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Luni 21 
24°C | 13°C
Soare, nori

Marți 22 
26°C | 12°C
Soare, nori

Miercuri 23 
27°C | 13°C
Soare, nori

Joi 24 
27°C | 15°C
Soare, nori

Vineri 25 
30°C | 16°C
Soare, nori

Sâmbătă 26 
31°C | 18°C
Soare, nori

Duminică 27 
29°C | 18°C
Soare, nori

21 - 27 septembrie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Vei deveni foarte gânditor în urma unor întâl-
niri, iar detaliile unor discuții te vor ajuta în lu-
area unor decizii. Acum ai șansa să demon-
strezi creativitatea și alte calități ale tale, în ca-
drul unui proiect pe care îl vei iniția singur. Da-
că îl implementezi, ai și  satisfacții. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Dacă vei avea starea necesară, săptămâna asta 
te va conduce acolo unde ai ajuns doar în vis și 
unde îți dorești de mult timp să ajungi. Vei primi 
și o recompensă substanțială. Unele adevărate 
descoperiri îți vor bucura inima și vei simți că tot 
ceea ce ai plămădit până acum are sens. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
O săptămână a introspecției și a analizei inte-
rioare. Ai nevoie și de mișcare, a sta, acum, în-
seamnă a pierde tonusul și emfaza care te ca-
racterizează. Nu ezita să faci mișcare, să 
alergi, să explorezi natura, și o stare de bine 
mental și fizic se vor instala pe neașteptate.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Te-ai cam săturat să faci planuri la nesfârșit și să 
rămână doar la nivel de planificări. Un conflict in-
terior te macină din această pricină. Mai lasă pla-
nurile și treci la acțiune. Acum e momentul să-ți 
arăți propriul potențial și propriile puteri și con-
vingeri. Vei avea multe satisfacții. 

 Leu 23.07 - 22.08  
Ar fi bine să te concentrezi mai mult pe 
activitățile tale curente, pentru că poate să apa-
ră o ocazie de noi afaceri sau un plan nou pen-
tru proiectele tale. Un eveniment așteptat și pla-
nificat mai demult se poate să îți umple tot pro-
gramul și să-ți aducă o mare bucurie. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Nu te abați de la ritmul pe care ți-l autoimpui fie 
pentru că așa te-ai obișnuit, fie pentru că ai con-
vingerea că nu trebuie să dezamăgești. Cu toate 
astea, tu ești persoana care face cele mai mari 
sacrificii, și ar fi timpul să mai spui și nu, să mai 
și refuzi dacă nu vrei să faci un anumit lucru. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Te străduiești să le faci tuturor pe plac, să-i vezi 
pe toți multumiți. Dar acest lucru nu te face mai 
fericit sau mai împlinit, ba chiar îți aduce un soi 
de oboseală și sentimentul lipsei de consistență. 
Ar trebui să faci abstracție de unele lucruri și să 
încerci să te bucuri de mai multă libertate.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Ai o atitudine de deschidere și comunicare de-
osebită, fiind plin de idei și propuneri pentru a 
aduna oamenii la un loc pe proiecte foarte in-
teresante. Se poate chiar să ai unele planuri 
de a pune la cale evenimente care să unească 
persoane din diferite domenii și specialități. 

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Pe lângă obiective și succes, săptămâna asta îți va 
aduce și câteva încercări, mai ales legate de pro-
iectele în care ești acum implicat. Poți chiar să 
simți că bați pasul pe loc și că nu ai realizări, așa 
cum erai obișnuit. Cu toate acestea, ar fi bine să 
lași să treacă aceste momente și să mergi înainte. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
O să te revezi cu cineva drag ție, prilej cu care se 
vor reafirma legăturile puternice de prietenie și 
noi perspective. Nu e clar dacă de aici sau din al-
tă țară, dar în urma unei discuții vei găsi soluții și 
proceduri clare pentru o activitate foarte impor-
tantă din viitorul apropiat.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Vei fi extrem de preocupat de starea ta financia-
ră, de a o îmbunătăți prin mijloacele pe care le ai 
la îndemână. Dar fii precaut și la tot ce înseamnă 
cheltuială. Nu e cel mai potrivit moment să  
arunci cu banii pe fereastră, pentru că încă mai ai 
nevoie să acumulezi pentru a-ți permite orice. 

 Pești 19.02 - 20.03 
O privire tot mai atentă și mai profundă în lăun-
trul tău te preocupă în marea majoritate a tim-
pului, cu precădere în tot ceea ce ține de senti-
mente, trăiri și gânduri. Nu e doar o analiză a in-
teriorului tău, ci se pare că are efecte și în plani-
ficarea unor obiective pe termen mediu și lung. 

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

COPIII S-AU ÎNTORS LA CURSURI ȘI AU NEVOIE DE UN RESTART NATURAL

3 gustări sănătoase,  
pentru pauză 

Momentul începerii 
școlii poate fi considerat 
un punct de restart 
care să ajute copilul să 
revină la o alimentație 
cât mai naturală și 
corectă, fără „ronțăieli” 
și sucuri, fără a-l face să 
resimtă acest lucru ca 
pe o constrângere. Iată 
câteva idei de pachete, 
sănătoase și atractive 
pentru copii, în 
timpul școlii, 
prezentate de 
nutriționistul 
Carmen 
Țenescu!

RULOURI  
ÎN LIPIE 

INGREDIENTE: 
 o lipie, 
 2 frunze salată, 
 un ou fiert tare, 
 2 felii de cașcaval, 
 o roșie, 
 o linguriță de cremă de brân-

ză.
MOD DE PREPARARE: Se așează 
lipia pe farfurie și se unge cu crema 
de brânză. Pe toată suprafaţa se pun 
rondelele de ou, feliile de cașcaval, 
roșiile tăiate cubuleţe și frunzele 
de salată, astfel încât să acopere 
toată suprafaţa lipiei. Se rulează 
strâns și se ambalează strâns în folie 
alimentară.

TARTINE CU CAȘCAVAL
INGREDIENTE: 
 2 felii de pâine de secară sau 

cu semințe, 
 2 felii de cașcaval, 
 2 rondele de roșie.

MOD DE PREPARARE: Pe feliile 

de pâine se așează câte o felie de 
cașcaval, una-două de roșie și se 
introduc la cuptor, 10 minute, la foc 
mai tare, ca să se topească puţin 
cașcavalul. După ce se răcoresc 
puţin, se pun în caserolă din plastic.

CHEC DE CASĂ
INGREDIENTE: 
 3 ouă, 
 100 g de zahăr (varianta  

Green Sugar - extras din stevie, ca-
lorii zero, indice glicemic zero), 

 100 g de făină, 
 75 g de unt topit, 

 lămâie rasă, 
 un plic de zahăr vanilat, 

 o jumătate de plic praf de 
copt, 
 o lingură de cacao.

MOD DE PREPARARE: Se bat 
spumă albușurile cu zahărul. Separat, 
se amestecă gălbenușurile cu untul 
topit, lămâia rasă, zahărul vanilat 
și se pun peste spuma de albușuri. 
Se adaugă făina, praful de copt, 
se amestecă bine. Compoziţia 
se împarte în două și într-una se 
încorporează cacaua. Se toarnă în 
formă crema albă, apoi cea cu cacao 
și se introduce în cuptorul încins, 
circa 30 de minute. În pachetul 
pentru pauza mare pot fi puse două 
sau trei felii de chec de casă.

Sucuri naturale,  
la școală 

Ca să nu mai existe tentația bă-
uturilor carbogazoase, preparați-i 
copilului, acasă, un suc natural de 
mere, de pepene sau de lămâie. Ia-
tă cum îi pregătiți o băutură gus-
toasă și sănătoasă, numai bună de 
pus în ghiozdănelul pentru școală! 

SUC DE MERE 
INGREDIENTE: 
 un kg mere.

MOD DE PREPARARE: Merele 
se spală, se curăţă de coajă și de 
seminţe și se pasează la storcătorul 
de fructe. Sucul se pune în sticla de 
0,5 l, pentru școală, a copilului.

SUC DE PEPENE 
INGREDIENTE: 
 un kg miez de pepene roșu.

MOD DE PREPARARE: Miezul 
de pepene, curăţat de seminţe, se 
pasează și se toarnă într-o sticlă de 
0,5 l. Pentru aromă se pot pune în el 
două frunze de mentă zdrobite ușor.

SUC DE LĂMÂIE
INGREDIENTE: 
 o lămâie, 
 o lingură de miere.

MOD DE PREPARARE: Lămâia 
se spală și se stoarce foarte bine, 
apoi se pune într-o sticlă de 0,5 l, 
împreună cu o lingură de miere. Se 
adaugă apă plată sau minerală și se 
amestecă foarte bine.

Carmen 
Țenescu


