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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

A fase é inoportuna para 
tomar decisões importantes. 
Tenha cuidado! 

Desafetos afloram e com-
prometem a imparcialidade 
dos julgamentos. 

Não misture problemas pes-
soais e profissionais nesta 
fase.

Inteligência emocional e 
paciência são a necessidade 
do momento. 

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Risco de se deixar guiar pe-
los instintos em detrimento 
do bom senso.

O sentimento de frustração 
pode lhe levar a atitudes 
precipitadas.

Você tende a externar o que 
lhe incomoda, seja por meio 
atitudes ou palavras. 

Nesta fase convém se man-
ter atualizado quanto ao 
orçamento. 

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Não é o momento para dis-
cutir as diferenças com as 
pessoas próximas.

Discrição é fundamental, 
sobretudo no ambiente de 
trabalho. 

Evite se envolver em situa-
ções que testem seu equilí-
brio emocional.

Sentimentos contraditórios 
operam dentro de você, 
tenha cuidado!

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
 
1 maço de alface americana lavada e seca
1/2 maço de rúcula lavada e seca
2 tomates em tiras
1 pepino japonês fatiado
1 cenoura ralada
1 abobrinha ralada
1 cebola roxa fatiada
1/2 xícara (chá) de azeitonas pretas sem caroço
1 gomo de linguiça calabresa picada e frita

Molho
1 xícara (chá) de azeite
4 colheres (sopa) de vinagre balsâmico
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
Sal a gosto

MODO DE FAZER

Em uma saladeira, disponha as folhas de alface e 
rúcula. Cubra, de forma decorativa, com os tomates, 
o pepino, a cenoura, a abobrinha e a cebola. Espalhe 
a azeitona e a calabresa. Misture os ingredientes do 
molho e regue a salada. Sirva em seguida.

SALADA COLORIDA 
COM CALABRESA

MÊS DAS

SALADAS


