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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Fase de maior popularida-
de, pois você fi ca disposto 
a interagir socialmente e, 
adquirir conhecimento.

Momento de cuidar do am-
biente doméstico e das rela-
ções pessoais, fortalecendo 
a estrutura emocional.

Aprimore o conhecimento, 
buscando fontes confi áveis 
de pesquisa e trocando 
ideias com as pessoas.

Sua percepção se eleva para 
as questões práticas da vida. 
Seu senso de valorização 
das coisas está apurado.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Você tende a ser notado 
onde passar, por isso, cer-
tifique-se de transmitir a 
mensagem que  deseja. 

Nos próximos dias é prová-
vel que se sinta um pouco 
melancólico, mas será uma 
fase de aprendizado.

Abra-se às oportunidades 
de conhecer gente nova, 
você tem a chance de agre-
gar conhecimento.

Oportunidades de cres-
cimento profissional são 
anunciadas. As demandas 
podem exigir mais de você.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

O mundo tem muito a lhe 
ensinar, expanda suas fron-
teiras. Aprimore conheci-
mento por meio de leituras.

No âmbito afetivo, a inten-
sidade marca seu modo de 
amar, aquecendo suas pai-
xões e a intimidade. 

Fase em que a companhia 
dos entes queridos lhe con-
forta emocionalmente, apro-
veite ao lado deles.

Sua produtividade se eleva 
nas áreas que vêm ocupan-
do destaque em sua vida. É 
um momento favorável.

DIVULGAÇÃO

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.

INGREDIENTES
5 fi gos secos
8 damascos bem macios
2 tâmaras secas sem 
caroço
40 g de pistache picado
100 g de chocolate 80% 
de cacau

PREPARO
1. Em um processador pequeno, processe os fi -

gos, os damascos e as tâmaras até virar uma pasta 
consistente e homogênea.

2. Em seguida misture os pistaches picados na 
massa.

3. Molhe as mãos na água e faça bolinhas com 
a mesma.

4. DICA: Lave as mãos constantemente para que 
a massa não grude na sua mão.

5. Leve as bolinhas para o congelador por 30 
minutos.

6. Tempere o chocolate*.
7. Passe as bolinhas no chocolate e decore com 

os pistaches.
8. Leve para a geladeira por 3 minutos.
9. Retire da geladeira e sirva.

TÊMPERA DO CHOCOLATE EM MÁRMORE
1. Aqueça o chocolate em banho-maria ou no 

micro-ondas em potência média, sempre parando 
de 30 em 30 segundos para mexer o chocolate (no 
caso do micro-ondas), até que o chocolate atinja a 
temperatura entre 45°C e 50°C.

2. Jogue o chocolate sobre o mármore e, movi-
mentando-o com uma espátula, abaixe a tempera-
tura entre 26°C e 27°C.

3. Depois aqueça novamente o chocolate para 
a temperatura entre 31°C e 32°C. Ele está pronto 
para ser usado!

TRUFAS DE
FRUTAS SECAS

MÊS DOS

DOCES NOBRES


