
 Berbec 21.03 - 20.04   
În preajma Sărbătorilor, este posibil să primești 
o ofertă de lucru pentru care va trebui să 
muncești și în zilele libere, așa că mini-vacanța 
trebuie reprogramată. Noroc că mulți te îndră-
gesc și își unesc forțele pentru a te ajuta, în fe-
lul lor. Nici banii nu-ți vor lipsi din buzunar. 

Taur 21.04 - 21.05  
De Paști, te poți aștepta la unele schimbări care 
îți sunt favorabile în plan financiar. În mod sur-
prinzător, câștigurile încep să vină din orice ai 
iniția. Dar, cum în cazul tău, orice noroc pare a fi 
urmat de un ghinion, câștigurile suplimentare 
vin la pachet cu obligații care te-ar putea stresa. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
O cunoștință îți lansează, înaintea Sărbătorilor, 
o propunere bună pentru investiții în lucruri 
deosebit de importante. Analizând situația sub 
toate aspectele ei, începi, însă, să ai îndoieli cu 
privire la planurile de investiții și tinzi să te re-
tragi. Mai cere și sfaturile altor persoane!  

Rac 22.06 - 22.07   
Sfintele Paști petrecute în familie oferă cele mai 
frumoase momente din viață. Iar tu te pricepi 
mai bine decât oricine să le adaugi un plus de 
măreție. Ești binedispus și îi uimești pe cei dragi 
cu tot felul de surprize, de la cele culinare până 
la plimbări și jocuri în aer liber, ore-ntregi.  

Leu 23.07 - 22.08  
Săptămâna Mare începe cu vești bune în ceea 
ce privește punerea în aplicare a unor proiecte 
mai vechi. Dacă vrei să pornești la drum pe cont 
propriu, acum este momentul ideal de a da curs 
ideilor tale inovatoare! Cu puțină strădanie, vei 
cunoaște succesul fără să aștepți prea mult. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Sărbătorile Pascale constituie momentul oportun 
pentru a-ți lua o pauză de reîmprospătare a 
forțelor. Randamentul la serviciu nu mai este la 
nivelul la care, cândva, îi surprindea în mod plă-
cut până și pe șefii cei mai pretențioși. Mergi să 
te relaxezi și pune-ți ordine în gânduri!  

Balanță 22.09 - 22.10  
În aceste zile, ți se ivește o ocazie numai bună 
pentru a-ți demonstra talentul în gospodărie. 
Oricât de stresat și de eupizat ai fi, încearcă  
să-ți dai silința să iasă totul bine să-ți impresio-
nezi invitații la masa festivă. Vei avea numai de 
câștigat. După faptă, și răsplată!   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Cu siguranță, o să-ți dorești să evadezi din co-
tidian, de Sărbători. După multă vreme de vi-
sare, o să trăiești din plin simplitatea și senti-
mentele frumoase. Cu toate acestea, vei fi, 
totuși, solicitat să depui energie și să te mobi-
lizezi, să-ți ajuți familia la diverse treburi.   

Săgetător 22.11 - 20.12  
Evoluezi tot mai mult în relația cu partenerul de 
cuplu, iar această perioadă dedicată familiei îți va 
aduce relația la un alt nivel. Pentru tine bat clopo-
te de nuntă și bine ar fi să te mobilizezi încă de pe 
acum să-ți faci planurile pentru oficializarea 
relației. Pregătește-te și emoțional. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
De Paști, primești o recompensă de la serviciu. 
Este vorba despre o sumă considerabilă la care 
nu te așteptai. În schimb, poți avea dificultăți în 
a face față chiar și unor probleme minore acasă, 
în familie. Cineva îți trasează sarcini privind tre-
burile casnice și nu prea ești obișnuit.      

Vărsător 20.01 - 18.02 
În sfârșit, Sărbătorile Pascale te ajută să scapi de 
datoriile care au pus mari presiuni asupra ta în ul-
tima vreme! Fără tensiune și situații conflictuale, 
începi să-ți recapeți starea de bună dispoziție ca-
re ți-a adus simpatia tuturor celor din jur. Devii o 
companie tot mai plăcută și atragi admiratori.  

Pești 19.02 - 20.03 
Paștele vine cu vești bune în ceea ce privește vi-
itorul profesional! Tocmai se discută la serviciu 
să puneți bazele unui proiect promițător care ar 
putea aduce satisfacții materiale și funcții superi-
oare atât ție, cât și șefilor tăi. Noile propuneri de 
lucru vor a avea șanse de reușită. 
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Luni 02 
14°C | 7°C
Soare

Marți 03 
17°C | 3°C
Soare

Miercuri 04 
20°C | 7°C
Soare

Joi 05 
19°C | 8°C
Soare, nori

Vineri 06 
18°C | 8°C
Soare, nori

Sâmbătă 07 
17°C | 8°C
Soare

Duminică 08 
17°C | 8°C
Soare

02 - 08 aprilie 2018
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

INGREDIENTE: 

 15-20 ouă, 
 coaja de la 15 cepe, 
 frunze de pătrunjel, leuștean, 
mărar, floricele mici etc.,
 ciorapi de damă din mătase,  
culoarea piciorului, 
 puțină slănină de porc, 
 apă rece.

MOD DE PREPARARE: 

Degresează ouăle spălându-le cu 
puțin detergent și șterge-le bine cu 
șervete din hârtie. Taie ciorapul în 
bucăți de mărimea palmei, umezește 
un ou cu puțină apă și lipește-i, pe 
o parte și pe alta (în părțile opuse), 
frunze de zarzavat sau floricele. 
Introdu oul în ciorap și leagă-l cât 
mai strâns la ambele capete. Pune 
frunzele de ceapă într-un vas 
încăpător și așează ouăle peste ele. 
Toarnă apă peste ele până le acoperă 
bine și pune-le la fiert. După ce dă în 
clocot apa, lasă-le la foc mic, timp de 
20 de minute sau chiar mai mult, dacă 
vrei ca ouăle să se coloreze mai bine. 
Apoi scoate ouăle și, când sunt calde, 
îndepărtează ciorapul, frunzele și 
unge-le cu puțină slănină de porc sau 
ulei, ca să fie lucioase.  

INGREDIENTE: 

 organe de miel – inimă, ficat, plă-
mâni, splină și rinichi, 
 trei foi de clătită cu verdeață în ele,
 trei căței de usturoi, 
 două legături de ceapă verde, 
 șapte ouă,
 o legătură de usturoi verde, 
 o legătură de pătrunjel verde, 
 o linguriță de untură, 
 o lingură de pesmet, 
 o sută grame de cașcaval afumat, 
 un ardei gras, 
 câteva boabe de piper, 
 sare, piper măcinat și boia de ar-
dei dulce, după gust.

MOD DE PREPARARE: 

Spală organele și pune-le la fiert cu trei 
căței de usturoi, piperul boabe și foaia 
de dafin. Lasă-le să fiarbă cel puțin 40 
de minute de când dă apa în clocot. 
Între timp, fierbe trei ouă și ocupă-te de 
legumele și zarzavaturile pentru drob. 
Ceapa și usturoiul verde taie-le rondele 
și călește-le cu ardeiul gras, în untură. 
După ce se fierb organele de miel, 
taie-le cubulețe și amestecă-le bine 
cu ceapa, usturoiul și ardeiul. Ca să 
se îmbine aromele, pune toate aceste 
ingrediente la călit, cu sare, piper, boia 
de ardei dulce, pătrunjel verde, cele trei 
ouă fierte și tăiate cubulețe, plus două 
ouă crude. Pregătește câteva clătite, 
pentru copt drobul. Sunt foi obișnuite 
de clătită, cu verdeață în compoziție. 
Apoi pune compoziția în forma de chec, 
așezând întâi clătitele, în așa fel încât, 
să atârne în afara formei, pentru a 
putea acoperi tot drobul cu ele. Pentru 
design, poți să pui câteva frunze de 
usturoi verde. Deasupra, pune-i o 
crustă preparată din două ouă crude, 
o sută de grame de cașcaval afumat și 
o lingură de pesmet. Introdu drobul la 
cuptorul preîncălzit, cam 30 de minute, 
la foc domol.  

INGREDIENTE: 

 400 grame de carne de miel, 
 250 grame de smântână, 
 trei-patru fire de ceapă verde,
 doi morcovi, 
 doi ardei grași, 
 două roșii, 
 două legături de leuștean, 
 două ouă, 
 o rădăcină de pătrunjel, 
 o legătură de pătrunjel, 
 o țelină, 
 un vârf de cuțit de boia de ar-
dei dulce, 
 puțin orez,  
sare, piper și borș, după gust.  

 MOD DE PREPARARE: 

Porționează carnea de miel și 
spal-o bine sub jet de apă. Dacă te 
deranjează mirosul specific al cărnii, 
lasă bucățile de seara până dimineața 
într-un vas cu apă rece și oțet și abia 
apoi prepară-le. Pune carnea la foc, 
cu un pic de sare. Nu uita să-i iei 
spuma de deasupra, din când în când. 
Legumele și zarzavaturile spală-le, 
toacă-le mărut și călește-le în puțin 
ulei, cu sare, piper și boia de ardei 
dulce. Când carnea de miel este fiartă 
mai mult de jumătate, toarnă peste 
ea legumele călite și un pic de orez. 
Borșul și ouăle bătute adaugă-le abia 
după ce s-au fiert toate ingredientele. 
Pentru un plus de savoare, la final, 
adaugă puțin pătrunjel și leuștean 
verde, în ploaie. O servești simplă sau 
cu smântână.

Sărbători cu 
mâncăruri 

sănătoase și 
gustoase

Sfintele Sărbători de Paști ne strâng în jurul 
mesei îmbelșugate alături de întreaga familie, 
de prieteni și de toți cei dragi inimii noastre. 
Mirosul de pască și cozonaci plutește deja în 

aer și ne îmbie toate simțurile. Și totuși... Cum 
să prepari cele mai gustoase și sănătoase 
mâncăruri tradiționale pentru a fi o gazdă 

perfectă pentru invitații la masa festivă? Iată 
câteva indicii! 

Ouă roșii 
vopsite natural

Drob de miel 
copt în clătită, 

cu crustă  
de cașcaval

Ciorbă  
de miel


