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Luni 20 
27°C | 18°C
Soare, nori

Marți 21 
31°C | 17°C
Soare, nori

Miercuri 22 
31°C | 20°C
Soare, nori

Joi 23 
32°C | 19°C
Soare, nori

Vineri 24 
32°C | 20°C
Soare, nori

Sâmbătă 25 
33°C | 19°C
Soare, nori

Duminică 26 
33°C | 21°C
Soare, nori

20 - 26 iulie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Te concentrezi asupra succesului în carieră. 
Superiorii tăi îți cercetează munca în mod 
amănunțit, luând în considerare o promovare. 
Poți să intri în contact cu persoane experimen-
tate în domeniul tău de activitate. Te ajută și 
euforia pe care o vei împărtăși celor din jur. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Ești interesat în special de viața personală. Se 
pare că direcția ta în viață devine acum mai cla-
ră și scopurile sunt mai bine definite. Este timpul 
să te concentrezi cu strictețe asupra a ceea ce îți 
dorești. Pur și simplu nu ai aceeași viziune asu-
pra vieții cu cei din familia ta. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Chestiuni care vizează sănătatea sau mediul 
de lucru îți atrag din nou, atenția. Poți să fii în-
clinat spre a face schimbări în ceea ce privește 
locul de muncă. Mai bine savurează-ți victoriile 
și păstrează-ți modestia! Vei avea șanse mari 
să faci și bani. Doar puțină răbdare îți trebuie.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Viața personală este cam inactivă acum, așa că 
poți să te odihnești într-un loc mai retras. Cauți 
liniștea, izolarea, retragerea din tumultul exterior 
pentru a face loc echilibrului interior. Îți delimitezi 
un teritoriu, îți creezi un spațiu personal unde să 
nu fii deranjat ca să poți să-ți aduni gândurile.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Te iei cu alte treburi în aceste zile, numai cu ce-
le strigente, nu. Aproape că-ți dai singur planu-
rile peste cap. Vei duce la bun sfârșit ceea ce ți-
ai propus inițial, dar mult mai greu și cu întârzi-
eri care ți-ar putea aduce penalizări. Comunica-
rea este marcată de anumite blocaje. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Atenția ta se îndreaptă mai mult spre visele și 
aspirațiile înalte. Visezi cu ochii deschiși. Îți sunt 
favorizate deplasările și te vei simți foarte bine 
călătorind în scopuri financiare. Este și un timp 
excelent să publici un manuscris început demult. 
Chestiuni legale revin în centrul atenției. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Este o perioadă bună să îi cauți pe aceia care te 
pot ajuta să ajungi să te bucuri de succesul în 
carieră. Începe prin conexiunile sociale sau 
organizațiile cunoscute de tine. Asocierea cu 
persoane inteligente și devotate aceluiași scop 
ca al tău este bine aspectată în acest interval.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Ești mai conștient ca niciodată că familia e de 
partea ta în tot ceea ce faci. Dar, în mintea și 
în sufletul tău, încă mai există o rigiditate cu 
care ceilalți au de furcă. Reușești să creezi 
opoziție, să stârnești reacții contrare și să ge-
nerezi conflicte.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Ești foarte preocupat de anumite probleme lega-
te de parteneriate și căsătorie. Ar fi cazul să te 
concentrezi și asupra compatibilității și cooperării. 
Partenerul tău poate avea vești importante.  E 
nevoie de o foarte bună organizare a activității 
tale. Ești avantajat și vei fi avansat profesional.

 Capricorn 21.12 - 19.01 
În aceste zile, vei avea o putere de concentrare 
și un spirit al observației duse la extrem. Vei 
reuși să găsești soluții chiar și la cele mai încâlci-
te probleme de care nu credeai că vei mai scăpa. 
La serviciu dorești să te afirmi cu orice preț, dar 
acest lucru poate fi în defavoarea ta.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Apar chestiuni importante legate de rude, frați, 
vecini etc. Poți fi privit ca un conducător sau poți 
să fii cel care rezolvă o problemă de familie. Fap-
tul că nu ești dispus să cedezi teren, că nu accepți 
ca lucrurile să se facă decât după rețeta, ta ți-ar 
putea îngreuna situația. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Ești pus în situația de a te implica în lucruri im-
portante care să-ți majoreze câștigurile. Pornește 
la drum cu încredere! Este o perioadă bună să îți 
faci planuri financiare și să-ți evaluezi capacita-
tea de lucru. Poți face progrese în ceea ce 
privește ameliorarea unor afecțiuni medicale.

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

Temperaturile cresc tot 
mai mult. Și ce poate fi 
mai plăcut, într-o zi toridă, 
decât să ne răcorim cu un 
desert delicios, preparat 
chiar de noi în casă?! Ne 
trebuie doar un blender 
sau un mixer și câteva 
ingrediente, atent alese. 
Iată câteva rețete de 
înghețată, perfecte pentru 
vara asta!   

Înghețată  
de pepene galben 

Ingrediente:
 1 pepene galben,
 2 linguri de zahăr pudră,
 200 ml de frișcă lichidă,
 zeamă de lămâie.

Mod de preparare: Decojim pe-
penele și-i scoatem semințele. Da-
că vrem ca înghețata să fie mai cre-
moasă, îl tăiem în bucăți mici și tre-
cem fructul prin blender. Ca să ră-
mână bucățele mici de fruct, îl pa-
săm cu furculița, nu cu blenderul. 
Mixăm frișca, apoi punem compozi-
ția de pepene, peste care adăugăm 
zeama de lămâie și zahărul. Omo-
genizăm ingredientele și ținem pro-
dusul la congelator într-o caserolă 
timp de câteva ore. 

Înghețată cu frișcă, 
nuci și ciocolată 

Ingrediente:
 1 kg de smântână, 
 250 gr de zahăr, 
 200 gr de miez de nucă, 
 100 gr de ciocolată de menaj 

sau amăruie, 
 1/2 fiolă esență de vanilie.

Mod de preparare: Mixăm 
smântâna împreună cu zahărul  
într-un bol și astfel obținem frișca. 

La final, adăugăm esența de vanilie 
și amestecăm din nou până la omo-
genizare. Frișca o păstrăm în frigi-
der cam o jumătate de oră. Sepa-
rat, coacem puțin miezul de nucă 
și, după ce se răcește, îl dăm prin 
mașina specială de tocat. La sfârșit, 
nucile și ciocolata rasă le ameste-
căm în frișcă, până la omogeniza-
re, apoi turnăm compoziția în for-
me de plastic și… gata! După vreo 
trei - patru ore, ne putem delecta 
cu înghețata delicioasă. 

Înghețată de iaurt 
cu piersici 

Ingrediente:
 250 gr de piersici,
 60 gr de iaurt,
 2 linguri de miere de albine, 
 1/2 lingură zeamă de lămâie.

Mod de preparare: Combinăm 
fructele curățate de coajă cu ia-
urtul, mierea și zeama de lămâie  
într-un bol încăpător. Mixăm până 
când obținem o cremă omogenă. 
Transferăm înghețata de iaurt cu 
piersici într-un recipient etanș și o 
dăm la frigider pentru minimum trei 
ore înainte de servire. Dacă vrem 
o înghețată mai cremoasă și cu un 
gust mai bogat, trebuie să folosim 
un iaurt mai gras, cum ar fi cel gre-
cesc.

Înghețată de avocado, 
mentă și lime 

Ingrediente:
 1 avocado,
 1 lime,
 1 legătură de mentă,
 1 lingură de miere de albine,
 150 gr de smântână.

Mod de preparare: Curățăm 
avocado și îl stropim cu zeama de 
la jumătate de lime. Avocado tăiat 
cuburi potivite, îl mixăm la blender 
împreună cu zeama și coaja de li-
me, mentă, mierea și smântâna. 
Mixăm până când obținem o pastă 
densă. Compoziția obținută o tur-
năm într-un vas metalic și o dăm la 
congelator pentru minimum patru 
ore. Pe la jumătatea timpului scoa-
tem vasul și amestecăm energic cu 
ajutorul unui tel pentru a evita for-
marea așchiilor de gheață.

 
Înghețată de fructe 
de pădure 

Ingrediente: 
 500 gr de fructe de pădure, 
 250 ml smântână de frișcă, 
 1 lingură de miere de albine, 
 ½ pahar de zahăr (după gust). 

Mod de preparare: Fructele, 
spălate bine în prealabil, le mixăm 
la blender împreună cu zahărul și 
mierea de albine. La sfârșit, adău-
găm și smântâna de frișcă. Ameste-
căm bine până când obținem o pas-
tă pe care o punem într-un recipi-
ent ce se închide ermetic și o dăm 
la congelator pentru câteva ore. 

Înghețata, savoarea 
zilelor toride de vară. 

Cum o pregătim acasă?


