
 Berbec 21.03 - 20.04   
Vorbitul și ascultatul vor fi punctele tale forte ca-
re îți vor aduce câștiguri importante și satisfacții 
în carieră și în viața amoroasă. Vei face pași îna-
inte datorită ideilor bune și a comunicării 
excepționale cu superiorii ierarhici. Cu vorba bu-
nă și răbdare, vei atrage oameni puternici.

Taur 21.04 - 21.05  
La început de an, vei căpăta o înțelepciune 
aparte. Vei fi un bun organizator și, încet – încet, 
cu tact și diplomație vei deschide uși acolo unde 
ai nevoie ca să te dezvolți frumos. Viitorul sună 
bine pentru tine în această săptămână, atât pro-
fesional cât și sentimental. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
De unde dai, astrele îți dau mai mult. Pentru fi-
ecare cuvânt frumos rostit și fiecare faptă bu-
nă, vei primi înapoi cel puțin la fel de mult. 
Doar răbdarea trebuie să ți-o dozezi mai bine. 
În rest, dispui de energia, sănătatea, inteligența 
de a duce la bun sfârșit tot ce-ți propui.  

Rac 22.06 - 22.07   
Vin vremuri turbulente peste tine. De fapt, chiar 
au început. Oricât de delicată ar fi situația prin 
care treci, străduiește-te să-ți controlezi mânia. 
În felul acesta vei da dovadă de educație și, tot-
odată, îți vei salva relațiile cu persoanele care  
te-ar putea scoate la liman. 

Leu 23.07 - 22.08  
La început de an, astrele complotează pentru ti-
ne ca să poți să arăți lumii cine ești cu adevărat. 
Vei munci mult, dar vei face schimbări pozitive 
în plan profesional. Chiar în aceste zile îți vor ve-
ni propuneri pentru un loc de muncă mai bun și 
mai bine plătit. Dar și atribuții pe măsură. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Tensiunea nervoasă, cauzată de problemele care 
s-au năpustit asupra ta încă de anul trecut, îți 
atribuie și în aceste zile un comportament irasci-
bil, coleric. Ai tendința de a te neglija. Abia spre 
sfârșitul săptămânii vei avea o comunicare mai 
deschisă cu cei din jur. 

Balanță 22.09 - 22.10  
A venit vremea ca oamenii din jur să te vadă  
altfel, pentru că vei avea o comunicare frumoa-
să, dar complicată săptămâna asta. Cei care  
te-au desconsiderat anul trecut, acum vor ve-
dea în tine un om matur, capabil să ia decizii bu-
ne, înțelepte, să schimbe destine în bine.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Vei fi pus față-n față cu situații noi, delicate, 
dar interesante. Nu de puține ori, cei dragi vor 
veni să-ți ceară sprijinul în probleme cărora nu 
le găsesc soluții, iar tu vei fi omul de legătură 
care îi va ajuta să depășească momentele de 
criză. Banii nu-ți vor lipsi.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Vei avea la tine toate răspunsurile la întrebări și 
vei fi gata să-i ajuți pe cei care vor avea nevoie de 
sprijinul tău. La serviciu, ideile tale vor fi atractive 
pentru șefii și colegii de echipă. Și în plan senti-
mental este o perioadă bună pentru tine. Armo-
nie perfectă. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Nivelul de energie va scădea simțitor față de 
sfârșitul anului anterior. Chiar din primele zile ale 
acestei săptămâni vei realiza că lucrurile pe care 
le ai de făcut sunt dificile. Îți vor sări în ajutor pri-
etenii și partenerul de viață, dar totul va fi ane-
voios la tine. Vei avea, totuși, bucurii la serviciu.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Cu dedicație și eforturi susținute vei trece cu brio 
toate solicitările săptămânii. Atenție la bani! Mun-
ca multă îți va aduce venituri consistente, dar vei 
fi tentat să cheltuiești în neștire. Pregătește-te să 
faci unele economii. Pune ceva deoparte pentru 
zile negre, fiindcă ele vor veni. 

Pești 19.02 - 20.03 
Pentru tine, visele, ideile și conexiunile vor fi ex-
trem de valoroase și te vor îndrepta spre succes. 
Dar, cu foarte multă muncă și eforturi susținute. 
La serviciu vor intra tot mai multe sarcini în 
atribuția ta, dar vigilența care te caracterizează 
te va ajuta să le duci la bun sfârșit. 
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Luni 07 
1°C | -6°C
Soare

Marți 08 
-1°C | -7°C
Soare

Miercuri 09 
2°C | -7°C
Soare

Joi 10 
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Soare
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0°C | -5°C
Soare
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1°C | -4°C
Soare
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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

Smoothie cremos  
Un smoothie cremos preparat 

în blender din o jumătate de cană 
cu mentă, câteva frunze de salată 
și puțină țelină, o jumătate de măr 
sau o jumătate de banană, o jumă-
tate de cană cu ananas proaspăt, o 
linguriță cu spirulină, un castrave-
te mic, o lămâie stoarsă, două nuci 
și o jumătate de cană cu lapte de 

migdale neîndulcit poate fi alegerea 
perfectă pentru un mic dejun. Pu-
tem orna smoothie-ul cu semințele 
noastre preferate. 

Chifteluțe de mei  
cu legume 

Chifteluțele de mei cu legu-
me pot face deliciul salatelor de 
crudități, la masa de prânz. Ames-
tecăm în robotul de bucătărie o 
ceapă, doi-trei căței de usturoi, un 
ardei roșu, un morcov, un pic de 
cimbru și le călim în puțin ulei de 
măsline. Apoi amestecăm meiul și 

un ou care să lege compoziția. For-
măm chifteluțele pe care le aplati-
zăm cu mâna, le ungem cu puțin 
ulei și le lăsăm la cuptor până se 
rumenesc. 

Fresh de morcovi,  
mere și țelină 

În zilele de detoxifiere, ar fi bi-
ne ca sucul din comerț să-l înlo-
cuim cu sucurile preparate de noi 
acasă. Putem prepara un suc na-
tural, gustos și foarte nutritiv, din 
șase morcovi, un măr și două tul-
pini de țelină, mixate bine. Mai pu-
tem prepara un suc delicios din doi 
castraveți, o jumătate de gulie și 
două – trei rămurele de mărar.  

Supă de legume 

Supa de legume este esențială 
la orele prânzului. Umplem un vas 
cu apă, tăiem în felii doi cartofi, 

doi morcovi, o țelină (ar fi bine da-
că am găsi țelină cu tot cu tulpi-
nă și frunze), o cană de pătrun-
jel, sare și piper după gust și pu-
nem ingredientele la fiert, cu puțin 
ulei de in sau cocos. Le aducem la 
punctul de fierbere și apoi dăm fo-
cul mic și lăsăm să fiarbă bine. La 
final, scoatem legumele, strecu-
răm supa și consumăm doar zea-
ma. Trebuie doar să o potrivim de 
sare și piper. Sau, după preferințe, 
putem mixa cartofii și morco-
vii pentru a-i adăuga în supă. În 
acest caz, obținem o supă cremă 
de legume. 

Piure de avocado,  
măr, morcov și busuioc  

Între mese putem consuma și 
un piure sau cremă aromată de le-
gume. O preparăm din șase mor-
covi, zece frunze de busuioc, un 
avocado moale, un măr și o felie de 
lămâie. Stoarcem morcovii și mărul 
la storcător. 

Sucul obținut îl punem în mi-
xer și îl mixăm împreună cu busu-
iocul și avocado. Când am obținut o 
compoziție ca o pastă stoarcem în 
ea felia de lămâie.     

Rețete bune pentru  
purificarea organismului 

la început de an 
După mesele 
îmbelșugate de 
Sărbători, a venit 
vremea purificării 
organismului. 
Gata cu ciorbele 
din carne, salatele 
cu maioneză 
și prăjiturile cu 
frișcă și ciocolată! 
Măcar pentru 
o săptămână 
trebuie să ne luăm 
gândul de la ele. 
Iată câteva idei 
de rețete numai 
bune pentru 
dietele din zilele de 
detoxifiere!  


