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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Os desafios que normal-
mente fragilizam seu emo-
cional tendem a ser enca-
rados com tranquilidade. O 
otimismo lhe distingue das 
pessoas.

Conversas amigáveis mar-
cam o período, ao tempo 
em que as informações 
compartilhadas elevam a 
qualidade das ações. É tem-
po de parceria!

É tempo de exercitar suas 
vocações, de mostrar seus 
talentos para o entorno e 
de valorizar as afinidades 
nas parcerias. Aproveite este 
momento!

A prioridade do momento 
é definir estratégias e abra-
çar as oportunidades com 
otimismo, além de extrair 
aprendizado e prazer das 
experiências vivenciadas.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Mesmo fora do circuito do-
méstico, procure usufruir de 
ambientes aconchegantes e 
companhias selecionadas. 
Se quiser ficar só, repouse 
a mente e o coração.

A fase enaltece seu poder 
de sedução tanto na orató-
ria quanto na postura, pois 
conectam os setores de 
relacionamentos e comuni-
cação.

A fase conecta as áreas re-
lacionadas ao cotidiano e às 
finanças, destacando suas 
habilidades nas questões 
materiais e elevando seu 
senso de economia.

Carisma e sensibilidade aflo-
ram no momento, o que 
favorece o usufruto social e 
a convivência com as pes-
soas que fazem parte do seu 
cotidiano.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

O período lhe reserva mo-
mentos de quietude, enal-
tecendo o potencial criativo 
em meio à solidão. A com-
panhia de entes queridos 
constitui um suporte.

O magnetismo pessoal fica 
mais forte com a Lua no se-
tor comunicativo, enaltecen-
do o setor de amizades, o 
que contribui com contatos 
prazerosos e úteis.

Suas habilidades criativas 
afloram, dando um toque 
especial a suas iniciativas. 
O emprego otimizado de 
recursos reflete seu enga-
jamento.

O período lhe deixa aberto 
aos prazeres pessoais e a 
sair da rotina. Passeios e via-
gens podem ser interessan-
tes, sozinho ou em grupo. 
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

100g de folhas de espinafre cru
100g de folhas de mini rúcula
1 avocado maduro (ou 1/2 abacate médio ma-

duro)
1 abobrinha pequena
10 tomates cereja
2 fatias de pão de forma
8 ovos de codorna cozidos
Azeite de oliva
Vinagre balsâmico
Sal e pimenta do reino a gosto
Orégano a gosto
Sementes de girassol descascadas (opcional)

MODO DE FAZER

Corte a abobrinha e o abacate em cubos peque-
nos e fatie os tomates e os ovos ao meio. Reserve.

Corte as fatias de pão em quadrados não muito 
grandes. Em seguida, em uma frigideira aquecida 
com azeite, doure os pedaços por cerca de 5 minu-
tos até ficarem crocantes. Salpique orégano e um 
pouco de sal. Reserve.

Na mesma frigideira, salteia rapidamente os 
cubos de abobrinha com um pouco de azeite. Eles 
devem ficar firmes (crocantes). Tire do fogo e deixe 
esfriar.

Em um pote para salada, espalhe as folhas de es-
pinafre e as folhas de rúcula. Misture delicadamente 
com as mãos. Em seguida, coloque a abobrinha, os 
tomates, o abacate e os ovos. 

Tempere tudo com azeite de oliva, vinagre bal-
sâmico, sal e pimenta do reino a gosto. Misture com 
cuidado para os sabores incorporarem. Finalize com 
os pedaços de pão e as sementes de girassol. Sirva 
a seguir.

SALADA PRIMAVERA
CROCANTE COM ABACATE

MÊS DAS

SALADAS


