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DIVULGAÇÃO

Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Procure dialogar em prol 
de acordos, exercitando a 
diplomacia.

Mantenha o foco nas ativida-
des que desempenha, sem 
esperar aprovação externa. 

Momento propício a se em-
penhar no desenvolvimento 
de projetos.

É da sua concentração que 
você extrairá equilíbrio para 
lidar com as adversidades.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Tempo de estabelecer diá-
logo com sua cara-metade.  
Não perca a cabeça.

Tenha o dobro de atenção 
para que a impulsividade 
não lhe coloque em apuros. 

Momento de preservar sua 
intimidade e respeitar o 
espaço dos outros.

Demonstre maior força de 
vontade para dar sentido 
ao seu relacionamento.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Seus sentimentos precisam 
ser administrados com mais 
força. 

Tenha cuidado para não fi-
car excessivamente focado 
no trabalho.

Momento tenso na comuni-
cação. Não se deixe pressio-
nar, buscando serenidade. 

Demonstre administração 
sincera pelos seus interesses 
pessoais.

INGREDIENTES:
1 quilo de amendoim torrado e sem pele
1.500 gramas de açúcar refinado
2 latas de leite condensado
1 colher bem cheia de margarina
Margarina para untar

MODO DE FAZER
Coloque o amendoim e o açúcar em uma panela 

bem grande. Leve ao fogo mexendo até formar um 
caramelo. Tenha cuidado para que todo o açúcar 
esteja derretido.

Retire do fogo e acrescente o leite condensado 
e a margarina.

Misture bem até ficar uniforme e cremoso. Deve 
ser rápido. Não precisa voltar ao fogo, aproveite 
apenas o calor da panela.

Unte o mármore ou pia com margarina e vá 
colocando porções com a colher. Deixe esfriar de 
preferência até o dia seguinte.

Você pode colocar todo o doce no mármore e 
alisar com a colher. Depois de alguns minutos corte 
com uma faca untada com margarina.

Depois que estiverem sequinhos embale ou 
guarde em potes.

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.

DIVULGAÇÃO

MÊS DAS

FESTAS JUNINASPÉ DE MOLEQUE COM
LEITE CONDENSADO


