perca 
de vista a busca pelo 
equilíbrio no romance.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Seu carisma nas relações 
humanas se desperta, 
levando-lhe a assumir 
uma postura generosa. 

O otimismo e a criativi-
dade estão em alta no 
seu dia a dia. Mantenha 
o foco.

Os prazeres da vida se 
apresentam convidati-
vos, usufrua de modo 
consciente.

O meio familiar se mos-
tra um refúgio para as 
emoções. Concilie a vida 
privada e a profi ssional.

INGREDIENTES
400 g de ricota; 1 lata de creme de leite;
3 colheres (sopa) de açúcar; 1 colher de baunilha;
2 colheres (sopa) de café em pó;
meia colher (sopa) de licor de amêndoas;
1 pacote de biscoito tipo champagne;
100 g de chocolate meio amargo picado;
chocolate em pó para polvilhar.
MODO DE PREPARO
Em um liquidifi cador, bata a ricota com o açúcar, 
o creme de leite e a essência de baunilha. Reserve. 
Em um recipiente, dissolva o café em 1 xícara (chá) 
de água e adicione o licor. Passe os biscoitos por 
essa mistura. Em um recipiente refratário, monte 
camadas alternadas com o creme, o biscoito e o 
chocolate, fi nalizando com o creme. Polvilhe o 
chocolate em pó e leve à geladeira por 2 horas.

RECEITA FAÇA VOCÊ MESMO

PASSO A PASSO
1

2

Pinte as cascas com tinta plástica ou papel 
crepom. Você também pode desenhar e pintar 
símbolos religiosos ou motivos para as crianças.

Recorte pequenos círculos de papel; tampe o furo 
dos ovos colando os círculos; com fi tas faça alças 
que também serão coladas na parte superior.

MATERIAIS
Vaso com galho seco de árvore; 
Cascas de ovos de marreco, galinha ou de plástico;
Pincéis, tintas ou papel crepom para colorir os ovos;
Papel, cola e fi tas para fazer as alças dos ovos.

Tiramissú com Creme de Ricota Osterbaum
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3 A Osterbaum também fi ca bonita com outros 
enfeites, como lacinhos de fi ta, fl ores, coelhos de 
pelúcia e outros animaizinhos.


