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DIVULGAÇÃO

Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Nem sempre as opiniões 
estarão em sintonia, respeite 
as diferenças.

Seu senso empreendedor é 
despertado, guiando-lhe no 
planejamento financeiro.

Busque acordos, use e abu-
se do senso crítico na gestão 
financeira. 

Um dia voltado às reflexões, 
deixando-lhe consciente dos 
desafios e oportunidades.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Mostre-se diplomático e 
aberto aos acordos, favo-
recendo ajustes.

No setor de amizades se 
exalta o potencial das par-
cerias nos estudos.

Repense estratégias e re-
formule projetos. Seja dis-
creto nas abordagens.

Administrar a vida ao lado 
de quem você ama deve ser 
o foco do momento. 

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Entre em sintonia com as 
ideias que deseja colocar 
em prática.

Afine interesses e respeite 
as diferenças. Forte conexão 
com pessoas do entorno.

Procure colocar em prática 
ideias que estejam bem es-
truturadas. 

Sua desenvoltura contribui 
com o usufruto do lazer, 
mesmo que desafiador.

INGREDIENTES:
4 unidades de maçã vermelha
1/2 xícara (chá) de água
1 1/2 xícara (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de glucose de milho
Corante comestível vermelho
2 colheres de sopa de vinagre

MODO DE FAZER
Lave e seque bem as maçãs.
Espete um palito de picolé em cada uma das 

frutas, no lado do cabinho, e reserve.
Em uma panela, misture o restante dos ingre-

dientes.
Leve ao fogo baixo (160 ºC) até levantar fervura.
Deixe ferver, sem mexer, durante cerca de 5 minu-

tos, ou até que a calda atinja o ponto de fio grosso.
Quando ela estiver pronta, retire-a do fogo.
Segure cada maçã pelo palito, mergulhe-a ra-

pidamente na calda, inclinando a panela para que 
cubra toda a maçã.

Retire-a e deixe escorrer o excesso.
Em seguida, coloque-a em uma assadeira rapi-

damente.
Deixe esfriar e endurecer a casca antes de servir.

OBS: Calda ponto de fio grosso: pingar a calda 
em um copo de água fria, ela se solidifica na hora, 
formado uma bolinha dura.

Eu quero ouvir você! Se você teve alguma difi-
culdade ao fazer esta receita ou quer alguma dica, 
me envie uma mensagem através do WhatsApp (51) 
99814-5585, que sanarei suas dúvidas. Sugestões  são 
sempre bem-vindas.
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