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Luni 29 
12°C | 6°C
Soare, nori

Marți 30 
15°C | 4°C
Soare, nori

Miercuri 31 
15°C | 4°C
Soare, nori

Joi 01 
16°C | 3°C
Soare, ploaie

Vineri 02 
19°C | 7°C
Soare, nori

Sâmbătă 03 
13°C | 7°C
Soare, nori

Duminică 04 
12°C | 4°C
Soare, ploaie

29 martie - 04 aprilie 2021
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Deși ai un program încărcat, ai suficientă ener-
gie pentru a face față tuturor problemelor. În-
cearcă să perseverezi, fiindcă ai șanse să 
depășești toate obstacolele. Situația financiară 
ar putea să nu fie foarte bună în această peri-
oadă, dar nici nu reprezintă o problemă gravă.  

 Taur 21.04 - 21.05  
La locul de muncă sau în afaceri, ar fi bine să 
amâni deciziile importante și activitățile care ne-
cesită un efort deosebit. Ar fi de dorit să te limi-
tezi numai la activitățile de rutină. Nu ar fi exclus 
nici să te întâlnești cu un prieten vechi, în com-
pania căruia să-ți recapeți buna dispoziție. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Alți oameni ar putea avea unele opinii opuse des-
pre cum ar trebui să se facă lucrurile. Fii pregătit 
pentru luptă, pentru că ei ar putea avea limbile 
ascuțite. Compromisul este cheia pentru găsirea 
unor soluții care vor funcționa. Realizezi că cea 
mai bună soluție e cea în care nimeni nu credea.  

 Rac 22.06 - 22.07   
În sfârșit, se dezvăluie o mare parte a dilemelor 
tale și ar trebui să fii numai ochi și urechi. 
Păstrează-ți mintea deschisă! Lasă-i pe ceilalți să 
termine tot ce au de spus înainte de a trece la 
concluzii. Probabil e mai bine să-ți vezi de treaba 
ta fără lua în considerare totul.   

 Leu 23.07 - 22.08  
Dacă nu ai niciun motiv real de a călători, ar fi bi-
ne să-ți faci unul. Ideea este că a venit timpul să 
scapi de împrejurimile actuale și să explorezi alte 
moduri de a trăi. Și totuși… Dacă timpul nu este 
tocmai potrivit pentru a pleca într-o călătorie, fă 
cel puțin un plan de deplasare în aceste zile. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Persoane din jurul tău și-ar putea pierde încrede-
rea în tine din cauza acțiunilor tale care trezesc 
suspiciuni. Păstrează-ți gândurile abrazive și cri-
tice! În aceste zile, perfecțiunea este un subiect 
fierbinte în mintea ta. Înțelegi că singura persoa-
nă pe care o poți controla acum ești tu.  

 Balanță 22.09 - 22.10  
Informații neașteptate ar putea să ajungă la ti-
ne printr-un prieten apropiat. Vei realiza că sunt 
extrem de importante, așa că asigură-te că toa-
te liniile de comunicare sunt deschise. Ești ca-
pabil să înveți câteva lecții importante despre a 
lucra în armonie cu diverse grupuri..   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Ești hotărât să începi ceva nou. E o săptămână 
favorabilă activităților intelectuale și ai ocazia să 
te afirmi în societate. Cu prilejul unei întruniri, 
este posibil să te remarce o persoană de sex 
opus. Recomandarea este să dai dovadă de cât 
mai multă prudență în tot ce spui și ce faci.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
E posibil să aibă loc unele schimbări benefice în 
viața ta sentimentală. Ai tendința să fii activ în 
plan social și s-ar putea ivi ocazia să legi o nouă 
relație de prietenie. Nu este exclus ca această 
relație să se dovedească foarte durabilă și foarte 
frumoasă. De tine depinde cum te implici. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Ai puterea de a transmite un mesaj puternic 
celorlalți, deci, nu renunța la această ocazie pen-
tru a-ți exercita mintea acută. Poți găsi, de ase-
menea, persoane care te vor ajuta să fii mai de-
grabă argumentativ. Nu lăsa acest lucru să te îm-
piedice să-ți exprimi gândurile reale.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
S-ar putea să încasezi o sumă importantă care ți 
se cuvine pentru o activitate prestată mai de-
mult. Poți să îți faci planuri pentru o investiție, dar 
ar fi bine să nu te grăbești să iei o decizie. Nu-ți 
sunt recomandate călătoriile lungi. Petrece-ți tim-
pul liber împreună cu persoana iubită! 

 Pești 19.02 - 20.03 
Se poate să nu fii de acord chiar cu tot ceea ce 
auzi în aceste zile, dar măcar încearcă să asculți 
ce au oamenii de spus și să treci prin filtrul gân-
dirii tale astfel încât, la final, să-ți spui punctul 
tău de vedere. Nu respinge alte opinii doar pen-
tru că sunt noi și diferite de ale tale. 

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

Perioada Postului Învierii 
Domnului ne oferă 
posibilitatea de a diversifica 
alimentația. Până în Ajun, 
ne putem delecta cu o 
mulțime de preparate pe 
cât de gustoase, pe atât de 
arătoase și de sănătoase. 
Din gama variată de rețete 
de post prezentăm, în cele 
ce urmează, patru rețete 
delicioase, simple și rapide.

Pate de ciuperci 
INGREDIENTE:

 400 g de ciuperci (putem adăuga 
mai multe soiuri),
 4-5 căței de usturoi,
 3 linguri de ulei,
 2 lingurițe de suc de lămâie,
 pătrunjel (pentru decorat),
 cimbru,
 sare și piper, după gust.

MOD DE PREPARARE: Începem 
pregătirea prin curățarea cățeilor 
de usturoi și călirea lor în puțin ulei 
încins. Adăugăm ciupercile tăiate 
grosier și ținem ingredientele pe foc 
până când se evaporă lichidul. Cu 
câteva minute înainte să oprim focul, 
punem în tigaie sare, piper și cimbru. 
După ce se răcesc puțin legumele, le 
pasăm cu blenderul. Putem adăuga 
și puțin ulei, suc proaspăt de lămâie 
și pătrunjel verde. Amestecăm bine 
până când obținem o compoziție 
cremoasă. La final, decorăm 
preparatul cu frunze de pătrunjel, 
măsline sau felii de roșii

Drob de legume  
INGREDIENTE:

 6 linguri de griș,
 4 fire de usturoi,
 4 fire de ceapă,
 300 gr de ciuperci,
 3 cartofi,
 2 lingurițe de ulei de măsline,
 1 dovlecel,
 1 legătură de mărar,
 1 legătură de pătrunjel,
 sare și piper, după gust.

MOD DE PREPARARE: Începem 
prin a spăla legumele pe care le tăiem 
cubulețe, fără cartofi. Dovlecelul și 
ciupercile ar fi bine să le aducem 
la dimensiunea bobului de porumb. 
Cartofii îi fierbem și-i pasăm ca 
la piure. Într-un vas încăpător, 
amestecăm toate legumele și 
verdeața tocate mărunt cu grișul, 
sarea și piperul. Ungem o tavă cu ulei 
de măsline și o tapetăm cu puțin griș. 
Apoi punem toată compoziția în tavă, 
iar la suprafață așezăm frumos felii 
de roșii și  stropim cu puțin ulei de 
măsline. Introducem tava în cuptorul 
încins și coacem la foc mediu 
aproximativ 40 minute.

Ardei umpluți 
vegetarieni 

INGREDIENTE:
 8-9 linguri ulei măsline,
 3-4 ardei grași mari,
 2 roșii mari,
 150 gr de ciuperci,
 100 gr de vinete,
 100 gr de dovlecel,
 100 gr de orez,
 câteva fire pătrunjel,
 mărar, după gust,
 bulion, cam 150 ml,
 sare și piper, după gust.

MOD DE PREPARARE:  Tăiem 
ardeii în două și îi curățăm de cotoare 
și semințe. Apoi îi așezăm într-o tavă, 
tăiem mărunt ciupercile, pulpa de la 
vinete și pe cea de la dovlecei. Tocăm 
pătrunjelul și dăm prin răzătoare 
roșiile (merg și mixate). Amestecăm 
toate legumele tocate, orezul, 
pătrunjelul cu patru linguri ulei și 
condimentăm cu sare, piper și puțin 

mărar. Ulterior adăugăm și trei linguri 
de bulion, pentru un plus de gust și 
culoare. Umplem ardeii cu amestecul 
preparat. Apoi turnăm încă patru-
cinci linguri de ulei în tavă, o cană 
cu apă și 150 ml bulion. Dăm tava la 
cuptor, iar când sunt gata îi servim 
stropiți cu sosul din tavă. 

Tăiței cu pesmet  
și scorțișoară

INGREDIENTE:
 300 gr de tăiței lați (fără ou), 
 100 gr de pesmet,
 80 gr de zahăr,
 1/4 linguriță de scorțișoară, 
 2 linguri de ulei.

MOD DE PREPARARE: Punem 
tăițeii la fiert în apă cu puțină sare. 
Îi fierbem conform instrucțiunilor 
de pe pachet. Într-o tigaie largă 
încingem o lingură de ulei și adăugăm 
pesmetul. Prăjim la foc mediu (la 
început) și amestecăm tot timpul. 
Când vedem că pesmetul începe 
să se rumenească ușor, dăm focul 
la mic și continuăm să prăjim până 
se rumenesc. Când pesmetul 
devine rumen (după aproximativ 
cinci  minute), adăugăm zahărul și 
scorțișoara și amestecăm. Mutăm 
pesmetul într-o farfurie. Strecurăm 
tăițeii și adăugăm peste ei restul 
de o lingură de ulei. Continuăm să 
amestecăm. Adăugăm pesmetul cu 
zahăr și amestecăm. Pentru un plus 
de savoare, putem adăuga nucă și, 
după preferințe, gem de fructe sau 
puțină miere de albine. Servim tăițeii 
când sunt calzi.

CE MÂNCĂM ÎN POSTUL PAȘTELUI

Rețete gustoase  
și ușor de preparat 


