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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

A impulsividade influencia 
suas atitudes. Fique atento!

Tenha cuidado com futilida-
des e picuinhas.

Diferenças pessoais ficam 
latentes. Cuidado!

Não exagere nos gastos. A 
fase pede atenção.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

As responsabilidades se 
chocam na fase. Cuidado!

Cultive lucidez para encon-
trar seus recursos.

Antes de gastar, avalie os 
limites do seu orçamento.

Não deixe que as emoções 
interfiram no bom senso.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Nessa fase, esfrie a cabeça 
antes de agir.

Mostre-se mais solidário e 
gentil neste momento.

No trabalho, deixe as dife-
renças pessoais de lado.

O descanso é importante 
para evitar estafa.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

INGREDIENTES:
300 gramas de cream cheese
200 gramas de chocolate branco para cobertura
200 gramas de creme de leite em caixinha
2 latas de leite condensado
40 gramas de chocolate em pó 50% cacau
1 colher de sopa de corante vermelho líquido ou em gel
1 colher de sopa de essência de baunilha
Açúcar cristal vermelho (opcional)

MODO DE FAZER
Pique o chocolate branco em pedaços e derreta no 

micro-ondas por 90 segundos (1 minuto e 30 segundos). 
Retire, mexa até derreter por completo e coloque em 
forminhas de mini trufas somente até metade. Bata o 
cream cheese na batedeira ou com um batedor manual 
até ficar macio e coloque em um saco de confeiteiro. 
Adicione uma camada de cream cheese sobre o cho-
colate branco e cubra com mais chocolate, para fechar 
a trufa. Reserve no congelador até ficar consistente. 
Numa panela misture o leite condensado, o creme de 
leite, o chocolate em pó e o corante. Coloque no fogo 
baixo e fique mexendo por 10-12 minutos ou até virar 
um brigadeiro mole que desgruda do fundo da panela. 
Desligue o fogo, junte a baunilha, misture e transfira para 
um prato. Cubra com plástico filme tocando no briga-
deiro e deixe em temperatura ambiente até esfriar. 
Quando o brigadeiro estiver frio, desenforme as trufas. 
Umedeça as mãos, pegue cerca de 20g da massa de 
brigadeiro, abra, coloque a trufa no centro e enrole o 
brigadeiro em volta. Opcionalmente passe o brigadeiro 
no açúcar cristal vermelho e enrole novamente. Está 
pronto!

DICA: Preste atenção para não deixar o chocolate 
branco queimar, se ele queimar ficará empelotado.

BRIGADEIRO RED VELVET

MÊS DOS

BRIGADEIROS


