
 Berbec 21.03 - 20.04   
Trebuie să te pregătești să faci față unei săp-
tămâni grele. Se pare că vei fi extrem de soli-
citat atât la serviciu, cât și acasă și asta nu 
pentru că ai lăsat anumite treburi nerezolvate, 
ci doar din cauză că oamenii din jur te văd pe 
tine singurul care poate să le facă pe toate. 

Taur 21.04 - 21.05  
Șansa de a-ți crește veniturile este foarte mare 
în această perioadă. Apar schimbări în modul de 
lucru, în sensul că vei lucra mai inteligent și nu 
mai greu, ceea ce va duce la îndeplinirea unui 
vis mult așteptat. Starea ta de spirit este foarte 
bună, te simți energic și ai poftă de aventură. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Accentul se va pune pe legarea prieteniilor cal-
de și solide. Ești dispus să oferi sentimente 
adevărate și să împarți o bună parte din timpul 
tău cu cei pe care-i iubești. Ești împăcat cu ti-
ne și simți că ești acolo unde ar trebui să fii. 
Nimic nu va putea să-ți strice liniștea.  

Rac 22.06 - 22.07   
Discuțiile contradictorii vor fi cele care își pun am-
prenta pe această săptămână și, în general, tu 
ești cel care le dă curs. Apar nemulțumiri legate 
de partenerul de viață sau de cel de afaceri. Ar 
trebui să dai dovadă de mai multă diplomație în 
discuțiile pe care le ai.  

Leu 23.07 - 22.08  
Te simți neapreciat de colegi și asta te agită 
puțin. Încearcă să nu te lași influențat și păs-
trează-ți calmul pentru a depăși această perioa-
dă, fără a regreta mai târziu deciziile pe care le-ai 
luat, deoarece nu ești în cea mai bună stare de 
spirit. Nu trebuie să iei decizii importante acum. 

Fecioară 23.08 - 21.09  
Echilibrul nu are loc în viața ta pe nici un plan. Fie 
vei munci prea mult și vei uita să-ți acorzi timp li-
ber, fie că vei sta degeaba, ceva te va da peste 
cap, încât să nu poți fi extrem de mulțumit de re-
alizările tale. Corpul tău îți va trimite anumite 
semnale din cauza programului dezorganizat. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Viața ta sentimentală va deveni incredibil de 
emoțională. Iubești mai mult decât de obicei și 
nu eziți în a-ți exprima sentimentele. Te vei apro-
pia foarte mult de cineva și această relație va fi 
una de durată și sinceră. Încerci să-ți dedici mai 
mult timp pentru tine și vei încerca să te relaxezi.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Tendința săptămânii este de a primi multe infor-
mații. Profită de această șansă și folosește-o în 
avantajul tău, pentru a-ți crea un cadru stabil 
atât la job, cât și acasă. Calitatea interacțiunilor 
tale se va îmbunătăți considerabil și este posibil 
să întâlnești omul care-ți va schimba viața.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Ceva ce pare pare greu de crezut va deveni rea-
litate în această săptămână și-ți va împlini o 
dorință arzătoare. Ești pregătit să iei cele mai bu-
ne decizii și să faci schimbări radicale în viața ta 
profesională. Dar, deciziile tale vor crea anumite 
nemulțumiri în rândul unor apropiați. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Timpul nu este favorabil pentru preocupări ro-
mantice și relația ta este susceptibilă să aibă de 
suferit . Vei realiza că dragostea impune anumite 
responsabilități pentru tine și dacă nu vei fi capa-
bil să te ridici deasupra acestei iritații temporare 
este posibil să realizezi că ai rămas singur.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Spune da propunerilor pe care le vei avea pentru 
că vei primi câteva care nu sunt de refuzat! Ești 
în atenția tuturor și vei fi văzut ca un lider, cel mai 
probabil datorită șarmului tău irezistibil. Ceva te 
va face să te comporți diferit cu toată lumea. Vei 
fi cel care aduce bunadispoziție. 

Pești 19.02 - 20.03 
Vor avea loc unele schimbări în viața ta. Fie că es-
te vorba de o relație care te nemulțumește, fie de 
un viciu, încerci să scapi de ceva. Treci printr-o 
perioadă de restabilire a echilibrului emoțional și 
depinde de voința ta dacă vei reuși să-i faci față. 
Nu e o perioadă benefică schimbărilor. 
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Luni 01 
33°C | 18°C
Soare

Marți 02 
35°C | 20°C
Soare

Miercuri 03 
32°C | 21°C
Soare, ploaie

Joi 04 
29°C | 18°C
Soare, ploaie

Vineri 05 
28°C | 19°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 06 
28°C | 17°C
Soare, nori

Duminică 07 
31°C | 15°C
Soare, nori

01 - 07 iulie 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

CUM NE RĂCORIM ÎN ZILELE TORIDE?

Sucuri delicioase și răcoroase, 
perfecte pentru vara asta!  

Arșița verii ne pune 
sănătatea la grele 
încercări. Nu și dacă 
evităm soarele arzător 
la orele amiezii și 
ne hidratăm în mod 
corespunzător. Pentru 
asta, însă, trebuie 
să înlocuim sucurile 
din comerț cu unele 
mult mai sănătoase, 
preparate chiar de noi, 
în casă. Și avem și din ce 
să le preparăm. Piețele 
și grădinile abundă de 
fructe pline de vitamine 
și săruri minerale. Iată 
câteva sucuri pline 
de savoare, perfecte 
pentru vara asta! 

Limonada  
de pepene roșu 

Compoziția chimică bogată în 
vitamine și săruri minerale esențiale 
îi atribuie pepenelui roșu puternice 
proprietăți antioxidante. Astfel, 
fructul contribuie la reglarea tensiunii 
arteriale și la prevenirea bolilor 
de inimă și vase sanguine, atât de 
frecvente în această perioadă a 
anului. Este bogat în vitamina C, 
motiv pentru care introducerea 
fructului în dieta zilnică mărește 
rezistența organismului la infecții și 
diverse afecțiuni severe, inclusiv 
cancerul de prostată. Totodată, este 
și un excelent detoxifiant și un bun 
adjuvant în anumite tulburări renale. 
Cum o preparăm?

Ingrediente:
3 linguri de miere sau după gust, o 
lămâie verde, o jumătate de kg de 
pepene roșu, zeama de la o jumătate 
de lămâie, frunze de mentă și cuburi 
de gheață.

 Mod de preparare: 
Îndepărtăm coaja și semințele 
pepenelui. Miezul îl tăiem cuburi și îl 
mixăm la blender cu zeama de la o 
jumătate de lămâie, mierea și gheața. 
După ce amestecăm bine compoziția, 
turnăm limonada în pahare, tăiem 
lămâia verde rondele și punem câte 
o felie în pahar. Produsul se servește 
neapărat rece. Pentru ornament 
putem folosi felii de lămâie, frunze de 
mentă sau felii de pepene.

Freshul de  
fructe de pădure 

Zmeura, afinele, fragii, murele și 
coacăzele nu trebuie să ne lipsească 
din casă în această perioadă a 
anului. Sucul natural preparat din 
aceste fructe nu este doar gustos, 
ci și sănătos. Cu un conținut bogat 
în vitaminele A, complexul B, C, D, 
E, calciu, magneziu, fosfor, zinc și 
seleniu, acesta este un antioxidant 
excelent, protejând organismul 
de numeroase boli de sezon. O 
jumătate de ceașcă de fructe de 
pădure conține antioxidanți cât patru 
porții de mere, broccoli, spanac 
sau morcov. Pe lângă faptul că 
este ușor de asimilat de organism, 
sucul de fructe de pădure este 
și un tonic digestiv foarte bun și 
ajută la prevenirea cancerului și a 
îmbătrânirii precoce. 

Ingrediente: 
400 gr de fructe de pădure (mu-

re, zmeură, coacăze, fragi, afine), 
miere, după gust. 

Mod de preparare: 
Spălăm bine fructele, le scoatem 
codițele și le mixăm la blender. 
Adăugăm mierea și pasăm bine. 
Sucul obținut îl lăsăm puțin la figider 
și îl servim în pahare. 

Socata 

Pe lângă gustul parfumat și răcoritor, 
socata este și un foarte bun digestiv. 
Datorită compoziției chimice, aceasta 
ajută la eliminarea apei din țesuturi 
și a toxinelor din organism. În plus, 
fiind săracă în calorii (100 ml de 
suc conțin doar 38 de calorii) este 
recomandată și în curele de slăbire. 
Cum o preparăm? 

 Ingrediente: 
- 350 gr de zahăr, 10 flori de soc, mari 
cât palma, 5 l de apă plată, zeama a 2 
lămâi, coaja unei lămâi, o jumătate de 
pliculeț de drojdie (opțional). 

Mod de preparare: 
Începem prin a pune o jumătate 
de litru de apă din toată cantitatea 
într-un vas încăpător, împreună cu 
zahărul, și o lăsăm să fiarbă la foc 
mic până când se dizolvă zahărul (nu 
trebuie să fiarbă). Lăsăm apa să se 
răcească. Între timp, pregătim restul 
ingredientelor pentru socată: spălăm 
florile de soc, răzuim o lămâie, apoi 
stoarcem ambele lămâi. Într-un 
borcan mare, de murături, așezăm 
florile de soc, punem coaja și zeama 
de lămâie plus drojdia granulată, 
dacă folosim (rolul drojdiei e de a 
grăbi procesul de fermentare, însă 
nu e neapărat necesară). Deasupra 
lor turnăm siropul răcit, restul de 
apă și amestecăm energic pentru 
omogenizare. Lăsăm borcanul 
acoperit cu o farfurie/folie de plastic, 
la soare. Amestecăm în fiecare zi, 
de câte două ori pe zi. După 3-4 
zile punem socata la frigider și o 
consumăm cât mai repede.


