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Luni 08 
29°C | 15°C
Soare, nori

Marți 09 
30°C | 18°C
Soare, nori

Miercuri 10 
29°C | 18°C
Soare, ploaie

Joi 11 
28°C | 18°C
Soare, ploaie

Vineri 12 
27°C | 16°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 13 
28°C | 17°C
Soare, nori

Duminică 14 
29°C | 18°C
Soare, nori

08 - 14 iunie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Nu te opri din a-ți spune părerile. E momentul 
oportun pentru a obține tot ceea ce-ți dorești, 
în ciuda tensiunii la care ești supus. Tensiuni 
puternice vor fi în special la job, așa că nu fi 
surprins dacă lucrurile devin puțin mai încinse 
decât te-ai obișnuit. Faci descoperiri incredibile.  

 Taur 21.04 - 21.05  
Ai putea primi un bonus sau o primă de la anga-
jator drept recompensă pentru unele succese 
recente. Totuși, indicat ar fi să te limitezi la chel-
tuielile care sunt o prioritate pentru aceste zile. 
Așteaptă-te la termene limită reduse și sarcini 
care nu figurează-n fișa postului tău. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Partenerul de viață va rămâne surprins de ges-
tul pe care îl vei face. Se pare că te gândești să 
evadezi într-o mică excursie și vei alege desti-
nația sa preferată. Ar fi bine să ai grijă la felul 
în care îți faci bagajul. Entuziasmul te-ar putea 
determina să uiți ceva destul de important.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Treburile gospo dărești le poți desfășura ușor și cu 
plăcere, iar membrii familiei te vor susține în tot 
ce dorești să întreprinzi. Emotivitatea este ac-
centuată, de aceea fii prudent și evită deciziile 
majore sau semnarea documentelor care te im-
plică pe termen lung.

 Leu 23.07 - 22.08  
Foarte bine aspectat este segmentul financiar. 
Se conturează îmbunătățiri financiare prin acti-
vitatea desfășurată la locul de muncă, astfel că 
poți primi bani, cadouri deosebite sau favoruri 
de tot felul. Trasează-ți planuri de investiții și 
cheltuieli, dar pune și ceva bani deoparte. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Fluctuațiile emoționale sunt accentuate, de ace-
ea ar fi bine să abordezi totul cu răbdare și încre-
dere că lucrurile se desfășoară numai în favoarea 
ta. Se deschide o nouă etapă de viață, bazată pe 
valori și principii morale noi, care te vor conduce 
spre orizonturi deosebite.  

 Balanță 22.09 - 22.10  
Ar trebui să interacționezi mai mult cu cei din ju-
rul tău. Ai planuri de dus la capăt și numai în echi-
pă poți rezolva totul la timp. Se anunță o săptă-
mână complicată, în care șefii îți alocă sarcini su-
plimentare. Dar asta se întâmplă deoarece ei au 
încredere în seriozitatea și capacitatea ta.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Dacă oamenii insistă să obțină lucruri în felul 
lor, ar trebui să-i lași. Lupta nu va duce la nimic 
bun. Acest tip de reacție îți va provoca multă 
tensiune între tine și persoana implicată. Abor-
darea situației cu o atitudine ostilă va avea ca 
rezultat probabil doar o pierdere de timp.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Norii s-au ridicat în cele din urmă și ar trebui să 
poți vedea din nou clar. Vei găsi oameni care ar 
putea să rămână alături mai mult decât de obicei. 
Ar trebui să faci același lucru. Argumentele ar pu-
tea fi în mod special incitante, iar faptele intere-
sante. Primești vești de la o altă persoană. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Fii mai curajos decât de obicei! Asumă-ți riscuri și 
arată-le celorlalți că ai puterea de a realiza ceva. 
Există un sentiment plin de neliniște. Dar această 
energie te încurajează să te ridici și să mergi mai 
departe. Inițiază ceva, mai degrabă decât să 
aștepți ca altcineva să preia conducerea.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
E timpul să pui în aplicare planurile pe care le-ai 
încu rajat în ultima perioadă. Urcă-te pe scaunul 
șoferului și preia controlul. După cum faci, este 
posibil să fie nevoie să ridici puțin bariera menta-
lă. Oamenii ar putea fi oarecum abrazivi, iar na-
tura ta este susceptibilă la comentarii grave. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Încearcă să cauți libertate și experiențe noi. 
Acum e momentul să-ți întinzi aripile pentru a 
explora. Ceva sau cineva poate lucra pentru a te 
reține emoțional. O forță opusă este promovarea 
războiului în timp ce insiști să păstrezi lucrurile 
pașnice. Fii mai clar în acțiuni. 

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

Fără îndoială, cireșele sunt 
în topul celor mai căutate 
fructe în această lună. Nici 
nu este de mirare. Ele ne 
aduc vara în suflet și nu sunt 
doar gustoase, ci și foarte 
sănătoase. Înzestrate cu 
o mulţime de proprietăţi 
terapeutice, micuţele fructe 
roșii au capacitatea de a ne 
ţine departe de multe boli și 
de a ne ajuta să trecem mai 
ușor peste simptomele altora. 
Iată doar câteva motive ca să 
le introducem în dieta noastră 
zilnică, în acest sezon!

 Ne ajută  
să dormim bine 

Cireșele sunt o sursă natura-
lă de melatonină, un hormon care 
ne reglează ciclul de odihnă. Dacă 
suplimentele de melatonină din co-
merț vin cu o serie de efecte secun-
dare asupra organismului nostru, 
cum ar fi dureri de cap, greață, vise 
ciudate și amețeală, cireșele ne fe-
resc de toate astea. Mai mult, ele ne 
dau o stare de liniște care ne asigu-
ră un somn profund, odihnitor. Im-
portant este să mâncăm cireșe cu o 
oră înainte de culcare.

Ne protejează inima, 
prevenind formarea 
cheagurilor de sânge 

Tot melatonina este repsonsabi-
lă și de accidentele cardiovasculare, 
atunci când se află într-o cantitate 
mică în organism. De asemenea, po-
lifenolul, un compus prezent în cireșe 
ne este benefic în procesul de preve-
nire a formării cheagurilor de sânge. 
Și antocianina care intră în compozi-

ția chimică a acestor fructe ne prote-
jează vasele de sânge de stresul oxi-
dativ, ceea ce amplifică capacitatea 
cireșelor de a ne ajuta la prevenirea 
formării de placă arterială.

 
Ne feresc de demenţă

Compușii menționați anterior ne 
asigură și o bună funcționare a cre-
ierului. Aceștia ne protejează celule-
le creierului de stresul oxidativ, preve-
nind astfel diferite forme de demență. 

Ne ajută în bolile 
inflamatorii 

Cireșele constituie și un remediu 
excelent pentru afecțiunile inflama-
torii. Potrivit specialiștilor, antociani-
nele din compoziția lor reduc infla-
marea aproape la fel de bine ca me-
dicamentele prescrise de doctor. Cel 
mai mare câștig este, însă, faptul că, 
spre deosebire de medicamente, mi-
cuțele fructe nu au efecte adverse. 

Ne ameliorează 
durerile musculare 
Gustoasele fructe ne sunt de 

un real folos și atunci când avem 
dureri musculare. 

Efectul a fost observat în ca-
zul atleților care au dezvoltat dureri 
post-antrenament după ce au aler-
gat pe distanțe lungi și care au fă-
cut antrenament de forță mai mul-
te zile la rând. Pe lângă diminuarea 
durerii a fost nevoie și de un timp 
mai scurt destinat refacerii muscu-
lare.   

 
Ne sunt aliate în lupta 

cu cancerul 
Printre efectele benefice pe ca-

re le au cireșele asupra organismu-
lui nostru, se numără și prevenirea 
și tratarea cancerului de colon.  An-
tocianinele din fructe reduc ritmul 
de creștere a celulelor canceroase 
și stimulează distrugerea lor. 

6 motive ca să mâncăm cât 
mai multe cireșe luna asta! 

Fresh de cireșe 
Ingrediente: 
 650 gr de cireșe, 
 7 linguri de zahăr,
 3 căni de apă plată, 
 2 steluţe de anason, 
 O jumătate de lămâie. 
Mod de preparare: Spălăm bine 
cireșele, le îndepărtăm codiţele 
și le scoatem sâmburii. Le punem 
în blender, adăugăm zahărul și le 
zdrobim. Într-un bol punem piureul 
de cireșe și apa. Un sfert din lămâie 
o stoarcem, iar restul o tăiem felii. 
Amestecăm totul cu o lingură de 
lemn, adăugăm și steluţele de anason, 
acoperim bolul și îl lăsăm la frigider 
peste noapte. A doua zi îl strecurăm, îl 
punem în sticlă și îl păstrăm la frigider. 
Se poate servi cu cuburi de gheaţă și 
frunze de mentă.  

Supă de cireșe 
Ingrediente: 
 4 linguri de smântână,

 4 linguri de zahăr, 
 2 linguri de făină, 
 1 kg de cireșe. 
Mod de preparare: Începem prin 
a trece cireșele prin jet de apă. Apoi 
scoatem sâmburii și punem fructele 
la fiert în doi litri de apă rece, timp 
de 10-15 minute, cu două linguri de 
zahăr și puţină sare. Când fructele 
sunt fierte bine, amestecăm făina cu 
restul de zahăr și o turnăm în supă, 
amestecând să nu se facă cocoloașe. 
O lăsăm să mai fiarbă cam cinci 
minute și o dregem cu smântână sau 
iaurt. Se servește cu crutoane. 

Salată de castraveţi  
cu cireșe și brânză  

de capră 
Ingrediente:  
 5 castraveţi, 
 O mână de cireșe, 
 Brânză de capră (după gust), 
 O jumătate de lămâie, 
 Ulei de măsline, 
 Sare și piper, după gust. 

Mod de preparare: Spălăm 
castraveţii și cireșele. Castraveţii 
îi tăiem pe lung, apoi, felii cam de 
un centimetru lungime. Adăugăm 
cireșele tăiate în jumătăţi și brânza 
de capră (după preferinţe, brânza de 
capră poate fi inlocuită cu un alt fel 
de brânză, dar acest sortiment merge 
cel mai bine cu cireșele). Punem un 
pic de ulei de măsline și zeama de 
lămâie sau puţin oţet balsamic. Apoi 
condimentăm cu sare și piper, după 
gust.  

REŢETE PE ALESE, DE LA BUCĂTARI CULESE! 


