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Cruzadinha

Mundo Criança

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Você passa a enxergar com 
clareza o que lhe incomoda. 
Promova mudanças.

Momento de compreensão 
das necessidades afetivas 
das pessoas próximas.

A fase amplia sua com-
preensão dos fluxos de tra-
balho. Eleja as carências.

A fase favorece o processo 
de autoanálise e a interação 
psicológica com as pessoas.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

A vivência familiar se torna 
acolhedora, na convivência 
com os entes queridos.

Tente resolver algumas dife-
renças pessoais entre você e 
sua cara-metade. 

A fase sugere uma boa per-
cepção das necessidades 
materiais. Otimize recursos.

Você estará mais sensível. 
As atividades direcionadas 
ao sensorial têm destaque.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Confrontar aspectos frágeis 
da vida privada lhe ajudará 
a solucioná-los.

Mudanças emocionais são 
importantes para recuperar 
a sinceridade na relação.

Procure reservar momentos 
para exercitar o que de fato 
lhe traz realização pessoal.

Experiências vivenciadas ten-
dem a ser prósperas ao au-
toconhecimento. Aproveite!

DIVULGAÇÃO

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
Salada
500g de grão de bico cozido
1 folha de louro
100g de azeitona preta sem caroço picada
3g de pimenta do reino preta moída
80g de alcaparras picadas
200g de pimentão vermelho
200g de pimentão amarelo
200g de cebola roxa picada
1 pimenta dedo de moça
200g de salsão picado

Molho
100 ml de azeite de oliva extra virgem
Sal a gosto
60 ml de vinagre de maçã
5g de orégano
30g de salsinha picada

MODO DE FAZER
Salada 
Deixe o grão de bico de molho em água filtrada 

de um dia para o outro. Despreze a água e acrescen-
te uma nova quantidade até cobrir os grãos e cozi-
nhe-os na pressão com a folha de louro por cerca 
de 20 minutos. Escorra e reserve. DICA: O grão de 
bico deve ficar ainda inteiro e firme, porém cozido. 
Queime por igual os pimentões inteiros na chama do 
fogão para retirar a pele e criar gosto de defumado. 
Depois de queimados, coloque-os em um saco plás-
tico ou bowl com papel filme e deixe descansar por 
3 minutos. Depois, retire a pele e as sementes dos 
pimentões e corte-os em cubos pequenos. Pique a 
cebola roxa em cubos bem pequenos e deixe-os de 
molho em água gelada por 3 minutos para dar mais 
crocância. Corte a pimenta dedo-de-moça ao meio 
e tire toda a parte interna, incluindo as sementes. 
Em seguida, pique-a. Em um bowl grande, misture 
todos os ingredientes da salada. Reserve.

Molho
Em uma tigela, misture o azeite, o sal, o vinagre, 

o orégano e a salsinha. Depois, despeje sobre os 
vegetais da salada. Por fim, coloque a salada em um 
pote de vidro com tampa e feche bem. Mantenha 
na geladeira até a hora de servir.

SALADA DE GRÃO 
DE BICO MEDITERRÂNEA

MÊS DAS

SALADAS

ELISANGELA JOHANN

1º ano da Lívia
A pequena Lívia Garcia 

Thier festejou seu primeiro 
aninho, que ela completou 
no dia 28 de agosto, na casa 
de festas Espaço Feliz. A 
comemoração ocorreu em 1º 
de setembro, e os papais Lu-
cas Maurício Thier e Daniela 
Garcia receberam a todos 
com muito carinho. Os avós 
Sergio e Rodite Thier e Ernes-
to e Julgleides da Silva eram 
só alegria no aniversário da 
netinha! Felicidades, Lívia!


