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

Luni 28

Marți 29

Miercuri 30

Joi 01

Vineri 02

Sâmbătă 03

Duminică 04

Soare, nori

Soare, nori

Soare, ploaie

Soare, ploaie

Soare, ploaie

Soare, nori

Soare, nori

29°C | 21°C

31°C | 19°C

33°C | 20°C

32°C | 21°C

28°C | 20°C

Salate de vară, sănătoase,
gustoase și răcoroase
În condiţiile în care căldura
a pus deja stăpânire pe cea
mai mare parte din ţară,
salatele sunt ideale pentru
această perioadă.

26°C | 18°C

Berbec

Taur

Ușoare și sănătoase, slab calorice, acestea sunt pline de vitamine
și săruri minerale, necesare organismului pentru a-și menţine energia la cote maxime pe parcursul întregii zile. Ce putem să preparăm
rapid, sănătos și gustos?














INGREDIENTE:

Mod de preparare: Tăiem cartofii felii mai groase și îi punem la
fiert în apă cu sare. Cand sunt fierţi,
îi scurgem de apă și-i lăsăm la răcit.
Apoi tăiem ouăle în sferturi, ardeiul cuburi, ceapa și restul legumelor
rondele și amestecăm ușor cu salata, pătrunjelul, sarea, piperul, uleiul
de măsline și oţetul.

Salată de castraveţi
cu iaurt

Leu

re îl tocăm rondele, îl zdrobim putin pentru a-și lăsa gustul și îl adăugăm peste castraveţi. Punem și
zeama de lămâie, uleiul și sarea,
după gust. Amestecăm bine și lăsăm totul la frigider pentru puţin
timp. Cand scoatem salata de la frigider, adăugăm mărarul și iaurtul,
și amestecăm până la omogenizare. Inainte de a o servi, este nevoie să o mai ţinem 10 minute la frigider pentru ca aromele să se întrepărundă.

Salată de sfeclă roșie
INGREDIENTE:

 3 linguriţe de seminţe (susan,

dovleac, fulgi de migdale),
 1 sfeclă roșie potrivită,
 1 morcov,
 Ulei de măsline,
 Sare și piper, după gust.

INGREDIENTE:

3 castraveţi mici,
3 căţei de usturoi,
1 iaurt,
Zeama de la o jumătate de lămâie,
 O jumătate de legătură de mărar,
 O lingură și jumătate de ulei de
măsline,
 Sare și piper, după gust.





Rac

6 cartofi medii ca mărime,
2 frunze de salată verde,
2 cepe verzi,
2 ouă fierte (tari),
1 ardei roșu,
1 roșie,
pătrunjel tocat,
măsline,
castraveţi
ulei de măsline, după gust,
oţet, după gust,
sare și piper, după gust.

Mod de preparare: Castraveţii îi

curăţăm și-i tăiem rondele cât mai
subţiri. Curăţăm și usturoiul pe ca-






ie,

liile foarte bine, le curăţăm de coajă și se dau prin răzătoarea mare.
Ceapa o tăiem julien și o adăugăm
împreună cu măslinele peste guliile
rase. Putem pune și morcov sau ardei gras, după preferinţe. Adăugăm
uleiul de măsline și sucul de lămâie și asezonăm după gust. Pătrunjelul îl adăugăm la sfârșit. Potrivim
de sare și piper, și lăsăm la frigider
cam o oră, timp în care gustul va
deveni mai dulceag.

Salată de avocado
și roșii
INGREDIENTE:

250 gr de roșii,
Un sfert de avocado,
1-2 linguriţe de ulei de măsline,
Sare și piper, după gust.
Mod de preparare: Trecem
roșiile printr-un jet de apă și apoi le
tăiem în felii subţiri sau bucăţi cât
mai mici. Le punem într-un bol împreună cu avocado curăţat de coajă și tăiat în cubuleţe. Presărăm sare, piper și ulei de măsline, apoi se
amestecăm bine și lăsăm la răcit,
în frigider.

Salată de gulii
INGREDIENTE:
 3 gulii potrivite,

PAGINI REALIZATE DE IONELA CHIRCU

21.03 - 20.04

Pentru tine urmează o săptămână a reluărilor.
Te întorci la proiecte pe care le reiei de la capăt și, acţiuni pe care trebuie să le regândești.
Vei fi nevoit să repeţi până și vorbele care nu
ţi-au fost bine înţelese. Până și sentimental vei
fi tentat să reînnozi o fostă relaţie.

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

Vei fi nevoit să înveţi să comunici mai bine cu
partenerul de viaţă. Deși, pui mare accent pe
comunicare în teorie, vei dovedi că ești destul
de nerăbdător și insensibil în practică. Partenerul nu se va mai mulţumi cu vorbe mari, ci
va aștepta o schimbare vizibilă de atitudine.

22.06 - 22.07

Ai în faţă o săptămână reușită în ceea ce privește
negocierile. Fie că este vorba de o mărire de salariu, sau de realizarea unor planuri împreună cu
persoana iubită, șansa e de partea ta. Vei ști săţi impui voinţa fără să creezi antipatii în jurul
tău, iar succesele de acum vor avea consecinţe.

23.07 - 22.08

Profesia va fi pe primul plan pentru tine, în
această săptămână. Relaţia cu superiorii va fi un
pic mai tensionată decât până acum, dar te vei
destinde ușor. Trebuie doar să mai renunţi puţin
la orgoliu și să accepţi că nu ești perfect. O reacţie bună la critică va fi privită cu admiraţie.

Fecioară

23.08 - 21.09

Balanță

22.09 - 22.10

Vei fi surprinzător de creativ și spontan în relaţia
de cuplu. Partenerul tău se va bucura de multe
surprize și momentele plăcute petrecute împreună se vor ţine lanţ. Din păcate, această stare ludică în care te afunzi, va avea efecte negative
asupra planului profesional.

 Sare și piper, după gust.
Mod de preparare: Spălăm gu-






Mod de preparare: Începem
prin a curăţa de coajă sfecla roșie și
morcovul. Le clătim cu apă și apoi le
dăm prin răzătoarea mare. Într-un
vas încăpător punem legumele rase
și adăugăm zeama de lămâie, uleiul,
seminţele, sarea și piperul. Amestecăm bine și servim. Salata va fi mult
mai gustoasă dacă o vom lăsa la frigider pentru un sfert de oră.

3 fire de pătrunjel,
O jumătate de ceapă roșie,
Câteva măsline,
Sucul de la o jumătate de lămâ-

28°C | 18°C

Săptămâna aceasta vei fi cam dezorientat în ceea ce privește situaţia ta profesională. Vei primi
tot felul de propuneri în doi peri din mai multe
părţi și nu vei ști ce să crezi. Cel mai bine ar fi să
te concentrezi asupra jobului actual, pentru că
așa ai avea mai multe șanse să evoluezi.

Gemeni

Salată orientală de vară

23

Fără niciun dubiu, centrul tău de interes pentru
săptămâna care începe acum, va fi dragostea.
Dacă ești singur vei începe să cauţi ceva serios,
sau chiar te vei gândi la reluarea unei foste relaţii. În cazul în care ești într-o relaţie, vei dori să
faci un pas înainte. Finanţele trec pe planul doi.

Scorpion

23.10 - 21.11

Săgetător

22.11 - 20.12

Capricorn

21.12 - 19.01

Vei trece printr-o perioadă favorabilă dialogului. Orice probleme ai avea cu cei din jur, deschise sau latente, acum este momentul să le
pui pe tapet. Vei fi extrem de convingător și
șarmant, așa că ai toate șansele să fii mulţumit de rezultatele discuţiilor pe care le porţi.
Săptămâna aceasta se va caracteriza printr-o lipsă totală de sincronizare cu tot ceea ce este în jurul tău. Vei întârzia mult, poate chiar și dintr-o
problemă de sănătate mai veche. Și totul pare să
aibă consecinţe. Nu vei respecta termenele care
ţi se impun și vei uita lucruri importante.
Te vei concentra foarte mult asupra familiei în zilele ce urmează. O rudă apropiată îţi va cere un
ajutor financiar. Dar, înainte de a sări cu banii, ar
fi bine să impui niște condiţii clare de restituire a
sumei. Altfel se va profita de bunăvoinţa ta. Și
vei avea și multe cheltuieli pentru casă.

Vărsător

20.01 - 18.02

Pești

19.02 - 20.03

Nu faci multe eforturi în această perioadă pentru
a te remarca profesional. Nu e vorba doar de mai
multă muncă, ci și de învăţarea unor lucruri noi
care ţi-ar putea scoate CV-ul din banal. Vei avea
spor în tot ceea ce întreprinzi, cu condiţia să-ţi
faci un program de lucru eficient.
Vei avea multe discuţii legate de bani care-ţi vor
transforma săptămâna într-o continuă negociere. Proiectele tale pot da rezultate foarte bune,
dar va fi nevoie să lupţi pentru ele. Planurile ţi se
vor schimba pe neașteptate și nu vei primi un
răspuns sigur în această perioadă.

