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Cruzadinha

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Você estará mais convicto 
de seus ideais.

Momento em que você en-
contra equilíbrio interior.

Fase em que as experiências 
promovem equilíbrio.

Cercar-se de estabilidade 
lhe deixará fortalecido.

Horóscopo
LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

Os afazeres de rotina lhe tra-
rão experiências singulares.

A vida em família fica em 
evidência.

Você tende a alcançar êxito 
através do discurso.

Momento oportuno para es-
tabilizar as bases materiais.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

A fase traz equilíbrio e reno-
vação. Aproveite!

Nesta fase, os desafios de-
mandam aprendizado.

Valorize a companhia das 
pessoas próximas.

Você se perceberá mais mo-
tivado e destemido.

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
150g de batata-doce
1/3 de xícara de iogurte natural (com soro) ou 

creme de leite
70g de queijo parmesão ou coalho
1 ovo
4 tomates-cereja grandes
Pimenta moída na hora
Noz-moscada
Manjericão
Sal

MODO DE FAZER
Descasque a batata-doce, corte em cubos e 

cozinhe até ficar macia, escorra bem e deixe esfriar.
No liquidificador bata a batata, com o iogurte, o 

ovo e metade do queijo. Bata até obter uma mis-
tura grossa e homogênea, adicione o sal. Acomode 
a mistura em um refratário pequeno e untado, eu 
optei por colocar em duas panelinhas. 

Adicione a pimenta moída na hora rale noz-mos-
cada sobre a massa, polvilhe o restante do queijo 
acomode os tomatinhos partidos ao meio, disponha 
as folhas de manjericão e leve para assar por 30 a 
40 minutos. O centro deve ficar firme e a superfície 
da torta bem dourada.

Deixe amornar para servir.

TORTA SALGADA DE BATATA 
DOCE E TOMATE CEREJA

MÊS DAS

TORTAS

SALGADAS


