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ECHIPA " JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

Luni 16

Marți 17

Miercuri 18

Joi 19

Vineri 20

Sâmbătă 21

Duminică 22

Soare

Soare, nori

Soare, nori

Soare, nori

Soare, ploaie

Soare, ploaie

Soare, ploaie

9°C | -1°C

13°C | 0°C

13°C | 4°C

17°C | 4°C

18°C | 6°C

Cele mai gustoase și
mai sănătoase mâncăruri
pentru Postul Paștelui

Ce mâncăm în Postul
Mare? Până pe 19 aprilie,
ne vom delecta cu aromele
inconfundabile ale fructelor
și legumelor, mai mult
decât oricând. Postul este
un bun prilej de a scăpa
de toxinele acumulate
în timpul iernii și de a ne
revigora organismul. Mai
mult, potrivit medicilor,
mâncarea vegană luptă și
împotriva unor boli severe.
Iată cum ne împărtășește
natura, prin firescul ei, cel
mai sănătos mod de viață!
Bogate în vitamine, săruri minerale și antioxidanți, fructele și legumele aduc un plus sănătății întregului organism. Printre altele, ele au proprietatea de a combate stresul care ne îmbătrânește
celulele responsabile de deteriorarea ADN-ului și, implicit, de
declanșarea multor boli severe. În
urma celor mai recente cercetări,
Mark Mattson, conducătorul Laboratorului de Neuroștiințe din cadrul Institutului Național de Geriatrie din Statele Unite ale Americii,
a constatat că o anumită substanță
din compoziția vegetalelor participă la fabricarea unei proteine care
împiedică procesul de îmbătrânire.
La rândul ei, această proteină activează peste două sute de gene care grăbesc procesul de detoxifiere,
asigurând eliminarea metalelor grele și a compușilor care distrug celulele canceroase. Vă prezentăm, în
cele ce urmează, câteva preparate
culinare extrem de gustoase și de
sănătoase, care pot fi pregătite rapid și cu bani puțini!

Salată de primăvară











INGREDIENTE:

2 legături de ridichi,
1 salată verde,
1 legătură de ceapă verde,
1 legătură de usturoi verde,
O jumătate de castravete lung,
Sare,
Ulei de măsline,
Oțet balsamic,
Zahăr.
Mod de preparare: Spălăm

9°C | 5°C

Berbec

Taur

Leu
frunzele de salată, le scurgem bine de apă și le tăiem fâșii subțiri.
Ceapa și usturoiul spălate le tocăm
bucățele pe care le punem peste
salată. Apoi punem ridichile tăiate feliuțe subțiri și castravetele feliat subțire. La final, adăugăm sare,
ulei de măsline, oțet balsamic și zahăr, după gust.

Ciorbă de dovlecei

INGREDIENTE:

2 dovlecei,
2 linguri de ulei de măsline,
1 ceapă,
1 ardei gras,
1 roșie,
1 morcov,
1 legătură de pătrunjel,
borș sau zeamă de lămâie, după gust,
 leuștean,
 sare și piper, după gust.
Mod de preparare: Curăță morcovul, dovleceii și ceapa de coajă,
apoi trece legumele și verdețurile
prin jet de apă. Ceapa, roșia, ardeiul gras și morcovul tocate, mărunt, călește-le în uleiul de măsline, puțin, doar cât să le înăbușești.
Opțional, poți să adaugi și păstăi de
fasole galbenă, conservate. Acoperă ingredientele cu apă și lasă-le la
fiert până dau în clocot. Adaugă și
dovleceii tăiați cubulețe. Când toate
legumele vor fi fierte, acrește preparatul cu borș sau zeamă de lămâ








ie și dă-i gust presărând sare și piper. Înainte cu două-trei minute de
a opri focul, adaugă pătrunjelul și
leușteanul, tocate mărunt.

Drob de legume

cu

21.03 - 20.04

O să primești o veste despre o călătorie scurtă
în altă localitate. Această deplasare cel mai
probabil vizează obținerea unor aprobări, acte,
sume de bani. Cert este că demersurile inițiate
îți solicită atât atenția și energia, cât și resursele financiare. Oricum, bugetul îți va fi afectat.

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

Revederea cu o cunoștință mai veche ți-ar putea oferi o nouă perspectivă asupra vieții. Abia
acum realizezi cât de mult contezi pentru
aceasta. Te poți aștepta și la o surpriză din
partea partenerului, care va dori să te impresioneze cu un mic dar.

22.06 - 22.07

După o perioadă tensionată din punct de vedere
al relațiilor, poate cu familia cu prietenii sau colegii de serviciu, începi să înțelegi rostul acelor
situații. Vei simți dacă mai este nevoie sau nu să
rămâi în acea relație, dacă oferi totul pentru a te
bucura de echilibru și nu primești mai nimic.

23.07 - 22.08

Săptămâna începe cu aflarea unei vești bune.
Cel mai probabil va veni din partea partenerului
de viață care a obținut un loc de muncă mai bun
sau a fost promovat. Vei dori să te ridici la
înălțimea așteptărilor unor persoane importante, iar eforturile tale vor avea ecou.

Fecioară

23.08 - 21.09

Balanță

22.09 - 22.10

Ești supus stresului pe partea sentimentală.
Ești hotărât să rămâi în acele relații, numai că
problemele care se ridică pe partea financiară,
emoțională sau implicarea rudelor te agită,
enervează, vei dori să te retragi, să eviți un
răspuns, o confruntare. Nu lua decizii radicale!

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.











5°C | 1°C

O veste despre un demers financiar care îți va fi
aprobat îți face zilele mai frumoase, mai încrezătoare. Realizezi tot mai mult că ai posibilitatea
de a-ți schimba atitudinea despre viață, despre
prieteni, șefi. Iei inițiativa și depășești obstacolele mentale cu care te-ai confruntat.

Gemeni

Rac

23

Dacă vei avea nevoie de ajutorul unor persoane
foarte dragi ție, vei constata că acestea au altceva de făcut, nici pe departe nu vor fi în asentimentul tău. Pentru că vei fi dezamăgit, ai putea fi tentat să legi alte relații de amiciție, poate
chiar la locul de muncă sau la facultate.

Scorpion

23.10 - 21.11

Săgetător

22.11 - 20.12

Capricorn

21.12 - 19.01

Este un moment bun pentru a da curs unor
proiecte noi, să-ți faci planuri de business și să
interacționezi cu oameni necunoscuți. Ai șansa
să te apropii mai mult de cineva de care îți doreai de ceva timp și să-i arăți partea aceea pasională, grijulie și foarte sexy pe care o ai.
Acum ai toate șansele să-ți recuperezi banii sau
poate lucrurile date cuiva cu titlu de împrumut,
dar care au fost făcute uitate. Așa vei decide
să-ți renovezi casa, să-ți achiziționezi ceva util
pentru cămin, familie. În cazul unei călătorii în
străinătate, mare atenție la legile acelui stat!
Te străduiești să oferi încredere persoanei dragi
inimii tale, dar în spatele manifestărilor tale bine
intenționate stă o oarecare urmă de îndoială. Și
te descurci de minune. Lași să pară că totul este
perfect, reușești să salvezi aparențele, chiar dacă mai sunt unele probleme care te macină.

Pagini realizate de Ionela Chir-

Vărsător

20.01 - 18.02

Pești

19.02 - 20.03

Dacă ai pus capăt unor relații sau ai avut unele
dispute în familie, totul a fost pentru a-ți testa capacitatea. Vei simți protecția cuiva pe parcursul
săptămânii. O să cunoști persoane noi, din altă
pătură socială, care îți vor fi sprijin la nevoie. O
săptămână promițătoare pentru un viitor frumos.

PAGINI REALIZATE DE IONELA CHIRCU

La locul de muncă vei rămâne peste program. O
încurcătură apărută va întârzia proiectul la care lucrezi și vei fi nevoit să faci eforturi suplimentare.
În schimb, zilele acestea îți aduc posibilitatea de a
călători, de a relua o discuție cu cineva din îndepărtări. S-ar putea să ți se propună un nou job.

