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UM CAFÉ
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ARIES Espresso
Shake de
TOURO Ovomaltine
com café

Intenso como um verdadeiro ariano e rápido, para não
perder tempo. Uma dose de espresso é pura energia,
se é que os arianos precisam de mais.
Todo taurino curte uma vida confortável e prazerosa.
Convenhamos que comida e bebida é puro prazer, certo?
Por isso a galera desse signo é famosa por gostar
de experiências gastronômicas. Os olhos dos taurinos
brilham como estrelas ao ver uma bebida bonita e por
isso o shake de café com Ovomaltine é a opção perfeita
para eles. Cubos de espresso, leite cremoso, leite
condensado, chantilly e o crocante Ovomaltine
para finalizar. Poucos taurinos resistem.

GÊMEOS Affogato

Em dúvida entre o café quente e o café frio? Affogato!
A dificuldade dos geminianos por fazer escolhas pode
indicar que essa é a bebida perfeita: além de ser quente
e ao mesmo tempo gelada, ela tem a intensidade
do espresso com a suavidade do sorvete de creme.
Essa é uma escolha versátil, como a galera de gêmeos.

CANCÊR Coado

Sensível, carinhoso e muito emotivo, o canceriano gosta
de cuidar e de ser cuidado de forma carinhosa e
delicada. É o signo mais nostálgico do zodíaco, sempre
curtindo revirar as memórias e lembranças, e quem não
pensa na casa da avó quando sente o cheirinho de um
café coado na hora? Afinal, "passar" um café é uma baita
forma de cuidar do outro e de si mesmo.

LEÃO Cappuccino

VIRGEM Mocaccino

Latte
LIBRA
macchiato

Café com
ESCORPIÃO
tangerina
Espresso
SAGITÁRIO com
maracujá

Quem nunca ouviu falar do cappuccino? Assim como
o leonino, esse café é puro glamour, tem a sua fama
garantida e não tem a mínima dificuldade de atrair
a atenção das pessoas. Se o café for finalizado com latte
art bacana para garantir os likes da postagem no insta,
melhor ainda.
A organização das camadas do mocacchino é um
paraíso para os virginianos (contanto que estejam
devidamente alinhadas, é claro). Perfeccionista que só ele,
o mocha busca sempre as melhores combinações para
equilibrar a sua bebida com doses certas de doçura.
Regido pelo vaidoso Vênus, o signo de libra se preocupa
com a beleza, sem extravagância e exagero. O latte
macchiato é a opção que mais combina com esse signo,
pois além da sua estética atraente, o equilíbrio entre
a generosa quantidade de leite e a dose de espresso
garante uma bebida harmoniosa, assim como
a preferência desse signo.
Sedução e sensualidade são alguns dos pontos fortes
de escorpião, e por que não usar desses atributos para
conquistar? Pois eles não só usam, como abusam.
Os escorpianos têm a capacidade de envolver o outro
assim como o café envolve o leite e a geleia de tangerina
nessa bebida refrescante, cremosa e apaixonante.
A opção mais exótica do cardápio não poderia ficar com
qualquer signo, mas sim com o mais aventureiro de todos.
O Sagitariano curte conhecer coisas novas e diferentes,
dificilmente se prende as mesmas opções sempre. Então
uma dose de espresso, com leite, leite condensado
e maracujá é uma bela escolha para inovar.

CAPRICÓRNIO Macchiato

O capricorniano prioriza opções simples, desde que
haja qualidade e consistência garantidas. Busca sempre
equilibrar o bom com o barato e faz questão de ter
certeza que está pagando um valor justo pelas suas
escolhas. O macchiato é uma dose de espresso com
um pouco da crema do leite, nada que fuja do orçamento
do capricorniano.

AQUÁRIO Café turco

Espresso? Café coado? Muito obvio para uma pessoa tão
moderna e tão a frente de seu tempo, como a aquariana.
Diferentonas (para não dizer do contra), as pessoas desse
signo gostam de ousadia e impetuosidade. Além
do sabor de especiarias, o café turco não é filtrado.
Esse é, sem dúvidas, o café de aquário. O único risco
é ela não concordar com o seu futuro desvendado
na borra do café.

PEIXES

Espresso
tônica

"Quem dera ser um peixe. Para em teu límpido aquário
mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar..."
Não são bem de amor, mas quando o espresso mergulha
nas borbulhas da água tônica fica um sonho. Sociável
e adaptável, o signo de peixes considera várias opções
de café, mas a refrescância da espresso tônica ganham
o seu coração.

