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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Neste momento o senso de 
responsabilidade se eleva, 
somando-se a uma apurada 
percepção crítica, contri-
buindo com a qualidade das 
ações.

Momento em que o refina-
mento apurado lhe deixa 
mais seletivo nas compa-
nhias e atividades, e os 
interesses se expandem na 
medida certa.

Sua percepção acerca dos 
desafios da vida cotidiana se 
eleva. A partir de uma maior 
consciência das questões a 
serem sanadas, é possível 
estabelecer ações.

Cumplicidade e acordos 
permeiam a dinâmica inter-
pessoal, a partir de um olhar 
seletivo a respeito de suas 
companhias e da relevância 
dos assuntos.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Neste momento seu sen-
so de economia se eleva, 
ajudando-lhe na tomada 
de decisões sensatas e no 
estabelecimento de metas 
a longo prazo.

Neste período há um forta-
lecimento interior associado 
ao intercâmbio de conheci-
mento e ao amadurecimen-
to de ideias. Aproveite esta 
fase!

A fase contribui com seu 
amadurecimento e lhe au-
xilia em um processo de 
reestruturação pessoal. É 
momento de reavaliar os 
interesses e de traçar metas.

O momento lhe predispõe 
a reflexões profundas so-
bre as relações humanas. 
Conversas são bem-vindas e 
lhe ajudarão a compreender 
melhor os outros.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Neste momento seu senso 
crítico apurado lhe permite 
analisar a fundo os desafios 
e as oportunidades, ren-
dendo-lhe resultados de 
qualidade. 

Neste período as ideias aflo-
ram, mas demandam tempo 
de maturação, por isso não 
tenha pressa em obter resul-
tados. Invista no seu futuro 
com mais cuidado.

Equilíbrio emocional e senso 
crítico lhe guiam no en-
frentamento de desafios 
relacionados à vida privada. 
Procure avaliar de que modo 
sanar os problemas.

Temas de maior complexi-
dade permeiam a dinâmica 
interpessoal, levando a um 
amadurecimento conjunto. 
É possível que você seja 
requisitado a ajudar alguém.

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
Massa
3 ovos pequenos ou 2 grandes
1/3 de xícara de chá de azeite ou óleo
1  xícara de chá de  leite integral
1 caixinha de creme de leite, 200g
1/2 xícara de queijo parmesão ralado
Sal a gosto, 1 colher rasa de chá
1 abobrinha ralada, 1 xícara de chá
1 cenoura ralada, 1 xícara de chá
2 xícaras de chá de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento em pó
Mandolim (Ter um mandolin facilita muito o 

trabalho na cozinha na hora de preparar esta e 
inúmeras outras receitas.  Ele tem excelente custo 
benefício e vale cada centavo de investimento)

Cobertura
1 abobrinha fatiada no mandolim
1 cenoura fatiada no mandolim
1 colher de sopa de azeite com sal e pimenta do 

reino a gosto

MODO DE FAZER
Legumes: Comece fatiando no mandolin, 1 cenou-

ra e 1 abobrinha reserve. Aproveite para ralar no ralo 
grosso 1 cenoura e 1 abobrinha. Reserve

Forma: Unte 1 forma de 28 a 30cm, com óleo e 
farinha de trigo. Reserve.

Forno: Pré aqueça o forno a 180°Celsius.
Massa: Direto no copo do liquidificador ou em um 

bowl, coloque 3 ovos inteiros, 1/3 de xícara de chá 
de azeite ou óleo, 1 xícara de chá de leite integral e 
1 caixinha de creme de leite, 200g e 1/2 xícara de 
queijo parmesão ralado grosso, sal a gosto. Mistu-
re com a ajuda do fouet ou batendo 1 minuto no 
liquidificador. Junte 1 abobrinha e 1 cenoura raladas 
(mais ou menos 1 xícara de chá de cada) e 2 xícaras 
de chá de farinha de trigo. Misture delicadamente. 
Junte o fermento em pó. Misture mais um pouco e 
leve a forma untada.

Cobertura: Coloque as fatias de cenoura e abobri-
nha intercaladas sobre a massa, formando uma rosa.

Azeite: Em um bowl pequeno, misture 1 colher 
de sopa de azeite com sal e pimenta do reino. Com 
ajuda de um pincel, pincele o azeite temperado so-
bre as abobrinhas e as cenouras fatiadas.

Forno: Leve ao forno até a torta assar e dourar. 
Faça o teste do palito. 

TORTA SALGADA DE
ABOBRINHA E CENOURA

MÊS DAS

TORTAS

SALGADAS


