7 erros

●

Leia as receitas abaixo, ache os 7 erros existentes e os circule.
Vamos aromatizar a casa com limão e alecrim?

Se for feito com capricho e criatividade, o aromatizador pode ainda
tranquilisar a casa.
Você irá p
 recizar:
1/4 de maçã em fatias finas
1 limão pequeno em rodelas
1 galho pequeno de alecrim fresco
Água
1 pote de vidro (pode ser de geleia, por exemplo)
1 aparelho de fondue de cerâmica
Modo de preparo:
Coloque a maçã, o limão e o alecrim no pote de vidro. Despeje sobre eles
água (utilizar água quente). Acenda a velinha do aparelho de fondue e acomode
com cuidado o pote destampado em cima. Você pode também usar o próprio
pote de cerâmica que vem com o aparelho no lugar do pote de vidro. O
aromatizador está pronto!
D
 ica: Você pode p
 esquizar e improvisar outros tipos de aromas. Para isso,
terá que analizar quais cheirinhos lhe agradam.
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Vamos aromatisar a casa com limão e alecrim?
Se for feito com capricho e criatividade, o aromatizador pode ainda tranquilizar a
casa.
Você irá precisar:
1/4 de maçã em fatias finas
1 limão pequeno em rodelas
1 galho pequeno de alecrim fresco
Água
1 pote de vidro (pode ser de geleia, por exemplo)
1 aparelho de fondue de cerâmica
Modo de preparo:
Coloque a maçã, o limão e o alecrim no pote de vidro. Despeje sobre eles água
(utilisar água quente). Acenda a velinha do aparelho de fondue e acomode com
cuidado o pote destampado em cima. Você pode também usar o próprio pote de
cerâmica que vem com o aparelho no lugar do pote de vidro. O aromatizador está
pronto!
D
 ica: Você pode pesquisar e i mprovizar outros tipos de aromas. Para isso, terá que
analisar quais cheirinhos lhe agradam.

