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Luni 17 
18°C | 7°C
Soare

Marți 18 
19°C | 4°C
Soare

Miercuri 19 
20°C | 4°C
Soare, nori

Joi 20 
15°C | 7°C
Soare, nori

Vineri 21 
15°C | 6°C
Soare, nori

Sâmbătă 22 
18°C | 5°C
Soare, nori

Duminică 23 
21°C | 8°C
Soare, ploaie

17 - 23 octombrie 2022
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Nu reușești să te bucuri de roadele muncii tale 
pentru că mereu apare câte o provocare. Fie 
pe parte profesională, fie pe parte financiară, 
nu vrei să ratezi nimic. Ești ambițios, chiar ne-
obosit. Dar apar unele cheltuieli neprevăzute 
care te obligă să bagi adânc mâna-n buzunar. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Ai toate șansele să rezolvi ceva important în 
aceste zile, doar că trebuie să faci câțiva pași 
mai riscanți. Încearcă să te ajuți de faptul că te 
afli într-o perioadă în care-ți sunt favorizate ne-
gocierile, ceea ce-ți va îmbunătăți semnificativ 
situația financiară. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Ai ocazia să refaci legături rupte cu ceva vre-
me în urmă și astfel, să restabilești armonia de 
altădată. Asta pentru că apare un eveniment 
de nerefuzat în familie. Totuși, vei trece cam 
greu de această perioadă, deoarece nu vei 
reuși să „gestionezi” sentimentele de vinovăție.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Ești tentat să abandonezi un proiect profesional 
la care ai muncit mult. Poți fi tras de limbă de 
unii, poate „îmbătat” de alții, pentru a se afla 
marele tău secret. Te complici cu o lume învățată 
să mintă. Ai însă talentul de a limpezi lucrurile 
înainte de a te lăsa prins în capcană. 

 Leu 23.07 - 22.08  
După o perioadă agitată, viața ta intră pe un 
făgaș liniștit. Trebuie să te obișnuiești cu binele 
obținut și să te adaptezi noii condiții sociale. 
Frustrările nu te ocolesc, anturajul nemaifiind 
același. Te gândești să te specializezi într-un do-
meniu mult mai căutat pe piața muncii. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Anumite activități pe care le desfășori la locul de 
muncă devin epuizante, chiar enervante. Oricât 
de motivat ai fi acum, nu vei reuși să te împarți 
între serviciu și familie. Frustrările apar și în viața 
de cuplu, din cauza unor prieteni care te-ndrumă 
mai mult spre realizările strict profesionale. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Te cuprinde o stare de neliniște pe un fond ten-
sionat, dar nu face decât să te pună în mișcare 
spre binele tău. Dacă de obicei te urnești greu, 
acum faci tot posibilul să-ți găsești calea către 
un viitor mai frumos. Apar și vești bune, dar nu 
crede totul.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Accentul cade pe cei dragi inimii tale, pe care 
reușești să-i reunești pentru a sărbători un mic 
succes. Te bucuri împreună cu ei, dar ai parte 
și de reproșuri, mai ales de la partenerul care 
ți-a cam simțit lipsa. Munca de rutină îți scade 
randamentul și nu mai faci un efort în plus.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Fii mai inovator sub toate aspectele. Dacă ți se 
oferă un post sau dacă primești alte atribuții, 
privește-le ca pe niște daruri unice. Ideile parte-
nerului de viață nu sunt nici ele de neglijat, dar 
deciziile tale par a fi mai inspirate. Nu-ți trebuie 
decât tact să le pui în aplicare. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Joci pe mai multe fronturi, până când ajungi să 
te încurci în vorbe. Atenție, să nu te încurci și în 
fapte! Așa se întâmplă când una spui și alta faci. 
Și la serviciu apar tot felul de disensiuni, pe când 
în familie se așterne armonia, romantismul și vi-
sarea. Bucură-te de oaza de liniște de acasă.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Spre uimirea tuturor, pari a fi o comoară pentru 
cei din jur. Harnic, binevoitor, darnic cu cei 
apropiați, reușești să te înconjori de un anturaj 
select și productiv. Numai că apare tentația de a 
tulbura lucrurile tocmai când urmează să culegi 
laurii. Trece totul prin filtrul gândirii! 

 Pești 19.02 - 20.03 
Vrei să fii mereu în centrul atenției, iar cei din an-
turajul tău să-ți împărtășească opiniile. Apar și 
oportunitățile de a-ți satisface aceste ambiții, dar 
nimic nu te va ajuta prea mult. Treburile 
gospodărești devin presante și va trebui să te 
detașezi de serviciu măcar pentru câteva zile.

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

Anotimpul rece a venit nu 
doar cu temperaturi din ce 
în ce mai scăzute, ci și cu 
posibilitatea de a contracta 
anumite virusuri specifice 
sezonului cum ar fi cele 
care determină gripa, 
bronșita, pneumonia etc.

Pentru a ne ajuta organismul 
să treacă mai ușor peste schimbă-
rile bruște de temperatură, frig și 
umiditate crescută trebuie să in-
troducem în alimentație tot 
mai multe fructe și legu-
me, de preferat în sta-
re proaspătă sau con-
gelate. Smoothie-uri-
le constituie o rea-
lă sursă de vitamine 
și sănătate în sezonul 
toamnă-iarnă. Ana An-
dreescu (medalion), di-
rector comunicare în cadrul 
unui centru medical, ne expli-
că în cele ce urmează care sunt ce-
le mai benefice smoothie-uri pentru 
sănătatea noastră în această peri-
oadă! 

Smoothie-urile din fructe și le-
gume sunt o alegere rapidă și 
ușoară pentru creșterea nivelu-
lui de nutrienți necesari unei bune 
funcționări a organismului și unui 
aport suficient de vitamina C. Da-
torită timpului scurt de preparare 
și sațietății oferite, se pot servi ca 
mic dejun sau gustare, în funcție 
de cantitatea alimentelor adău-
gate. Fiindcă fiecare aliment are 
proprietățile sale și un conținut di-
ferit în nutrienți, există o mare vari-
etate de realizare a preparatului, în 
funcție de obiectivele urmărite. Un 
smoothie echilibrat conține protei-
ne, lipide și carbohidrați în cantități 
moderate, care asigură un plus de 
sănătate, prin aportul crescut de 
vitamine și minerale. Există câțiva 
pași simpli pentru realizarea unui 
smoothie sănătos și echilibrat nu-
tritiv.

 Se asigură o bază la alegere: 
lapte de vacă, lapte de orez, lapte 
de migdale sau lapte de cocos, ceai 
verde, suc proaspăt de fructe sau 
legume, apă sau iaurt;

 Se adaugă 1 - 3 fructe;
 Se poate completa cu legu-

me precum morcov, țelină, sfeclă 
sau frunze verzi - kale, spanac, pă-
trunjel, urzici etc.;

 Se adaugă sursa de grăsimi 
sănătoase, alimente care sunt bo-
gate în proteine și carbohidrați: 
semințe, avocado, fructe oleagi-
noase (nuci, migdale, caju etc.), 
ulei de cocos / de migdale/ de nuci 
sau unt de arahide;

 Se poate aroma smoothie-ul 
cu scorțișoară, ștevie, miere, ghim-
bir, mentă, turmeric, cacao sau va-
nilie.

 Pentru a evita oxidarea 
nutrienților, preparatul se va con-
suma imediat după pregătire.  

Smoothie-urile sunt 
o variantă rapidă și 
calitativă de a mări 

aportul de fibre, vita-
mine și minerale, deoa-

rece absorbția nutrienților 
este cu atât mai mare cu cât 

bucățile de hrană sunt mai mici. Cu 
cât sunt mai verzi aceste băuturi, 
cu atât sunt mai benefice. Fructe-
le și legumele de sezon ce pot fi fo-
losite în prepararea smoothie-uri-
lor sunt diverse: banane, portoca-
le, mandarine, grapefruit, pomelo, 
kiwi, lămâie, lime, mere, pere, stru-
guri, rodie, afine, piersici, dovleac, 
morcov, țelină, spanac, păstârnac, 
sfeclă, ovăz, anghinare, kale, cono-
pidă, broccoli sau rucola. 

REȚETE PE ALESE...  
DE LA BUCĂTARI CULESE

Smoothie cu kiwi  
și avocado

Ingrediente și mod de pre-
parare: Mixăm la blender un fruct 
de kiwi și unul de avocado împre-
ună cu o jumătate de linguriță de 
semințe de chia și o jumătate de 
lapte integral. Putem servi prepa-
ratul în momentul în care avem o 
compoziție cremoasă.   

Smoothie cu afine  
și banane 

Ingrediente și mod de prepa-
rare: Punem o cană de afine, o ca-
nă de lapte de migdale neîndulcit, 
o banană și patru cuburi de gheață 
într-un blender și mixăm până când 
toate ingredientele sunt ameste-
cate uniform. Putem adăuga și 
semințe de in. 

 Smoothie cu spanac, 
măr și banane 

Ingrediente și mod de prepa-
rare: De asemenea, începem prin 
a mixa cu blenderul două mâini de 
frunze de spanac, o banană mare, 
o cană de lapte de cocos și un măr 
verde, fără coajă. Același smoothie 
îl putem prepara și cu frunze de pă-
trunjel, în loc de frunze de spanac.   

 
Smoothie cu piersici  

și ovăz 
Ingrediente și mod de prepa-

rare: Tot în blender mixăm bine o 
jumătate de banană, o piersică, o 
jumătate de cană de lapte de ovăz 
și un sfert de cană de fulgi de ovăz. 
Preparatul este gata atunci când 
am obținut o compoziție omogenă. 

Smoothie cu struguri  
și țelină 

Ingrediente și mod de prepara-
re: Amestecăm bine în blender o ti-
jă de țelină, o cană și jumătate de 
lapte de migdale neîndulcit și o cană 
de boabă de struguri verzi fără sâm-
buri. După preferințe, putem să adă-
ugăm un castravete ceva mai mic, 
fără coajă și semințe de chia. Smoo-
tie-ul este gata când compoziția ca-
pătă o textură uniformă. 

Smoothie-urile din fructe și 
legume ne dau energie, sănătate 

și vitalitate în sezonul rece


