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Luni 15 
12°C | 5°C
Soare, nori

Marți 16 
10°C | 3°C
Soare, nori

Miercuri 17 
9°C | 0°C
Soare, nori

Joi 18 
12°C | 0°C
Soare, nori

Vineri 19 
11°C | 2°C
Soare, nori

Sâmbătă 20 
12°C | 4°C
Soare, nori

Duminică 21 
11°C | 1°C
Soare, nori

15 - 21 noiembrie 2021
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Ai putea primi un bonus sau o primă de la an-
gajator drept recompensă pentru unele succe-
se recente. Totuși, indicat ar fi să te limitezi la 
cheltuielile care sunt o prioritate pentru aceste 
zile. Așteaptă-te la termene limită reduse și 
sarcini care nu figurează-n fișa postului tău. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Intri într-o nouă etapă profesională. Sunt posibi-
le schimbări în relațiile cu superiorii ierarhici, 
apar sarcini noi de lucru și este posibil să obții o 
funcție de conducere. Fii prudent, ai răbdare și 
dă dovadă de diplomație! Informațiile și situațiile 
se succed într-un ritm alert. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Planifică-ți cu deosebită atenție treburile de la 
serviciu, dar și pe cele personale de acasă.  
N-ar fi exclus să nu ai spor în îndeplinirea sar-
cinilor, așa că stabilește-ți prioritățile și ocupă-
te numai de ele. Și sănătatea îți este mai vul-
nerabilă decât până acum. 

 Rac 22.06 - 22.07   
S-ar putea să nu fie tocmai cea mai reușită săp-
tămână. Nu adopta un aer de superioritate, iar 
dacă șefii cred că nu abordezi tocmai bine even-
tualele situații, pot avea dreptate, cel puțin într-o 
anumită măsură. Planurile de viitor pot presupu-
ne o investiție mai mare decât poți duce.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Îți regăsești liniștea interioară! În sfârșit reușești 
să-ți îndrepți emoțiile spre acele cauze care me-
rită cu adevărat implicarea ta afectivă. Ești dor-
nic să studiezi și de aceea vei aprofunda un su-
biect de cercetare care te va ajuta să-ți recupe-
rezi locul în ierarhia de la serviciu.  

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Caută să pui punct tensiunilor dintre tine și parte-
nerul de viață. În caz contrar, se poate ca această 
stare conflictuală să-și pună amprenta pe toate 
aspectele vieții. Ar fi de dorit să eviți o descărca-
re de forțe, mai ales că apar și niște cheltuieli 
neprevăzute care te vor agita și mai mult.

 Balanță 22.09 - 22.10  
Te dedici meditației. Ceilalți te vor privi uimiți, 
însă cu puțin efort și bunăvoință vei reuși să 
depășești orice situație. Cert e că, în ciuda a tot, 
te vei simți bine, dar nu forța nota. Chiar dacă 
îți revine pofta de viață și îți crește nivelul ener-
giei, ocupă-te numai de priorități!    

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Sunt posibile dialoguri cu persoane foarte inte-
ligente, planuri pentru studii și călătorii, dar și 
abordarea unor aspecte profesionale. Șefii te 
solicită din plin, deci fii prudent. Reuniunile de 
la locul de muncă, dar și cele familiale, îți vor 
aduce soluții pentru toate situațiile.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Vei petrece câteva zile greoaie în sfera muncii.  
S-ar putea să-ți revină sarcini de lucru noi și ur-
gente. Dar nu este exclus nici să iasă la iveală 
unele greșeli în munca unor colegi și să fii nevoit 
să remediezi situațiile. Vor apărea discuții contra-
dictorii atât cu șefii, cât și cu colegii.  

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Cei dragi vor face presiuni asupra ta pentru a le 
oferi mai multă atenție. Ar fi bine să-ți amintești 
că aceștia te pot duce în jos sau te pot ridica. În-
cearcă să-i dai la o parte pe cei care nu merită să 
ocupe un loc fruntaș în viața ta și să-ți dedici tim-
pul cu precădere celor care merită.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Te vei lăsa influențat de cei din jur în ceea ce 
privește modul de a-ți trăi viața, ceea ce îți va stri-
ca buna dispoziție. Ar fi indicat să le spui că știi și 
singur ce te face fericit, altfel o vei lua pe o cale 
greșită. Încearcă să ai mai multă grijă de tine, să 
mănânci mai sănătos și să te odihnești mai mult. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Dacă în ultima vreme lucrurile nu au mers tocmai 
bine, acum vor fi noi oportunități pentru a le re-
zolva. Apar schimbări pozitive în plan profesio-
nal. Este un moment foarte bun pentru a-ți re-
construi traseul și pentru a pune la punct proble-
mele pe care le întâmpini de la o vreme. 

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

Cei care vor să respecte 
Postul Crăciunului ar fi 
bine să păstreze în meniu 
alimente suficiente, 
pentru ca organismul să 
își primească energia și 
nutrienții de care are nevoie, 
ca să funcționeze corect. De 
altfel, ideea de post implică, 
în primul rând, echilibru 
și diversitate, nu chin, 
înfometare și alimente fără 
gust. Nutriționistul Carmen 
Țenescu ne spune, în cele 
ce urmează, cum putem să 
ne alimentăm sănătos, în 
aceste zile de post. 

Pentru că postul trebuie să 
fie o perioadă de purificare și prin 
alimentație sănătoasă, e nevoie de 
atenție la ceea ce punem în farfu-
rie pentru a avea în meniu sufici-
ente proteine, minerale și vitamine, 
chiar și în lipsa alimentelor de origi-
ne animală. 

“Este important să păstrăm în 
continuare suficiente alimente, ast-
fel încât organismul să își primeas-
că energia și nutrienții de care are 
nevoie, nu să fie privat de aportul 
necesar. Cum nimeni nu își dorește, 
însă, kilograme în plus, mai ales că 
imediat după post urmează o pe-
rioadă plină de tentații periculoa-
se pentru siluetă, este bine să ne 
îndreptăm către alimente ușoare și 
sănătoase, în același timp. Cel mai 
important este să mănânci corect 
și să fii atent/ă la ceea ce cumperi, 
dacă nu vrei ca înainte de Sărbători 
să ai câteva kilograme în plus”, ex-
plică nutriționistul Carmen Țenescu. 

Principalele categorii 
de alimente indicate în 

perioada de post
Variante sunt destule, ne asi-

gură specialistul Nutrisimo, care a 
pregătit și o listă cu principalele ca-
tegorii de alimente indicate în pe-

rioada de post, precum și câteva 
indicații de preparare:  

 Fructe și legume proaspete, 
de sezon – este de preferat să fie 
consumate proaspete, dar sunt re-
comandate și sub formă de compot 
sau preparate în cuptor, la tempe-
ratură scăzută și, evident, cu foar-
te puțin zahăr sau cu un înlocuitor 
de zahăr.

 Lapte de soia, de cocos sau 
de migdale – aceste băuturi, consu-
mate ca atare sau incluse în shake-
uri, conțin o varietate de nutrienți. 

 Ciuperci, năut, linte, mază-
re, fasole boabe sau păstăi – aici 
regăsim fibre și carbohidrați, dar și 
puține calorii pentru 100 de grame. 
În cazul acestor alimente însă, tre-
buie să avem grijă la modul de pre-
parare, evitând în principal adaosu-
rile mari de uleiuri, și la cel de servi-
re, caz în care ne referim la consu-
mul a maximum două felii de pâine 
pe zi, spre exemplu. 

 Nuci, semințe, alune și mig-
dale crude – acestea nu trebuie să 
lipsească din alimentație, indiferent 

dacă este post sau nu! Este adevă-
rat că toate conțin destul de multe 
calorii (de aceea nu trebuie consu-
mate în exces) – aproximativ 450 
de calorii/100 g – dar au și foarte 
multe grăsimi sănătoase.  

 Varza și sfecla roșie – aces-
tea sunt două alimente care ajută 
mult organismul în perioada postu-
lui, mai ales pentru că reprezintă o 
sursă importantă de fibre și ajută la 
diminuarea senzației de foame.  Mai 
mult decât atât, acestea oferă și un 
aport optim de calorii, pentru dietă, 
varza conținând 30 de calorii/100 g, 
iar  sfecla, 40 de calorii/100 g.

 Quinoa este, de aseme-
nea, o sursă bogată în calciu, vita-
mine, fier și magneziu, de aceea o 
putem include în multe preparate. 
Și în acest caz trebuie avut grijă la 
modul de preparare, ca să nu devi-
nă o povară pentru siluetă. 100 de 
grame din acest aliment oferă circa 
320 calorii, de aceea cel mai indi-
cat este să o fierbem și să o inclu-
dem în salate, alături de legume și 
verdeață. 

CHIAR PUTEM SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS ÎN POSTUL CRĂCIUNULUI  

Iată cu ce înlocuim  
carnea, ouăle și brânza! 


