
 Berbec 21.03 - 20.04   
Ești mai mult pe drumuri, fie pentru a rezolva 
diverse lucruri personale sau profesionale, fie 
pentru a face vizite celor dragi. Fii cumpătat în 
toate, pentru că sunt posibile neplăceri de tot 
felul. Ar fi bine să te desprinzi de unele persoa-
ne care îți pun bețe în roatele proiectelor.  

Taur 21.04 - 21.05  
Este posibil să primești bani, fie salariul, o pri-
mă, fie cineva drag îți oferă drept cadou o sumă 
consistentă sau un favor deosebit care compen-
sează cumva o cheltuială importantă. Tentația 
cumpărăturilor este mare și ar trebui să fii foarte 
cumpătat. Sunt șanse de pierderi sau furturi. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Dialogurile cu prietenii sunt importante, așa în-
cât ar fi bine să notezi într-un jurnal cele aflate 
sau ideile, sfaturile, sugestiile primite de la ei. 
Chiar dacă, la prima vedere, unele informații 
par bizare, undeva în fundal există un strop de 
adevăr care îți va fi revelat la momentul potrivit.   

Rac 22.06 - 22.07   
Ești meditativ. Ceilalți te vor privi uimiți, însă cu 
puțin efort și bunăvoință vei reuși să depășești 
orice situație ivită. Cert este că, în ciuda a tot, te 
vei simți bine, dar nu forța nota. Chiar dacă îți re-
vine pofta de viață și îți crește nivelul energiei vi-
tale, ocupă-te numai de priorități!  

Leu 23.07 - 22.08  
Persoana iubită sau cineva din familie te pro-
voacă mult. Se pare că una îți dorești tu și cu to-
tul altceva îți oferă cei dragi. Detașează-te de 
nevoile afective și revizuiește-ți atitudinea privi-
tor la iubire și implicațiile ei. Canalizează-ți ener-
gia spre un hobby sau spre activități recreative. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Pentru tine urmează o perioadă în care fie că es-
te vorba despre relația cu partenerul de viață, fie 
despre o colaborare, pare dificil să stabilești clar 
termenii și condițiile de desfășurare. Dialoguri 
contradictorii, bizarerii, destrămarea unor astfel 
de relații când și cum te aștepți mai puțin. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Ești foarte solicitat în plan profesional! Dialoguri 
importante cu șefi, reprezentanți ai unor 
instituții oficiale, dar și în plan personal. Este 
posibil sa-ți pară dificilă relaționarea cu atâtea 
personaje, dar cu puțină bunăvoință vei depăși 
totul cu bine.    

Scorpion 23.10 - 21.11  
Este nevoie să te ocupi de achitarea facturilor 
sau de relaționarea cu instituțiile financiare. Se 
recomandă prudență vizavi de tot ce ține de 
bani, bunuri comune cu alții, moșteniri, parta-
je și documentele lor aferente. Sunt posibile 
încurcături ale unor demersuri financiare.   

Săgetător 22.11 - 20.12  
Posibile dialoguri cu persoane foarte inteligente, 
planuri pentru studii și călătorii, dar și abordarea 
unor aspecte profesionale. Șefii te solicită din 
plin, deci fii prudent și alege-ți vorbele cu grijă. 
Reuniunile de la locul de muncă, dar și cele fami-
liale, îți vor aduce soluții pentru toate situațiile. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Multă forfotă în segmentul muncii! Sarcini de lu-
cru noi și urgente, depistarea unor greșeli în mun-
ca unor colegi și cumva ești nevoit să remediezi 
situațiile, discuții contradictorii atât cu șefii cât și 
colegiale. Prudență, răbdare, toleranță! Există 
persoane în preajma ta care-ți pun bețe în roate.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Pentru tine, casa și familia sunt principale. Mem-
brii familiei îți sunt alături și orice ar interveni 
primești sprijin și sfaturi bune din partea lor. Seg-
mentul amoros este animat prin discuții și 
activități comune cu persoane iubită. Chiar se 
poate pune în discuție oficializarea unei relații. 

Pești 19.02 - 20.03 
Stările tale de spirit sunt fluctuante, de aceea 
controlează-te și nu lăsa ca ceilați să observe as-
ta. Există riscul să fii interpretat greșit și de aici 
un șir lung de neplăceri. Sănătatea este vulnera-
bilă, deci îngrijește-te corespunzător și pe ter-
men lung. Providența lucrează și te ajută subtil. 
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Luni 30 
12°C | 0°C
Soare, nori

Marți 31 
10°C | -3°C
Soare

Miercuri 01 
10°C | -1°C
Soare, nori

Joi 02 
13°C | 4°C
Soare, nori

Vineri 03 
13°C | -1°C
Ploaie

Sâmbătă 04 
10°C | 0°C
Soare, nori

Duminică 05 
12°C | 1°C
Soare

30 octombrie - 05 noiembrie 2017
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

izvor de sănătate  
în zilele reci de toamnă

An de an, dovleacul este vedeta toamnei târzii. Cu savoarea-i inconfundabilă, miezul viu colorat 
răsfață până și cele mai exigente gusturi. Mai mult, delicioasele preparate culinare din dovleac, 

sunt un adevărat izvor de sănătate în această perioadă, pentru că au și un conținut bogat în 
vitamine și săruri minerale care-i atribuie numeroase valențe terapeutice.  

Cum i le păstrăm intacte?  

Miezul dovleacului are în 
compoziția sa chimică o cantita-
te importantă de vitamina A, ca-
re are o capacitatea uimitoa-
re de îmbunătățire a vederii și a 
protecției sănătății ochilor, dar și 
de vitamina C care fortifică siste-
mul imunitar în zilele friguroase 
și combate simptomele chinuitoa-
re ale infecțiilor căilor respiratorii, 
specifice sezonului rece. O singură 
porție de dovleac conține suficien-
tă vitamina E pentru protecția ini-
mii și prevenirea oboselii excesive 
în timpul zilei. 

Tot vitamina E ne ajută să ne 
menținem sănătatea și elasticita-
tea pielii, dar și să scăpăm de in-
somnii, fiind un bun calmant în stă-
rile de nervozitate. Calciul, magne-
ziul, fosforul și potasiul care ne asi-
gură buna funcționare a sistemu-
lui muscular, osos, nervos, a tubu-
lui digestiv, a rinichilor, a creierului 
și vezicii urinare sunt, de aseme-
nea, nelipsite din compoziția do-
vleacului.  

MOD DE PREPARARE: Decojește 
dovleacul, iar miezul taie-l în bucăți 
mici. Cartofii și ceapa, curățate și 
bine spălate, taie-le cubulețe, ames-
tecă-le cu dovleacul și adaugă apa, 
sarea și condimentele. Pentru decor, 
lasă deoparte trei vârfuri de cuțit 
de condimente. Lasă ingredientele 
la fiert într-o oală cu capac, timp de 
10 minute, până se înmoaie toate. 
Amestecă ingredientele la blender 
cu 100 ml de smântână, până când 
obții o compoziție omogenă. Toarnă 
supa în boluri pentru servire, dar mai 
adaugă-i smântâna și condimentele 
rămase.

MOD DE PREPARARE: Taie 
dovleacul în bucăți mari și așează-le 
pe o tavă de copt. Introdu tava la 
cuptor până când dovleacul devine 
moale (încerci miezul înțepându-l cu 
furculița). Scoate-l când este copt și 
lasă-l puțin la răcit. Apoi decojește-l, 
iar pulpa pune-o într-un bol și 
paseaz-o cu blenderul până când 
obții piureul. Îl poți servi simpplu, sau 
cu piept de pui la cuptor (stropit cu 
puțin ulei, sare, piper și cimbru). 

INGREDIENTE: 
 900 gr de dovleac (plăcintar) tăiat 
în jumătate și fără semințe. 

INGREDIENTE:
 1 pachet de foi pentru plăcintă;
 1 dovleac plăcintar; 
 zahăr, 
 scorțișoară; 
 unt topit sau ulei, pentru uns foile.

MOD DE PREPARARE: Curăță 
dovleacul și dă miezul prin răzătoarea 
mare. Dovleacul ras pune-l la 
călit. Apoi, adaugă-l peste zahăr și 
scorțișoară (pregătite după gust), 
într-o cratiță și lasă-le să se înmoaie. 
Între timp pregătește tava și foile de 
plăcintă. Pune prima foaie în tava 
tapetată cu hârtie de copt. Unge 
această foaie cu unt topit sau ulei și 
pune umplutura. Procedează astfel 
și cu următoarea foaie, iar pe ultima 
unge-o și las-o așa. La capete pune 
mai puțină umplutură și îndoaie-le ca 
să nu curgă la coacere.

Supă cremă Piure Plăcintă
INGREDIENTE:
 600 gr de dovleac, fără coajă sau 
semințe; 
 250 gr de cartofi; 
 200 ml de smântână; 
 1 litru de apă; 
 1 ceapă; 
 1 linguriță de ghimbir ras; 
 o jumătate de linguriță de 
scorțișoară; 
 o jumătate de linguriță de chili.


