
 Berbec 21.03 - 20.04   
La sfârșitul anului, te bucuri de liniște și armonie 
în cuplu. Din păcate, atribuțiile tot mai multe de 
la serviciu și stresul cotidian îți iau din energie, 
iar petrecerea din Noaptea dintre Ani ar putea să 
nu fie cea mai reușită. Dar, zilele libere de Cră-
ciun și Anul Nou te ajută să-ți reîncarci bateriile. 

Taur 21.04 - 21.05  
Zeița dragostei sporește senzualitatea, fă cân- 
du-te, mult mai atractiv, mai interesant. În cazul 
în care ești căsătorit te așteaptă un final de an 
plin de iubire și armonie. La serviciu, vei fi apre-
ciat pentru munca ta, dar pășești cu pași mici 
spre evoluție. Banii ți-ar putea da bătăi de cap. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Sfârșitul de an e perioada în care astrele te ajută 
să-ți găsești sufletul pereche. Și dacă tot începi să 
pășești pe calea fericirii, vei avea și bani să susții 
distracția de Revelion. Vei fi remunerat pentru 
munca asiduă pe care ai depus-o până acum. Și, 
în ciuda eforturilor, nici urmă de epuizare.  

Rac 22.06 - 22.07   
Iubirea primează până-n ultima clipă a anului. Și 
nu este rău, atât timp cât deschizi ochii bine și in-
ves tești sentimente în persoana care-ți răspunde 
cu aceeași dragoste. Spre încântarea ta,  apar și 
oportunități demne de acceptat în plan profesio-
nal. Șansa de a-ți crește veniturile e de partea ta.

Leu 23.07 - 22.08  
Dacă ești singur în ultimele zile din an, astrele îți 
fac cadou o întâlnire cu o persoană de sex opus 
care nu-ți va fi deloc indiferentă. Iar dacă ai o 
relație de cuplu tensionată, îți vei găsi liniștea 
alături de partenerul de viață. Și financiar vei fi 
recompensat pe măsura eforturilor. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Pe final de an, este prost aspectată relația de cu-
plu. Ba chiar, dacă ai o relație stabilă, vei trece 
printr-o adevărată furtună în plan sentimental. 
Banii, însă, te vor ajuta să uiți de grijile cotidiene 
măcar de Revelion și Anul Nou. Vei avea 
satisfacții pe măsura muncii de peste an. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Dragostea bate și la ușa ta, dacă ești singur. În 
Noaptea dintre Ani ai putea începe o frumoasă 
poveste de amor. Deși suntem în pragul vacanței 
de Crăciun și Anul Nou, astrele te favorizează și 
în plan profesional. Ai șansa să prosperi prin vi-
talitatea și înțelepciunea de care dai dovadă.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Tandrețea, stabilitatea și senzualitatea te ca-
racterizează cel mai bine și-ți aduc împlinirea 
deplină. În viața profesională te-ai putea bucu-
ra de noi oportunități ce-ți vor spori veniturile. 
Și dacă nu vei risipi banii pe lucruri de care n-ai 
neapărat nevoie, vei avea un buget consistent.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Ești apreciat profesional sau poate chiar, declarat 
angajatul anului și recompensat pentru merite 
deosebite. Deci, astrele te ajută să găsești soluții 
și pentru a ieși învingător în lupta cu datoriile acu-
mulate. Sentimental, vei trece printr-o perioadă 
frumoasă în care vei fi chiar entuziasmat. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Stelele te ajută să ai o relație de cuplu frumoasă, 
armonioasă. Datorită ambiției, vei avea satisfacții 
și din punct de vedere profesional. Sănătatea va 
fi la cote maxime până în ultimul moment al anu-
lui. Însă, chiar din primele zile ale Noului An, te 
pun în dificultate problemele legate de bani.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Nu s-ar putea spune că vei tânji după dragoste, 
dar nici nu te vei bucura de vreo iubire de neuitat. 
În schimb, vei câștiga bani suficienți cât să ai par-
te de o distracție pe cinste, de Revelion. Apoi,  
ți-ar prinde bine o revitalizare printr-un program 
de fitness și un stil de viață mai sănătos. 

Pești 19.02 - 20.03 
Sfârșitul anului nu te favorizează, sentimental. 
Uneori îți oferă prilejul de a te bucura de clipe 
frumoase de dragoste, alteori te întristează cu 
momente de tensiune. Totuși, vei fi recompensat 
cu o îmbunătățire a situației financiare. Sănăta-
tea îți este protejată, dar nu face excese! 
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Luni 17 
1°C | -3°C
Ploaie

Marți 18 
1°C | -1°C
Ninsoare

Miercuri 19 
-1°C | -3°C
Ninsoare

Joi 20 
-2°C | -4°C
Soare, nori

Vineri 21 
-2°C | -6°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 22 
-1°C | -4°C
Soare, nori

Duminică 23 
1°C | -3°C
Soare, ploaie

17 decembrie 2018 - 06 ianuarie 2019
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

Rulou cu somon  
și cremă de brânză
Ingrediente: 
 15 frunze de spanac;
 15 felii de ardei gras roșu; 
 4 foi de tortilla;
 1 pachet de cremă de brânză; 
 1 lingură de mărar proaspăt și 
tocat sau o linguriță de mărar uscat;
 1 bucată de somon afumat, tăiat fin.  
Mod de preparare: 
Pentru început, amestecăm mărarul 
cu crema de brânză. Pe fiecare 
tortilla punem câte 50 gr de cremă, 
apoi câte un sfert din somon. 
Acoperim cu trei frunze de spanac 
și trei felii de ardei gras roșu. Rulăm 
foile de tortilla, strângându-le tare 
și le învelim în folie alimentară. Le 
aducem la masă după ce le-am ținut 
în frigider cel puțin două ore. 

Salată cu piept de pui 
Ingrediente: 
 200 gr piept de pui; 
 2 mere; 
 1 rădăcină de țelină; 
 1 lămâie; 
 1 morcov; 
 maioneză (preparată de noi în casă); 
 sare și piper, după gust. 
Mod de preparare: 
Tăiem în cubulețe mici pieptul de pui 

fiert și răcit. Apoi curățăm de coajă 
o rădăcină de țelină, două mere 
și un morcov mare și le dăm prin 
răzătoarea mare. Stropim legumele 
cu zeamă de lămâie, ca să nu oxideze, 
și le amestecăm bine într-un bol 
cu maioneză, după gust. La final, 
condimentăm salata cu sare și piper 
și o dăm la frigider. O putem servi la 
cel puțin o jumătate de oră după ce 
am ținut-o la rece. Pentru servire o 
așezăm pe frunze de salată verde. 

Piftie de curcan 
Ingrediente: 
 pulpă de curcan; 
 câțiva căței de usturoi, după gust; 
 1 morcov; 
 mentă; 
 Sare și piper, după gust.  
Mod de preparare: 
Spălăm bine carnea și o punem 
să fiarbă la foc mic până când se 
desprinde de pe oase. Spre final, 
înainte de a lua vasul de pe foc, 
adăugăm cățeii de usturoi pisați, sare 
și piper după gust și mai lăsăm piftia la 
foc încă trei minute. Pentru un plus de 
savoare și un aspect mai plăcut, tăiem 
și câteva rondele de morcov pe care le 
punem la fiert, spre sfârșit. Strecurăm 
zeama și o turnăm peste carnea 
frumos așezată în farfurii. În mijlocul 
farfuriilor putem pune și câte un fir de 
mentă. Apoi dăm vasul la rece. 

Pește la cuptor
Ingrediente: 
 300 ml de ulei;  
 2 crapi mari; 
 1 căpățână de usturoi; 
 Lămâi; 
 Sare și piper, după gust.     
Mod de preparare: 
Curățăm peștele de solzi și intestine, 
îl porționăm și îl spălăm bine. Turnăm 
cam 300 ml de ulei într-o tavă și o 
băgăm la cuptor până se încinge 
uleiul. Apoi adăugăm bucățile de 
pește peste care am turnat, în 
prealabil, o căpățână de usturoi pisat, 
sare și piper. Introducem din nou tava 
la cuptor și o lăsăm pe foc până când 
peștele se rumenește bine. Îl putem 
servi pe pat de lămâi.

Ciorbă de găină  
cu zeamă de varză
Ingrediente:  
 Aripi, târtiță, gât, spate, pipotă, 
inimă, ficat și pulpe de găină; 
 2 ouă; 
 1 morcov; 
 1 păstârnac; 
 1 ceapă; 
 1 ardei gras; 
 1 legătură de leuștean;
 roșii în bulion;
 sare și piper, după gust.  
Mod de preparare: 
Ciorba de găină acrită cu zeamă de 
varză poate înlocui cu brio ciorba de 
porc. Aripile, târtița, gâtul, spatele, 
pipota, inima, ficatul și pulpele, 
spălate bine, le punem la fiert cu 
puțină sare, în doi-trei litri de apă. 
Când carnea este pe jumătate fiartă, 
adăugăm un morcov, un păstârnac, 
o ceapă și un ardei gras, spălate și 
tocate mărunt. Lăsăm la fiert până 
când carnea se pătrunde ușor cu 
furculița. Când carnea este fiartă, 
punem roșiile în bulion, lăsăm să 
clocotească și adăugăm zeamă de 
varză, după gust. După încă două-
trei clocote, batem două ouă și le 
turnăm, în strat subțire, în ciorba 
clocotindă, amestecând ușor cu 
o paletă. Oprim focul și presărăm 
leușteanul.

Deliciile de pe masa  
de Revelion

Doar câteva zile ne 
mai despart până 
la mult așteptata 
petrecere  dintre 
ani. Cum deja 
suntem ghiftuiți 
de preparatele 
tradiționale din 
carne porc, care 
au făcut deliciul 
Crăciunului, meniul 
de Revelion trebuie 
să fie puțin mai 
ușor. Iată câteva 
idei de preparate 
pentru o masa 
festivă de excepție! 


