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Stela C[dar,
“Agenda public[” 20.00

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.15
:edin\a Consiliului
local Satu Mare
19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”,
realizator Stela C[dar
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu R[zvan ;i
Dani 11.00 Prietenii
de la 10 13.00 Observator 14.00 Intrusul
16.00 Obser vator
17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Regatul de
ghea\[ 22.00 Scuﬁ\a
ro;ie 0.00 Concert
aniversar Horia Brenciu 2.00 Acces direct
(r) 4.00 Intrusul (r)
6.00 Observator
TVR 2
7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Chef de vedet[ 8.30 Câştigă
România! 9.30 Cele ;ase
surori 10.30 Iarna amintirilor
11.45 Colind Paula Seling
11.50 100 de poveşti despre
Marea Unire - 5 minute de istorie cu prof. dr. Adrian
Cioroianu 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar 14.00
Documentar 360° Geo 15.00
Prim[verii 15.30 Chef de
vedete 16.30 Cele ;ase surori
17.30 Iarna amintirilor 18.45
E vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.45 Sport 20.00
Gala Umorului 21.10 Prietenie fatal[ 22.50 Colind cu
Paula Seling 23.10 C]nd trecutul te ajunge din urm[ 1.10
Femei de 10, bărbați de 10 (r)
2.50 Prietenie fatal[ (r)

I

Pro TV

Jessica Biel,
“Total Recall.
Memorie
programat[“ - 23.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro T v
20.30 Unde vei fi
poim]ine? 23.00
Total Recall. Memorie programat[
1.30 B[rba\i cu ta\i
3.00 Creativii 6.00
Ce se întâmplă doctore? (r) 6.30 Arena
bu-c[tarilor

Kanal D
7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Gunes 10.00 Puterea
dragostei 12.00 :tirile
Kanal D 13.00 Puterea
dragostei 15.00 Teo
Show 17.00 Un destin
la r[scruce 18.45 :tirile Kanal D 20.00
Dragoste ;i ur[ 23.00
vulturii de noapte 1.00
Ştirile Kanal D 2.15
Teo Show 4.00 Puterea
dragostei 6<00 Teleshopping 6.30 Pastila de
r]s 6<45 Ştirile Kanal D
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Prima TV

TVR 1

Channing Tatum,
“~nt]lnire
de 10 ani” - 0.30

Gokhan Alkan,
“~n ritmul vie\ii” 21.00

Amza Pellea,
“Nemuritorii” 20.30

Diane Kruger,
“Cr[ciun fericit!” 21.10

7.15 Cine este Clark
Rockefeller? (r) 9.15
La bloc (r) 11.45
Lawrence al Arabiei
Partea a II-a (r) 14.00
Miracolul vie\ii (r)
16.00 vânătorii de
fantome II 18.15 La
bloc 20.30 ~n libertate 22.30 Fragmente
0.30 ~nt]lnire de zece
ani 2.30 Lua\i de val
6.00 La M[ru\[ (r)

7.30 Nebun dup[
tine 9.30 Teleshopping 9.45 Nebun
dup[ tine 11.15
Nebun dup[ tine
11.45 Teleshopping
12.15 Tata de-a gata 14.15 Teleshopping 14.30 În ritmul vieții (r) 15.30
Petale de singur[tate 16.30 Într-o
altă viaţă 18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei
19.00 Tata de-a gata 21.00 În ritmul
vieții 22.00 Regina
0.00 Iertarea p[catelor (r) 3.00
Familia Argento
(r) 5.45 Într-o altă
viaţă (r)

7.20 Trăsniți din
NATO (r) 8.00 Elisa
9.30 Teleshopping
10.00 Mama mea
gătește mai bine
11.00 Teleshopping
11.30 Chef Dezbr[catu’ 12.00 Teleshopping 14.00 Camera de râs 14.30 Teleshopping 15.05 Focus 16.00 Elisa 17.10
Tr[sni\i din NATO
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Nemuritorii 23.00 Trăsniți din NATO 23.30
Trăsniți din NATO
(r) 2.00 ~n buc[t[ria
lui Horia v`rlan 2.30
Mama mea gătește
mai bine (r) 3.15 Focus (r) 4.30 Milionari
de weekend (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
10.00 Perfect imperfect
11.00 Perfect imperfect
11.55 Jurnal de Centenar
12.00 Aici, acum 13.00
Teleshopping 13.30 Parlamentul Rom]niei 14.00
Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect! 15.00 F[r[ etichet[
16.00 Telejurnal 16.05 EURO polis 17.00 Telejurnal
17.05 Banii tăi 17.30
Lumea azi 18.00 Marele
R[zboi `n cifre 19.00 Pulsul
zilei 20.00 Telejurnal 21.10
Cr[ciun fericit! 23.05
Rom]ni care au schimbat
lumea 0.00 Telejurnal 0.25
Jurnal de Centenar (r) 0.30
Istorii ascunse 1.10
Cr[ciun fericit (r) 3.05 Bucureşti, capitala rezistenţei
româneşti (r) 3.10 Marele
R[zboi `n cifre (r) 4.00
Adev[ruri despre trecut (r)
4.30 Rom]ni care au
schimbat lumea 5.25 Imnul
Rom]niei 5.30 Bucureşti,
capitala rezistenţei româneşti 5.35 Teleshopping
6.30 Zon@IT

Eurosport
7<30 Jocurile olimpice< Galeria vedetelor - Finala de
la Nagano 8<30 Biatlon<
Cupa Mondială, la Nove
Mesto, în Cehia 9<30 Curse
de maşini< WTCR 10<35
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Saalbach Hinterglemm,
în Austria 11<15 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Courchevel, în Franţa
12<30 Biatlon< Cupa Mondială, la Nove Mesto, în
Cehia 13<30 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Courchevel, în Franţa
15<30 Biatlon< Cupa Mondială, la Nove Mesto, în
Cehia 16<15 Jocurile
olimpice< Galeria vedetelor - Nagano 1998 17<15
Biatlon< Cupa Mondială, la
Nove Mesto, în Cehia
20<30 Omnisport< Watts
Top 10 21<00 Fotbal< Premier League 21<55 Ştirile
Eurosport 22<00 Fotbal<
Premier League 0<00 Omnisport< Watts Top 10 0<25
Ştirile Eurosport 0<30 Judo< Masters, la Guangzhou,
în China 1<00 Judo< Seria
de judo 1<05 Omnisport<
Watts Top 10 1<30 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Courchevel, în Franţa 2<30
Jocurile olimpice< Galeria
vedetelor - Nagano 1998
3<30 Judo< Masters, la
Guangzhou, în China 4<00
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Courchevel, în Franţa
5<00 Biatlon< Cupa Mondială, la Nove Mesto, în
Cehia 6<00 Omnisport<
Watts Top 10 6<30 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Courchevel, în Franţa

M1

6.55 Azi dimineața.
9.53 Azi înainte de
masă 13.00 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masa. 14.00,
15.00 16.00 Jurnal
14.35 Unio 28 15.35
Gospodarul maghiar 16.35 vârsta
17.35 Ești acasă
18.53 Astă seară
20.30 Jurnal 21.00
Jurnal 22.25 Jurnalul celor din v4
22.30 Jurnal mondial 22.50 Azi noapte 1.02 Jurnal de închidere

RTL Club
8.15 Magazin de
dimineață 10.20 Astro show 13.00 Lifestyle 13.35 Budapesta
zi și noapte 14.50
Lupta bucătarilor șeﬁ
16.50 Stor y extra
17.20 Elif – Pe drumul iubirii 18.25 Focus 19.00 Jurnal RTL
22.00 Între prieteni
23.45 Norocul amețiilor – com. am. 1.45
Jurnal RTL – ediție de
noapte 2.55 Profesionist în bucă-tăria
mea 5.15 Zimmer
Feri – com. magh.
Echo

11.10 Olimpul
12.00 Știri 12.05
Către casă 13.30
Trend 14.10 Bruxellesul 15.25 Club
cultural 16.00 Știri
16.05 Conservare
în desfășurare
17.00 Jurnal 18.10
Razie 18.35 Lumea
verde 19.30 Constructorii 20.05
Actualitatea zilei
21.35 Informator
22.10 Troll 23.35
Sincer 24.00 Știri

Duna TV

7.00 Jurnal 8.15 Cinci continente 8.45
Poșeta 9.40 Dragoste
amețitoare – ser.
mexican 10.30 În
umbra trecutului
13.02 Jurnal 13.50 Să
gătim simplu din
nou 15.10 În umbra
trecutului 16.05 Șase
surori – ser. sp. 17.10
Doctorul de pe
munte 19.00 Jurnal
19.35 Labirintul
sorților - ser. turc
20.30 S-a ridicat
păunul – program
folcloric
22.55
Prințul orfanilor –
ﬁlm am.
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Pisica British Shorthair pare c[ “zâmbe;te” tot timpul
Pisicile sunt animale minunate de companie. Ca şi oamenii, ele au personalităţi
diferite, unele sunt mai tăcute
şi timide, altele sunt vesele şi
pline de ghiduşii, toate însă
au nevoie de atenţie, îngrijire
şi iubire.
Pisica British Shorthair este
una dintre cele mai îndrăgite rase
de pisici, cu un caracter şi un comportament blând, în ciuda aspectului lor robust, ele făcând parte
din categoria felinelor medii spre
mari. Când ajunge la maturitate,
un motan din această rasă poate
să cântărească până la opt kilograme, în timp ce o femelă poate
ajunge la circa şase kilograme.
Sunt pisici deosebit de tăcute, aşa
că nu vă vor deranja prea mult în
casă, au un temperament britanic
deci foarte cizelat şi sunt încrezătoare. După ce se familiarizează
cu locuinţa şi cu persoanele din
casă, aceste pisici vor ﬁ foarte afectuoase, însă nu vă vor sufoca cu
iubirea lor şi vor ﬁ foarte jucăuşe,
dar nu vor exagera. Nu vor mieuna foarte mult dar au un obicei de
a toarce continuu şi prelung.

Origine şi istoric
British Shorthair este una dintre cele mai vechi rase de pisici
din Mare Britanie, având ca strămoşi pisicile importate de romani
în timpul Imperiului Roman. Din

negura istoriei antice se spune că
romanii, după ce au luat în
stăpânire teritoriile britanice şi au
început să practice agricultura, în
jurul anilor 400, au adus un număr
mare de pisici, care să păzească
recoltele de rozătoare. Pisicile
aduse de către romani s-au împerecheat cu exemplarele feline
sălbatice autohtone, rezultând astfel o nouă specie< robustă şi puternică, capabilă să îndure clima
potrivnică din Marea Britanie. Iniţial au fost valoriﬁcate pentru
abilitatea de a vâna, mai târziu ﬁindu-le apreciat calmul, răbdarea
folosite şi ca animale de companie.
British Shorthair a servit ca
model pentru personajul-pisică
Chesire din “Alice, în ţara minunilor” şi în “Motanul
încălţat” - o imagine populară ce probabil va rămâne
întipărită în mintea copiilor
şi a celor mari.
Tot cam prin aceeaşi perioadă, Harrison Weir – părintele tuturor expoziţiilor de pisici - a început să selecţioneze cele
mai frumoase exemplare de pisici
britanice de rasă comună. Acestea
au fost denumite British Shorthair
pentru a le deosebi de exemplarele
feline aduse din alte ţări, cum ar
ﬁ Orientalele şi pisicile cu blană
lungă (Angora).
După cel de-al doilea război
mondial, unii crescători englezi,
atraşi de ideea îmbunătăţirii aspectului ﬁzic al pisicilor britanice,
le-au încrucişat cu pisici persane.

În consecinţă, exemplarele British
Shorthair au apărut într-o bogată
varietate coloristică, formele lor
au căpătat rotunjimi mai accentuate.

Aspect general
Pisica British Shorthair
este o pisică de talie medie
spre mare. Greutatea medie
a unui exemplar este de 7 kg
– masculii ating aproximativ
7-9 kg, iar femelele 4-6 kg.
Corpul
este

istice trăsături ale pisicilor British
Shorthair este expresia facială
“surâzătoare”, felina pare că “zâmbeşte“ tot timpul, fapt care
stârneşte adesea uimirea şi totodată admiraţia celor care o văd
pentru prima dată. Capul este perfect rotund, gâtul scurt şi gros,
pieptul lat, umerii solizi.

foarte
bine proporţionat din
toate punctele
de vedere< ﬁind
masiv, compact şi
robust, formele rotunjite ducând cu gândul la nişte “ursuleţi de pluş”
cum mai sunt şi supranumite.
Una dintre cele mai caracter-

Papagalul gri african Alex e cel mai de;tept din lume
Papagalii sunt unele dintre cele mai uimitoare specii
de păsări. Aceștia sunt
cunoscuți pentru capacitatea
lor de a memora și a reda cuvinte.
Există numeroase lucruri interesante despre ei. În acest articol
vă prezentăm câteva informații
despre papagali care merită știute<
- Există aproximativ 353 de
specii diferite de papagali>
- Există 2 familii de papagali<
Cacatatuidae și Psittacidae>
- Papagalii au primul și al patrulea deget de la picioare orientat
înapoi, iar al doilea și al treilea
înainte>
- În sălbăticie, papagalii consumă semințe, nuci și o mulțime
de plante pe care le găsesc în habitatul lor natural. Cu toate acestea,
ei consumă și carnea pe care o găsesc în pădurile tropicale>
- Primul papagal a fost importat în Marea Britanie în 1504>
- Masculii și femelele din multe

specii de papagali sunt identici, iar
pentru a-i deosebi este nevoie de
efectuarea unor teste de sânge>
- Dintre speciile de papagali
mici, cel mai comun este perușul>
Cel mai greu papagal din lume este
Kakapo>
- Durata de viață a unui papagal este de 75-80 de ani. Speciile
mici de papagali pot trăi până la
10 ani în captivitate, în timp ce

speciile mari au o durată de viață
de până la 80 de ani>
- Cel mai bătrân și mai faimos
papagal din lume a trăit 87 de ani>
Kakapo este singurul papagal nocturn>
- Papagalii sălbatici nu imită
oamenii>
- În Statele Unite există aproximativ 11 milioane de papagali care
sunt păstraţi de oameni ca animale

de companie>
- Papagalii se împerechează pe
viață, ﬁind păsări monogame>
- Toate speciile de papagali
depun ouă albe>
- Papagalii sunt păsări omnivore>
- Papagalii sunt singurele
păsări care se folosesc de gheruțele
lor pentru a mânca>
- Cele mai multe specii de papagali trăiesc în zonele tropicale.
Puține specii de papagali preferă
zonele mai reci ale globului>
- Papagalul gri african numit
Alex, a reușit să învețe să numere
până la şase, răspunde la întrebări,
poate să recunoască şapte culori și
să identiﬁce 35 de obiecte diferite.
Acesta este considerat cel mai inteligent papagal din lume>
- Cea mai mică specie de papagali este papagalul buﬀ, care o
lungime de 8 centimetri și cântărește aproximativ 10 grame.
Pagin[ realizat[ de
Ruxandra Filip
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Daniela Silaghi,
“Spiridu; Ghidu;“ 10.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 9.00
“La psiholog” 10.00
Spiridu; Ghidu;
11.30 Agenda Public[ (r) 20.00 Via\a la
\ar[ cu Ioan Anița;
21.00 “Iat[ omul” cu
Gabriel Ghi;an
Antena 1

7.00 Obser vator
10.00 Fructul oprit
(r) 13.00 Observator
13.45 Un pic de
magie `n buc[t[rie
(r) 16.00 Cheﬁ la
cuțite (r) 19.00 Obser vator
20.00
Cenu;[reasa 22.00
Fratele lui Mo;
Cr[ciun 0.30 Scuﬁ\a
Ro;ie (r) 3.30 :acalul
6.00 Observator
TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

S]mb[t[ 22 decembrie 2018
Prima TV

TVR 1

Alex D. Linz,
“Singur acas[ 3” 20.00

Felicia Day,
“Red< Fata
v]n[tor” - 22.15

Sudeep Sahir,
“~ntr-o alt[ via\[“ 16.30

Morgan Freeman,
“~nchisoarea
`ngerilor” - 22.30

Steve Wall,
“Istoria mafiei
irlandeze” - 23.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 Snt plecat `n
ora; 12.15 Pinguinii domnului
Popper 14.15
Z]na M[selu\[
16.30 Pulbere de
stele 19.00 Ştirile
Pro Tv 20.00 Singur acasă 3 22.00
Iron Man - Omul
de oțel 3 0.30
Deepwater Horizon< Eroi în largul
mării 2.30 Creativii 6.00 Lecţii
de viaţă

8.00 Miracolul vie\ii
(r) 10.00 La bloc (r)
12.15 v]n[torii de
fantome II (r) 14.30
~n libertate (r) 16.30
Jesse Stone< ~n ape tulburi 18.15 la bloc
20.30 Misiune `n Paradis 22.15 Red< Fatav]n[tor 0.15 Clubul
inimilor zdrobite 2.15
Lua\i de val 5.45 Ce
spun românii (r) 6.45
La m[ru\[ (r)

7.15 Nebun dup[
tine 9.30 Teleshopping 9.45 Nebun
dup[ tine 11.15
Nebun dup[ tine
11.45 Teleshopping 12.15 Tata dea gata (r) 14.15
Teleshopping
14.30 În ritmul
vieții (r) 15.30
Petale de singurătate 16.30 Într-o
altă viaţă 18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei
19.00 Tata de-a gata 21.00 În ritmul
vieții 22.00 Regina
0.00 Iertarea p[catelor 3.00 Familia Argento 5.45 Într-o altă viaţă

7.20 Flash monden
(r) 8.20 Elisa (r)
9.30 Teleshopping
10.30 Secrete de stil
11.30 Camera de
râs (r)11.30 Cu
lumea-n cap 12.00
Teleshopping 13.30
~nt]lnirea (r) 15.30
Chef Dezbrăcatu’
16.00 Schimb de
mame (r) 18.00 Focus 18 19.30 Mama
mea gătește mai
bine 20.30 Lovit de
fulger 22.30 ~nchisoarea `ngerilor
0.30 O afacere mare
2.30 Nemuritorii
(r) 5.00 Focus (r)
6.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Oameni ca noi 7.30 Istorii ascunse (r) 8.00 Prietenii incredibile 8.50
M]ndru s[ fii rom]n 9.00
Şah-mat 9.30 M.A.I.
aproape de tine 10.00 vreau
să fiu sănătos! 11.00 Levintza prezintă 11.30 Constructorii de visuri 12.00
Rom]ni care au schimbat
lumea (r) 13.00 Exclusiv `n
Rom]nia 13.50 Bucureşti,
capitala
rezistenţei
româneşti (r) 14.00 Telejurnal 14.30 Adevăruri despre
trecut 15.00 Ora regelui
16.00 Faţa nevăzută a lumii
16.50 vIZITĂ DE LUCRU
cu Gianina Corondan
17.25 Bucureşti, capitala
rezistenţei româneşti (r)
17.30 Marele R[zboi `n
cifre 18.25 Live stadion
18.30 FIFA Club World
Cup 20.40 Telejurnal 21.00
Provocarea starurilor 23.30
Istoria mafiei irlandeze
0.30 Moment Art 0.35 Profesioniştii... cu Eugenia
vodă 1.30 Marele R[zboi `n
cifre 2.15 Provocarea
starurilor (r) 3.55 Prietenii
incredibile (r) 4.40 Istoria
mafiei irlandeze (r) 5.30
Imnul României

Eurosport

M1

RTL Club

Duna TV

7<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Courchevel,
în Franţa 7<30 Biatlon< Cupa Mondială, la Nove
Mesto, în Cehia 8<30 Omnisport< Watts 9<00 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Courchevel, în Franţa 9<30
Omnisport< Watts Top 10
10<00 Judo< Masters, la
Guangzhou, în China
10<30 Judo< Seria de judo
10<35 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Courchevel,
în Franţa 12<30 Omnisport< Watts Top 10 12<45
Fotbal< Premier League
21<30 Ştirile Eurosport
21<35 Biatlon< Cupa Mondială, la Nove Mesto, în
Cehia 22<00 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Courchevel, în Franţa
23<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Madonna Di
Campiglio, în Italia 23<30
Schi acrobatic< Cupa Mondială FIS, în Italia 0<25 Ştirile Eurosport 0<30 Biatlon<
Cupa Mondială, la Nove
Mesto, în Cehia 1<30 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Courchevel, în Franţa 2<00
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Madonna Di Campiglio,
în Italia 2<25 Ştirile Eurosport 2<30 Combinata
nordică< Cupa Mondială,
la Ramsau, în Austria 3<00
Biatlon< Cupa Mondială, la
Nove Mesto, în Cehia 4<00
Schi acrobatic< Cupa Mondială FIS, în Italia 5<00 Biatlon< Cupa Mondială, la
Nove Mesto, în Cehia 6<00
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Madonna Di Campiglio,
în Italia

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
14.35 Suma 15.35
Biserica vie 16.35
Șansa 17.33 Lumea
18.33 Ești acasă
19.00 Jurnal 21.35
Astă-seară 22.30 Jurnal mondial 23.38
Iarna 2018 1.02 Jurnal de închidere

7.35 Clubul de puști
11.50 Mania brandurilor 12.25 Secolul
XXI – Legendele
trăiesc cu noi 13.30
Famila mea și alte
specii umane 14.35
Lupta bucătarilor șeﬁ
16.40 Superpolițistul
- com. it. 19.00 Jurnal RTL 19.55 Focus
plus 21.00 Pe urmele
lui Nemo – ﬁlm am.
22.55 Crăciun la
locul de muncă com.
am. 1.15 Acțiunea
Argo – ﬁlm am.

7.00 Jurnal 9.15 Ruj
și mătase 9.45 Prietenii lui Noe 13.02
Jurnal 13.45 Rex la
Roma 14.40 Întâmplări din satul gălăgioșilor – ﬁlm sued.
16.10 Doamna
Dery – ﬁlm magh.
18.00 Înger gastronomic 19.00 Jurnal
20.35 vacanță de
crăciun– ﬁlm am.
22.00 Bolnavul englez – ﬁlm am-engl.
1.05 On the Spot
2.00 La solicitarea
dv. 3.00 Potret despre Hager Ritta

Kanal D

Sigrid Thornton,
“Fiica oceanului” 9.00

Mara Nicolescu,
“Filantropica” 21.30

7.00 Chef de vedete (r)
9.00 Fiica oceanului
10.00 Mic dejun cu un
campion 11.00 D’ale lu’
Mitic[ 12.00 Euromaxx
12.30 Gala Umorului
13.30 Femei de 10, bărbați de 10 - Partea I 14.30
Femei de 10, bărbați de 10
15.30 Cap compas 16.00
Memorialul Durerii - o istorie care nu se `nva\[ la
;coal[ 17.00 Zile cu stil
17.30 Motorvlog 18.00
Primăverii (r) 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 19.45 Sport
20.10 C]nd vestul era
S[lbatic 21.55 Colind
Paula Seling 22.10 P[catul ;i ru;inea 23.55 Colind
Paula Seling 0.10 Zile cu
stil 0.35 Motorvlog 1.10
C]nd trecutul te ajunge
din urm[ 3.00 C]nd vestul era S[lbatic (r) 4.35 Fiica oceanului 5.30 Pescar
hoinar 5.55 Imnul României 6.00 Motorvlog 6.30
Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
9.00 Teo Show (r)
11.00 Sport, dietă şi
o vedetă 11.30 Teleshopping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ROventura 14.00 Cinei Chefu’? 15.30 Puterea dragostei 18.45
Știrile Kanal D 20.00
Pistruiatul 1 - Evadatul 21.30 Filantropica 0.00 vrei să fii
milionar (r) 1.30 Știrile Kanal D (r) 1.45
ROventura (r) 2.45
vacanţa Mare< Leana s-a întors! (r)
3.30 Puterea dragostei (r) 6.00 Teleshopping 6.30 Pastila de
râs 6.45 Știrile Kanal
D (r)

Echo

11.35 Lumea verde
12.00 Știri 12.05
Către casă 13.00 Jurnal 13.30 vânătorul
autohton 14.10
Maghiarii 16.10 Troll
17.00 Jurnal 17.35
Teroarea săptămânii
18.10 Istoria de ieri
18.35 Bruxellesul
19.10 Informator
20.10 În spatele știrilor 21.35 Clinica
22.10 Cercul civil
23.00 Jurnal 23.35
Lumea Echo 24.05
Sclavia modernă în
Anglia
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Fericirea, o stare de spirit u;or de atins
pentru a ajuta organismul să se
recupereze. Avem nevoie de somn
pentru a ne putea relaxa și a ne
bucura de toate momentele plăcute. Tot în această perioadă am
putea începe în a ne face un obicei
din a petrece cât mai mult timp
alături de cei dragi, familie și prieteni. Specialiștii au ajuns la concluzia că un rol important în
obținerea mult doritei stări de fericire îl joacă timpul social. Astfel
nu ne rămâne altceva de făcut
decât să socializăm cât mai mult.
Desigur, cu oameni cu care
simțim că avem ceva de împărțit.
Cu oameni de la care putem chiar
învăța câte ceva.

Vin sărbătorile și de
ﬁecare dată ne gândim ﬁe că
vrem, ﬁe că nu vrem, la fericire. Cu toții ne dorim să ﬁm
fericiți. Desigur, o deﬁniție a
fericirii nu își are locul aici
pentru că fericirea se poate
foarte ușor interpreta. Unii
suntem fericiți pentru ceva
anume, pe când alții consideră că fericirea nu în acel ceva
constă.
Pentru că tot vom avea parte
de câteva zile libere, cu prilejul
sărbătorilor de iarnă, ne-am gândit că ar ﬁ bine să facem ﬁecare
dintre noi câte ceva pentru starea
de fericire la care râvnim atât de
mult.

Creșterea încrederii
în noi înșine

Zâmbete și gândire
pozitivă
Fericirea este o stare de spirit,
asta o știe toată lumea. Mai mult
decât atât, ea e și destul de ușor de
atins mai ales dacă facem zi de zi
ceva pentru a o obține. Și cum
Crăciunul e prilej de bucurie, psihologii ne recomandă să zâmbim
cât de mult putem. Un zâmbet ne
face mereu să ne simțim mult mai
bine. Dacă “muncim” puțin și pe

partea de gândire pozitivă, șansele
de a trăi starea de fericire cresc
considerabil. Așadar, să zâmbim
cât de mult putem!

Zilele de sărbătoare sunt, desigur, încărcate de momente de
distracție. Însă nu e bine să uităm
de odihnă. Avem nevoie de somn

Starea de fericire vine și din
creșterea stimei de sine. Încrederea pe care o avem în noi înșine
crește chiar și prin exerciții ﬁzice,
mișcare, care s-au dovedit a ﬁ un
remediu împotriva anxietății sau
chiar a stării de depresie. Și ﬁindcă
vorbim despre această frumoasă
perioadă a sărbătorilor de iarnă,
am putea foarte bine să experimentăm starea de fericire dăruind.
Să facem cadouri și să le oferim
celor dragi. vom trăi din plin împlinirea și liniștea suﬂetească.

Îmb[trânirea activ[ ;i dezvoltarea personal[
An de an foarte multe persoane se bucură de momentul
pensionării. Sunt însă numeroși noi pensionari care în
momentul în care se despart
de locul de muncă și de colegi
trăiesc un puternic sentiment
de tristețe.

siderat ﬁind mai înțelept, vin
nepoții care aduc o foarte mare
bucurie. Așa se face iată că unii
îmbătrânesc nervoși, plini de frustrare, pe când alții se bucură de
tot ceea ce le oferă vârsta. Din
acest motiv în ultimii ani se pune
un foarte mare accent pe îmbătrânirea activă. Asta deoarece
ﬁecare din noi, indiferent de
vârstă, poate continua să se dezvolte, poate învăța numeroase lucruri noi, îi poate învăța pe alții
din experiența sa de viață.

Psihologii sunt de părere că
ﬁecare dintre noi trebuie să avem
în vedere îmbătrânirea activă, să
alegem să îmbătrânim frumos bucurându-ne de tot ceea ce ne
aduce ﬁecare zi.

Timp liber din belșug
pentru lectură

Un proces ﬁzic ce nu se
poate opri, dar se poate
cosmetiza
Putem opta așadar pentru o
bătrânețe altfel, pentru una în care
să ne simțim utili, să alegem pentru noi. Cum de altfel o spun și
specialiștii, alegerea ne aparține
în materie de stil de a îmbătrâni.
Procesul de îmbătrânire nu poate
ﬁ oprit. În schimb putem trece
frumos peste ﬁecare schimbare de

preﬁx, cum se spune, fără a ne îngrozi că am împlinit 50, 60, 70 de
ani sau mai mulți. Cercetările în
domeniu au arătat că îmbătrânirea
e considerată de foarte mulți oameni ca pe o pierdere a controlu-

lui, a sănătății, a prietenilor.
La polul opus sunt cei care văd
îmbătrânirea ca pe o binecuvântare pornind de la faptul că nu
mai merg la muncă zi de zi, joacă
un rol important în familie, con-

Așadar, îmbătrânirea activă
înseamnă și punerea accentului
pe tot ceea ce înseamnă dezvoltare
personală. Să nu uităm de timpul
liber din belșug în care o persoană
în pensie se poate bucura și de numeroasele cărți pe care aceasta le
poate citi. Cu ﬁecare carte citită
ne dezvoltăm. Și dezvoltarea personală nu are legătură cu vârsta,
dezvoltarea personală e alegerea
ﬁecăruia din noi.

Programe TV
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Grieb Csaba,
“~n slujba
comunit[\ii“ - 13.00

9.30 Taina credin\ei
(limba maghiară)
12.00 Taina credin\ei, emisiune realizată de Mihaela
Ghiță 13.00 ~n slujba comunit[\ii, realizator Mihai Sălceanu, invitat Grieb
Csaba - primarul din
T[;nad 18.00 Educa\ie ecologic[
20.00 ~n slujba comunit[\ii (reluare)
Antena 1
7.00 Observator 10.00
Fratele lui Moș Crăciun
(r) 13.00 Obser vator
14.00 Regatul de gheață
(r) 16.00 Cheﬁ la cuțite
(r) 19.00 Obser vator
20.00 X Factor 0.00 Concert< ACADELIA 2.00
Șacalul (r) 4.00 Magica
legenda a spiridusilor
6.00 Observator

TVR 2

Costel Constantin,
“Porțile albastre ale
orașului” - 20.10
7.00 Chef de vedete (r)
8.00 Chef de vedete (r)
9.00 Ferma 10.00
Pescar hoinar 10.30
Natur[ ;i aventur[
11.00 Destine ca-n
ﬁlme (r)12.00 Azi despre mâine 13.10 Casa
de la miezul noptii
15.00 Drag de Romania
mea 16.00 Drag de Rom]nia mea 17.00 D'ale
lu' Mitică 18.00 Prim[verii 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal
T vR 2 19.45 Sport
20.10 Porțile albastre
ale orașului 21.50 Colind Fuego 22.10
Cr[ciun fericit domnule Lawrence! 0.30
Colind Paula Seling
2.25 Casa de la miezul
nop\ii (r) 4.10 Colind
Fuego 5.55 Imnul
României
6.15
Teleshopping

Pro TV

Richard
Attenborough,
“Miracolul de pe
strada 34” - 15.30

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Cum să îți
dresezi dragonul 2
12.00 Apropo Tv
13.15 Percy Jackson< Marea Monștrilor 15.30 Miracolul de pe strada
34 18.00 România,
te iubesc! 19.00
Ştirile Pro Tv 20.00
Albă ca Zăpada și
Războinicul vânător 1.00 Apropo
Tv (r) 2.00 Furtună Extremă 4.00
Creativii 6.00 :tirile Pro Tv

Kanal D

Joseph Cross,
“Pilot înnăscut” 20.00

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Teleshopping 8.45 Teo
Show (r) 10.30
ROventura (r)11.00
Pastila de râs 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 Pistruiatul 1 Evadatul (r) 15.00
vulturii de noapte
(r) 14.30 vacanţa
Mare< Leana s-a întors! 15.15vulturii
de noapte (r) 17.15
Asta-i România!
20.00 Pilot înnăscut
22.00 Ochii din umbră (r) 1.30 Știrile
Kanal D (r) 2.45
Ochii din umbră(r)
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Pro Cinema

Haylie Duff,
“Crăciun FM “- 20.30

8.45 Jesse Stone< în
ape tulburi (r)
10.45 La bloc (r)
12.45 Marele Buck
Howard 14.45
LOL 16.45 Năzdrăvanii din pădure 318.15 La
bloc 20.30 Crăciun
FM 22.30 Lincoln
0.30 Găseşte-mă
3.15 Lua\i de val

Eurosport
7<30 Biatlon< Cupa Mondială, la Nove Mesto, în
Cehia 8<00 Biatlon< Cupa Mondială, la Nove
Mesto, în Cehia 9<30 Schi
alpin: Cupa Mondială, la
Madonna Di Campiglio,
în Italia 10<00 Biatlon<
Cupa Mondială, la Nove
Mesto, în Cehia 10<30
Biatlon< Cupa Mondială,
la Nove Mesto, în Cehia
11<30 Combinata nordică< Cupa Mondială, la
Ramsau, în Austria 13<30
Combinata nordică, Cupa
Mondială, la Ramsau, în
Austria 14<15 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Madonna Di Campiglio,
în Italia 17<00 Combinata
nordică< Cupa Mondială,
la Ramsau, în Austria
18<30 Biatlon< Cupa Mondială, la Nove Mesto, în
Cehia 19<00 Biatlon< Cupa Mondială, la Nove
Mesto, în Cehia 20<15
Combinata nordică< Cupa
Mondială, la Ramsau, în
Austria 20<45 Omnisport<
Watts Top 10 21<00 Biatlon< Cupa Mondială, la
Nove Mesto, în Cehia
21<30 Biatlon< Cupa
Mondială, la Nove Mesto,
în Cehia 23<15Schi acrobatic< Cupa Mondială
FIS, în Italia 0<00 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Madonna Di Campiglio,
în Italia 1<00 Biatlon< Cupa Mondială, la Nove
Mesto, în Cehia

Pro 2
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Prima TV

TVR 1

Paul Reiser,
“Nebun după tine”
- 7.15

Penélope Cruz,
“Crăciun” - 23.00

7.15 Nebun după
tine 9.15 Teleshopping 9.45 Nebun după tine
11.45 Teleshopping 12.15 Tata
de-a gata (r) 14.15
Teleshopping
14.30 În ritmul
vieții (r)15.30
Petale de singurătate 16.30 Într-o
altă viaţă 18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei
19.00 Tata de-a
gata 21.00 În ritmul vieții 22.00
Regina
0.00
Iertarea păcatelor
3.00 Familia Argento 6.00 ~ntr-o
alt[ via\[

7.20 Camera de râs
(r) 7.45 Happy News
8.45 Casa< construcţie şi design
9.20 Teleshopping
10.30 Chef Dezbrăcatu’ 11.00 Pasiune
Tos-cană 12.00
Teleshopping 13.30
Camera de râs 14.00
Benny Hill Show
15.00 În bucătărie cu
Horia vîrlan 16.00
Cronica cârcotaşilor
(r) 18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Schimb de
mame 22.00 Starea
naţiei - BEST OF
23.00 Crăciun 1.00
Lovit de fulger (r)
3.00 O afacere mare
(r) 5.00 Casa< construcţie şi design (r)
5.30 Flash monden
(r) 6.50 Teleshopping

Dana
Constantinescu ,
“În grădina Danei”
- 10.00
7.30 Universul credinţei 8.25 Catedrala
mea 9.30 Pro patria
10.00 În grădina
Danei 11.50 Minutul
de agricultură 12.00
viaţa satului 13.00
Tezaur folcloric 15.30
Politică şi delicateţuri
16.30 Toate-s vechi şi
9-s toate 17.10PREMIERA- Teleplay
19.00 Unirile romanilor 20.00 Telejurnal 21.00 vedeta
populară 23.00 Ora de
sport 0.00 Garantat
100% 1.00 Politică şi
delicateţuri 2.00 Bucureşti, capitala rezistenţei româneşti (r)
2.05 În grădina Danei
(r) 3.45 viaţa satului
4.35 Universul credinţei (r) 5.25 Universul credinţei (r) 6.15
Imnul României

RTL Club
7.30 Clubul de puști
11.00 Miki Mouse
11.35 Rațe nebune –
com. am. 13.45 101
de cățeluși – com.
am. 15.25 La mulți
ani, Miki Mouse! –
ﬁlm am. 17.20 Bambi – com. am. 19. 00
Jurnal RTL 19.55 Pe
urmele lui Senila –
com. am. 21.55 Cavalerii furtunii – ﬁlm
am. 24.15 Crăciunul
vânătorilor de capete
– com. am. 1.50 Crăciun la locul de
muncă – com. am.

Duna TV
8.45 În mâna lui
Dumneazeu 9.25
Cronica catolică 9.55
Rome Reports 10.50
Religie și libertate
12.00 Slujbă reformată 13.02 Jurnal 13.50
Melodii pentru prânz
14.25 Imperiul ciupercilor 15.25 Lumea
admirabilă a iernii
16.35 Bățul din lemn
de trandafir – film
magh. 18.00 Cum a
fost? 19.00 Jurnal
19.35 Îngerul păzitor
– ser. am. 22.05 Love
Story – film am.

M1

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte
de masă 13.01 Jurnal de prânz 13.50
Jurnalul celor din
v4 13.55 Azi după
masa 14.35 Expres
carpatin 15.35 Familia 18 16.35
Lumea 17.35 vârsta 18.53 Azi upă
masa 20.30 Jurnal
21.34 Astă-seară
22.30 Jurnal mondial 22.51 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

Echo

12.05 Către casă
13.30 În pădure cu
Reviczky 14.00 Știri
14.10 Arhitectură
XXI 14.35 Moștenirea vie 15.10 Angard
– show politic 16.10
Cercul civil 17.00
Jurnal 17.35 Clubul
presei – noua generație 18.35 Clinica
19.10 Balanța Echo
21.00 Jurnal 21.35
Sincer 22.00 Știri
22.10 Bayer show
23.35 Echo Ungaria
24.10 Noapte strălucitoare
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Ceaiul de chimen
este recomandat ;i persoanelor
care fac chimioterapie (2)
În numărul anterior al suplimentului vă prezentam o
parte din afecţiunile în care
sunt recomandate remedii pe
bază de chimen.

Pia\a Eroii Revolu\iei,
nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947

În cele ce urmează vă prezentăm modalităţi de utilizare, nu
înainte de a vă învedera că această
plantă, consumată în cantităţi mari,
poate deveni toxică şi poate avea
efecte negative asupra sistemului
digestiv. Ceaiul de chimen nu este
recomandat femeilor însărcinate şi
nici celor care suferă de epilepsie.

Seminţele de chimen proprietăţi terapeutice
Pentru a obţine efectul maxim
al substanţelor care se găsesc în
plantele medicinale se pot utiliza
diferite procedee de preparare, cum
ar ﬁ infuzia, decoctul, maceratul.
Tehnica se bazează pe extracţia
principiului sau grupului de principii active folosindu-se dizolvanţi
ca apa, vinul, alcoolul, oţetul sau
uleiul. Împreună cu principiul activ
al plantei se extrag şi unele substanţe
secundare, care au proprietatea de
a mări efectul terapeutic al plantelor.
Fitoterapia cu preparate din fructe
de chimen se bazează pe acţiunea
lor carminativă, antispastică, astringentă, diuretică, expectorantă,
stomahică, galactogogă şi vermifugă.

Ceai de chimen
Consumat în mod regulat,
ceaiul de chimen ajută la slăbit prin
arderea grăsimilor, mai ales în zona
abdomenului. Iată ce trebuie să ştii
pentru a putea începe o dietă cu
ceai de chimen<
Pentru a putea vedea rezultate,
trebuie băut ceai de chimen timp
de o lună, în mod regulat. Pentru a
accelera procesul de ardere a
grăsimilor se poate consuma ceai
de chimen cu ghimbir, ﬁind cunoscut rolul important al ghimbirului
în curele de slăbire.
Ceaiul de chimen vă poate ajuta
să scăpaţi de 12 kg în 4 săptămâni.
Consumul de ceai de chimen creşte
temperatura corpului, iar acest lucru intensiﬁcă metabolismul, conducând la arderea mai multor
calorii fără a depune un efort suplimentar.
Ceaiul de chimen creşte cu
până la 25% capacitatea organismului de ardere a grăsimilor.
Pentru cei care au probleme cu
greutatea se recomandă cura cu chimen, existând nenumărate reţete în
acest sens ce au ca efecte reducerea

greutăţii corporale.
De obicei, seminţele de chimen
sunt folosite ca ceai, ca un condiment şi ca tinctură pentru piele.
Ceaiul de chimion şi infuzii este cel
mai bun pentru tratarea paraziţilor
intestinali, infecţii ale tractului urinar, tuse, răceli, bronşită şi febră.
De asemenea, el ajută la stimularea
imunităţii. Infuzia de chimen este
recunoscută pentru creşterea poei
de mâncare la pacienţii supusi
chimioterapiei şi este, de asemenea,
utilă pentru îmbunătăţirea alaptării
la noile mame. Printre beneﬁciile
terapeutice pe care ni le aduce consumul de chimen amintim<
Este recomandată administrarea de ceai de chimen dulce sau
chimen negru pentru tratarea
afecţiunilor stomacale, precum
reglarea sucurilor gastrice acide sau
pentru gaze la stomac. Una dintre
utilizările sale importante constă în
tratarea tulburărilor gastro - intestinale şi digestive. Este, de asemenea,
folosit pentru a vindeca ulcerele
gastrice datorită proprietăţilor sale
calmante. Este bogat şi în ﬁbre, chimenul dulce ajută la buna
funcţionare a sistemului di
Îmbunătăţeşte digestia. S-a demonstrat că o mână de seminţe de chimen după o masă grea poate îmbunătăţi capacitaţile digestive ale
stomacului. De asemenea, este
beneﬁc în ceea ce priveşte reducerea
stării de balonare pe care o resimţiţi
după o masă copioasă.
Ceaiul de chimen dulce este de
asemenea un bun diuretic şi laxativ.
Seminţele de chimen acţionează ca
un laxativ natural.
Ajută la întărirea sistemului
imunitar şi este beneﬁc pentru tuse.
Seminţele de chimen ajută în
tratarea simptomelor răcelii, printre
care şi tusea.
Este indicat a se consuma ceai
de chimen în cazul colesterolului
mărit şi al gastritei.
De asemenea, chimenul este indicat pentru anemie şi greţuri matinale.
Text selectat de Ioan A.

SC ATOMEDICAL VEST SRL
SC ATOMEDICAL VEST SRL, din Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, nr. 1, ap. 28 (l]ng[ Poli\ie, `ntre Farmacie ;i
Policlinica Veche), vine `n sprijinul pacien\ilor cu o gam[ variat[
de ciorapi compresivi. Totodat[ dorim s[ venim `n sprijinul
pacien\ilor cu c]teva informa\ii care sper[m s[ le fie de folos.
Descrierea produsului<
Ciorapii de compresie sunt un instrument terapeutic auxiliar
fabricat din material textil flexibil. Ciorapul de compresie exercit[
asupra piciorului o for\[ compresiv[ proiectat[ conform prescrip\iilor
medicale, sprijinind astfel circula\ia sanguin[ `n venele membrelor
inferioare. Ciorapii ce apar\in categoriei I de compresie ;i categoriei II
de compresie se folosesc `n scop curativ.
Ciorapii de compresie I (presiune 15-21 Hgmm) au ca scop
protejarea s[n[t[\ii, previn, respectiv `nt]rzie apari\ia bolilor circulatorii
ale membrelor inferioare.
Purtarea acestora se recomand[ persoanelor al c[ror loc de munc[
necesit[ mult[ mi;care, la sport, `n cazul crampelor pulpei piciorului,
umfl[rii gleznei sau a varicelor ;i `n mod special gravidelor deoarece
prin purtarea ciorapilor de compresie se poate preveni cu p]n[ la 70%
apari\ia varicelor.
Ciorapii de compresie II (presiune 23-32 Hgmm) sunt
indispensabili `n tratamentul bolilor venelor ;i sistemului limfatic ale
membrelor inferioare. Sarcina acestora este de a `mbun[t[\i condi\ia
pacien\ilor, de a opri alterarea st[rilor de s[n[tate, de a men\ine
mobilitatea pacien\ilor ;i a reduce durerile ce `nso\esc aceste afec\iuni.
Ace;ti ciorapi se recomand[ `n cazul varicozit[\ilor membrelor
inferioare, dup[ opera\ii de varice pentru prevenirea trombozelor, `n
cazul insuficien\elor venoase cronice, edeme postoperatorii, limfa
edemelor cronice. Dac[ purta\i pentru prima dat[ ciorapi de compresie,
trebuie s[ v[ obi;nui\i organismul treptat cu ace;ti ciorapi. Purta\i la
`nceput ciorapii doar pentru perioade mai scurte, apoi prelungi\i treptat
timpii de purtare. Perioada de acomodare poate dura de la 1-2 zile p]n[
la 1-2 s[pt[m]ni.

Informa\ii suplimentare pute\i ob\ine direct `n magazinul
nostru sau sun]nd la urm[toarele nr. de tel., de luni p]n[ vineri,
`ntre orele 8<00-16<00.
Telefon< 0737.518.461> 0720.047.485> 0261.726101
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Informa]ia TV

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

Prichindei la Festivalul de Colinde ;i
C]ntece de Cr[ciun

Alex D. Linz,
“Singur acasă 3”
- 15<00

Lee Garlington,
“Inelul de Crăciun”
- 16<30

Verónica Jaspeado,
“Tata de-a gata”
- 19<00

Tara Strong,
“Aventura Piticilor”
- 20.30

Ricco Ross,
“Un soţ de Crăciun”
- 21.35

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.00 Festivalul Judeţean de
Colinde şi Cântece de
Crăciun 19.00 Program special de
Cr[ciun - colinde la
Informa\ia Zilei

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 Goana dup[
cadou 12.15 :tirile
Pro Tv 12.45
Marele Uriaş Prietenos 15.00 Singur acasă 3 (r)
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tirile Pro Tv 20.30
Las fierbinți 22.30
John Carter 1.00
Las fierbinți (r)
2.00 vrăjitoarea
5.15 Goana după
cadou (r) 6.45 :tirile Pro Tv

7.00O femeie excentrică 9.00 La bloc (r)
11.30 Năzdrăvanii
din pădure 3 (r) 13.00
Crăciun FM (r) 15.00
Concert Andra “Traditional” 16.30 Inelul
de Crăciun 18.15 La
bloc 20.30 Ho, Ho,
Ho 22.45 Povestea
unui cavaler 1.15 viața bate filmul 3.00
Lua\i de val 6.00 Ce
spun românii

7.30 Nebun după
tine 9.30 Teleshopping 9.45 Nebun
după tine10.45
Teleshopping 12.15
Tata de-a gata (r)
14.15 Teleshopping
14.30 În ritmul vieții
(r) 15.30 Petale de
singur[tate 16.30 Într-o altă viaţă 18.00
Pe t[r]mul dorin\ei
19.00 Tata de-a gata
21.00 ~n ritmul vie\ii
22.00 Regina 0.00
Tata de-a gata (r)
4.00 Familia Argento 6.00 ~ntr-o alt[
via\[

7.20 Furtună în Paciﬁc 9.30 Teleshopping 10.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 11.00 Teleshopping 11.30 Cu lumea-n cap (r) 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de râs 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Crăciun (r) 18.00 Focus
18 19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Aventura Piticilor 22.30 Croazieră de Crăciun
0.30 Închisoarea îngerilor (r) 2.30 Mama mea gătește mai
bine (r) 3.15 Camera de râs 5.00 Furtună în Paciﬁc (r)
6.50 Sosesc păsările
călătoare

7.00 Mandru să fii roman
7.05 Exclusiv în România
8.00 Prietenii incredibile
10.00 Colinde 11.15 Colinda 11.45 Aripi de h]rtie
12.25 Johnny, SuperKoala 14.55 vorbeşte
corect! 13.30 Tribuna
partidelor parlamentare
15.00 Maghiara de pe
unu 16.00 Telejurnal
16.05 Maghiara de pe
unu 17.00 #Creativ
16.00 Maghiara de pe
unu 18.00 Primul Crăciun în tranşee 19.00 Se
caută Moş Crăciun talentat 20.00 Telejurnal 21.00
Izolaţi în România 21.35
Un soţ de Crăciun 23.10
Myster y Files 23.45
Primul Crăciun în tranşee
(r) 0.45 Poveşti de Crăciun (r) 1.45 Un soţ de
Crăciun (r) 3.10 vIZITĂ
DE LUCRU cu Gianina
Corondan (r)3.35 Telejurnal 4.05 Romani care
au schimbat lumea (r)
4.30 Garantat 100%
(r)5.25 Imnul României

Duna TV
8.45 Dulciuri de crăciun din Europa
10.50 Spărgătorul de
nuci - film germ.
11.50 Căpitanul din
Tenkes – spectacol de
dans 13.02 Jurnal
14.15 Crăciunul familiei Jamie 14.40
Omul de aur – film
magh. 16.30 Crăciunul Europei 17.15
Sissi, regina maghiarilor – film austr.
19.00 Jurnal 20.50
Prințesa stelelor –
film norv. 22.05 Polar
Expres – film am.

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 11 13.00 Observator
14.00 Cenușăreasa (r)
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Observator 20.00 Cheﬁ la
cu\ite 23.00 Cine este
Moș Crăciun? 1.00
Shanghai 3.00 Observator 4.00 Magica legend[
a spiridusilor - (ultima
parte) 6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

Hardie Albright,
“Bambi” - 17.30

Franco Nero,
“Familia sfânt[” 21.30

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Chef de vedet[ 8.30 Mic
dejun cu un campion 9.30
Cele şase surori (r) 10.30
Aventurile lui Pecos Bill
12.10 Craciun pentru toti
12.40 100 de poveşti despre Marea Unire-5
minute de istorie cu prof.
dr. Adrian Cioroianu PREMIERA 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Motorvlog 14.00 Documentar 360° Geo 15.00 Zile cu
stil 15.30 Chef de vedet[
16.30 Cele ;ase surori
17.30 Bambi 18.45 E vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.45 Sport 20.00
Câştigă România! 21.00
Prim[verii 21.30 Destine
ca-n filme 22.30 Credo
0.45 Concert colind Paula
Seling 1.10 Câştigă România! (r) 2.10 Primăverii
(r) 4.45 Colind Paula Seling 5.55 Imnul Rom]niei
6.00 Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Gunes 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 Puterea
dragostei 15.00 Asta-i România! (r)
17.00 Pilot înnăscut (r) 18.45 Știrile
Kanal D 20.00 vrei
să fii milionar
21.30 Familia sfânta - Partea I 0.45
Asta-i România! (r)
2.15 Pastila de râs
(r) 3.00 Puterea
dragostei (r) 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Eurosport

M1

RTL Club

7<00 Jocurile olimpice<
Galeria vedetelor - Salt
Lake City 2002 8<00
Jocurile olimpice<Prinzătorul de flăcări 8<30
Jocurile olimpice, Galeria
vedetelor Salt Lake City Final 9<30 Jocurile
olimpice< Anatomia
sportului 11<00 Jocurile
olimpice< Anatomia
sportului 12<00 Jocurile
olimpice< Anatomia
sportului 12<30 Judo< Seria de judo 13<05 Combinata nordică< Cupa
Mondială, la Ramsau, în
Austria 14<00 Biatlon<
Cupa Mondială, la Nove
Mesto, în Cehia15<30 Biatlon< Cupa Mondială, la
Nove Mesto, în Cehia
16<00 Sărituri cu schiurile< Cupa Mondială Turneul celor patru trambuline 17<00 Jocurile
olimpice< Luptătorii
18<30 Jocurile olimpice<
Galeria vedetelor - Finala
de la Atlanta 19<55Judo<
Seria de judo 20<00Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor
patru trambuline 21<00
Jocurile olimpice< Galeria
vedetelor Pyeong-chang
2018 22<00 Jocurile
olimpice< Galeria vedetelor PyongChang - Biatlon 23.00 Jocurile
olimpice< Galeria vedetelor Pye-ong Chang,
hochei pe gheaţă 0.00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor
patru trambuline

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
14.35 vârsta 15.35
Ești acasă 16.35 Planeta albastră 17.35
Gospodarul maghiar 18.33 Suma
18.53 Astă-seară
20.30 Jurnal 22.30
Jurnal mondial
22.50 Astă-noapte
24.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

7.30 Clubul de puști
11.00 Bambi film
am. 12.15 Annie –
film am. 13.45 Poveste de crăciun –
film am. 15.20 Cenușăreasa modernă film am. 16.30 Dennis cel rău – film am.
19.00 Jurnal RTL
21.35 Prințesa needucată - com. am.
23.40 Salvarea domunui Banks – film
am. 2.00 Poveste de
crăciun 3.35 Crăciunul vânătorilor de capete – com. am.
Echo
12.05 Către casă 13.00
Jurnal 13.30 Lumea
maghiară 14.10 Sﬁnți
maghiari în Polonia
15.25 Club cultural
16.05 Despre Marton
Aron 17.00 Jurnal
18.00 Știri 19.30 Sărbătorile noastre – Crăciunul 20.05 Actualitatea zilei 21.30
Ceaikovski< Spărgătorul de nuci 23.20
Sincer

Re\ete
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Rulouri cu somon afumat

Informa\ia zilei 9

Sup[ de g[in[ cu t[i\ei

Ingrediente<
3 felii lungi de pâine albă sau
integrală, 200 g de somon afumat (dacă se poate, gata feliat
subțire), 250 g cremă de brânză
(fie gata preparată, fie preparată
acasă și condimentată după gust,
cu verdeață, pește, șuncă, smântână, cașcaval, etc.), 2 linguri pline rucola tocată mărunt ori o
lingură chives sau codițe de ceapă verde tocate
Mod de preparare<
Punem crema de brânză întrun vas, adăugăm rucola sau chives
și amestecăm până la omogenizare. Acestea se pot substitui chiar
și cu ceapă răzuită mărunt. Dacă
doriți, puteți ad[uaă și puțin piper
negru proaspăt măcinat. Nu v[
sfătuim să puneți și sare, somonul

Ingrediente<
afumat este suficient de sărat.
Aplatizăm feliile de pâine cu făcălețul astfel încât să obținem felii
compacte și puțin mai subțiri, care
apoi se pot modela. Ungem fiecare felie de pâine cu crema de brânză. Dacă somonul nu este feliat îl
feliem subțire și așezăm pe pâinea
unsă. Rulăm feliile de pâine, apoi
le învelim strâns în folie de plastic
alimentară. Le punem în frigider
pentru minim o oră, dar cel mai
bine le lăsăm până a două zi. După
repaus, tăiem rulouri de cca 1,5
cm grosime și le așezăm pe platou.
Rulourile aperitiv cu somon sunt
foarte gustoase și se fac foarte rapid, tocmai potrivite pentru masa
de sărbători.

Tort mu;uroi

O jumătate de găină (circa
800 g - 1 kg), 6 -700 g de zarzavaturi (morcovi, pătrunjei, gulie,
țelină) 2-3 inflorescențe de conopidă sau funze de varză, o ceapă
de mărimea unui ou, un ardei
gras, o linguriță rasă de piper
boabe, sare, 200 g de tăiței (de
casă), eventual o linguriță de bază pentru mâncăruri (delicat de
casă).
Mod de preparare<
Carnea curățată, bucățită și
spălată se pune la fiert cu circa 3
- 3,5 litri de apă rece, fără sare. Se
fierbe pe jumătate acoperit, la foc
mic circa 2 ore, după care se adaugă zarzavaturile curățate și tăiate

în lungime, conopida, ceapa, ardeiul, piperul și sarea. Se fierbe
mai departe, tot la foc mic, până
când ingredientele se înmoaie (încă circa 1,5 - 2 ore). Apoi se ia de
pe foc și se lasă puțin, până se limpezește. Se strecoară și se separă
carnea și zarzavaturile. Tăițeii se
pot fierbe direct în supă, sau separat, în apă cu sare și delicat, se
strecoară și așa se așează în supă.
Se servește caldă, iar carnea și zarzavaturile se pot servi ca aperitiv,
sau împreună cu supa.

Varz[ a la Cluj cu piept de pui

Ingrediente<
Ingrediente<
Pentru blat< 250 g de făină
albă fină, 250 ml lapte dulce, 250
g zahăr, 50 g de unt, un ou, 1 pliculeț de praf de copt, 3 linguri
de cacao.
Pentru cremă< 300 ml smântână dulce, 50 g de ciocolată, 2
pliculețe de zahăr vanilat, 3 banane
Mod de preparare<
Se topește untul, până când
devine lichid, dar nu fierbinte. Se
bate oul și se amestecă cu untul,
apoi treptat, se adaugă zahărul,
laptele și cacaoa, cu grijă, să nu
rămână noduri. Apoi se amestecă
cu făina și cu praful de copt. Aluatul se toarnă într-o formă antiaderentă, semisferică, unsă cu unt
și presărată cu făină. Se coace la

foc potrivit, circa 35 minute. P]nă
când blatul se răcește, frișca rece
și zahărul vanilat se bate spumă
tare și se adaugă ciocolata rasă,
apoi se lasă la frigider. Cu un cuțit
ascuțit se taie blatul, astfel încât
să obținem un blat rotund de circa
1 cm. Cu o lingură se scobește interiorul blatului sferic, punând
deoparte miezul. Scobitura se umple stratificat cu frișcă, banane și
eventual miezul scobit sfărâmat,
se așează capacul, se întoarce, se
unge exteriorul cu frișcă, apoi se
presar[ cu miezul sfărâmat foarte
fin, dar se poate și cu ciocolată.

1 kg varză murată măruntă,
1 kg carne tocată din piept de
pui, 150 g de orez, 250 g de
smântână, o ceapă, 2 linguri de
untură de gâscă, sau ulei, sare,
piper, boia de ardei, delicat,
eventual 100 g de cașcaval afumat.
Mod de preparare<
varza murată se spală cu apă
rece, se stoarce și se călește în untură sau ulei. Orezul se fierbe în
apă ușor sărată, sau eventual cu
bază pentru mâncăruri (pastă de
zarzavaturi la borcan) și se strecoară. Ceapa se mărunțește, se călește în untură, se adaugă carnea
tocată, se condimentează și se călește, apoi se stinge cu apă și se
mai fierbe până când zeama scade
complet. Un vas termorezistent se

unge cu untură sau ulei și se așează
în straturi 1/3 din varza călită, jumătatea orezului, jumătate din
pasta de carne tocată, o lingură de
smântână și totul se repetă încă o
dată, apoi se acoperă cu ultima
treime din varză. Se toarnă peste
ea smântâna și se întinde în mod
egal pe toată suprafața. Se dă la
cuptorul preîncălzit și se coace
timp de 15-20 de minute. Dacă
doriți să puneți și cașcaval, acesta
se răzuiește, se presară deasupra
mâncării și se mai dă la cuptor până când și cașcavalul începe ușor
să se rumenească.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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“Program special
de Cr[ciun” - 20.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de diminea\[ 19.00 Festivalul
Judeţean de Colinde şi
Cântece de Crăciun
20.00 Program special
de Cr[ciun
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 11 13.00 Observator
14.00 Prietenii lui Moș
Crăciun16.00 Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator
20.00 Cheﬁ la cu\ite
23.00 :tefan B[nic[ `n
Concert de Cr[ciun
1.00 Prietenii lui Moș
Crăciun (r) 3.00 Observator (r) 4.00 Arca
lui Noe - Partea I 6.00
Observator

TVR 2

Conchita Alonso ,
“Mirodenia secretă”
- 21.30
7.00 Pactul de Crăciun
8.30 Câştigă România!
(r) 9.30 Colinde americane I 10.00 Colinde
americane II 10.30 O
duzină de labuțe 12.10
Cap compas 12.40
Credo 13.40 Crăciun
în vestul sălbatic 15.30
Planeta veselă 16.30
Mary Poppins 18.55
Colind Paula Seling
19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.00
C];tig[ Rom]nia
21.00 Prim[verii 21.30
Mirodenia secretă
23.10 Colind Fuego
0.55 Colind Paula Seling 2.10 Prim[verii
4.10 Telejurnal TvR 2
4.50 Colind Paula Seling 5.00 Mic dejun cu
un campion 5.55 Imnul Rom]niei 6.00
Poate nu ştiai 6.15
Teleshopping

Pro TV

Julia Roberts,
“Oglindă,
Oglinjoară” - 18.00

8.30 Poveste de
dragoste 10.30 Singur acas[ 5< jaf de
sărbători 12.15 Familia rood 14.00
Haos de Crăciun
16.00 La Măruţă
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Oglindă,
Oglinjoară18.00
Ce spun românii
20.30 Căpitanul
America< Război
civil23.30 Super
party la birou1.30
Blizzard 3.30 vrăjitoarea 5.00 Ce
spun românii (r)

Kanal D

Franco Nero,
“Familia sfânt[”
- 15.00

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Gunes 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 Puterea
dragostei 15.00
Familia sfânt[ (r) Partea I 17.15 vrei
să fii milionar (r)
18.45 Știrile Kanal
D 20.00 vrei să fii
milionar - Edi\ie
special[
de
Cr[ciun 0.00 Știrile Kanal D (r) 1.15
ROventura (r) 2.15
Pastila de râs (r)
6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de
râs 6.45 Știrile
Kanal D

Pro Cinema

Andreea Marin,
“Ho Ho Ho 2<
O loterie de familie”
- 14.15

7.00 Aventurile
lui Jackie Chan
8.00 Doamna
din viața mea
9.45 La bloc (r)
12.15 În libertate
(r) 14.15 Ho,
Ho, Ho (r) 16.30
~napoi
de
Cr[ciun 18.15 La
bloc 20.30 Ho
Ho Ho 2< O loterie de familie
22.45 Cr[ciun cu
fostele iubite
0.45 Drumul
spre răzbunare
2.30 Lua\i de val
5.30 La bloc (r)
6.00 Aventurile
lui Jackie Chan
Eurosport
7<00 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială - Turneul
celor patru trambuline
8<00 Jocurile olimpice<
Galeria vedetelor Nagano 1998 10<00
Jocurile olimpice< Legende vii 11<00 Jocurile
olimpice< Legende vii
11<30 Jocurile olimpice<
Legende vii 12<30 Biatlon< Cupa Mondială, la
Nove Mesto, în Cehia
14<00 Jocurile olimpice<
Galeria
vedetelor
Pyeongchang 2018 16<00
Jocurile olimpice< Galeria
vedetelor PyongChang Biatlon 15<00 Jocurile
olimpice< Galeria vedetelor PyongChang - Biatlon 16<00 Jocurile
olimpice, Galeria vedetelor PyeongChang,
hochei pe gheaţă 17<00
Biatlon<Cupa Mondială, la
Nove Mesto, în Cehia
18<30 Biatlon< Cupa Mondială, la Nove Mesto, în
Cehia 19<15 Biatlon< Cupa Mondială, la Nove
Mesto, în Cehia 20<00
Schi acrobatic< Cupa
Mondială FIS , în Italia
20<45 Jocurile olimpice<
Galeria vedetelor Nagano 1998 21<45
Jocurile olimpice< Înregistrările de la Nagano
23<00 Jocurile olimpice<
Generaţia de aur 0<30
Jocurile olimpice< Anatomia sportului 1.00 Sărituri cu schiurile<Cupa
Mondială - Turneul celor
patru trambuline

Pro 2

Brad Rowe,
“Dorința
de Crăciun“ - 15.30

7.30 Nebun după tine
9.30 Teleshopping
9.45 Nebun după tine
11.45 Teleshopping
12.45 Tata de-a gata (r)
14.15 Teleshopping
14.30 În ritmul vieții
(r) 15.30 Dorința de
Crăciun 17.30 Într-o
altă viaţă18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei 19.00
Tata de-a gata 21.00 În
ritmul vieții 22.00
Regina 0.00 Studenti
part-time 1.30 Familia
Argento 5.45 Dorința
de Crăciun (r)

M1

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
14.35 Planeta albastră 15.35 Gospodarul maghiar
16.35 Biserica vie
17.35 Expres carpatin 18.55 Astăseară 20.05 Familia 18 22.30 Jurnal
22.50 Astă-noapte
24.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

Mar\i 25 decembrie 2018
Prima TV

Damon Wayans Jr.
“O soție pentru
Barry” - 20.30
9.30 Cenușăreasă la
New York 11.30
Benny Hill Show
12.00 Un Crăciun regal 14.00 Croazieră
de Crăciun (r) 16.00
Planeta 51 18.00 Focus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 O soție pentru
Barry 22.30 Arma
virtual[ 1.00 O soție
pentru Barr y (r)
3.00 Mama mea
gătește mai bine 4.00
Focus 5.00 Camera
de râs (r) 5.50 Starea
na\iei 6.50 Un Crăciun regal (r)

RTL Club

6.35 Clubul puștilor
11.00 Dennis cel rău
– com. am. 12.40
Crăcun reloaded com. am. 14.05 Părul
de aur și ghinionul
15.45 Câinele Sherby
care a salvat crăciunul - ﬁlm can.
17.25 Dennis cel rău
este obraznic – com.
am. 19.00 Jurnal
RTL 19.45 Farmecul
gheții - ﬁlm am.
21.45 Prințesa needucată – com. am.
23.50 Gravitația –
ﬁlm am.
Echo

12.05 Către casă
13.00 Jurnal 13.30
Club cultural 14.05
Despre Marton
Aron
15.10
Ceaikovski< Spărgătorul de nuci 17.35
Interviu de crăciun
18.10 Orizont
19.30 Magazin
sportiv de sărbătoare 20.05 Actualitatea zilei 21.35 Istoria de ieri 22.05
Fidelitate 23.05
Semnul timpului

TVR 1

Marina
Aleksandrova,
“Ecaterina” - 23.00
7.00 Mandru să fii roman 7.05 Exclusiv în
România 8.00 Mystery
Files (r) 9.00 Universul
credinţei 12.00 Se caută
Moş Crăciun talentat (r)
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.00
Maghiara de pe unu
16.00 Telejurnal 16.05
Maghiara de pe unu
17.00 Telejurnal 18.00
vedeta populară (r) 19.00
Zurli MAGIE DE
CR{CIUN "Zmbetul din
cutie" 20.30 ~nt]lnire cu
Moş Crăciun 21.00
Provocarea starurilor
22.00 Provocarea starurilor 23.00 Ecaterina
23.50 Colinde (r) 23.55
Jurnal de Centenar 0.00
#Creativ 1.35 vedeta
populară (r) 2.30 vedeta
populară (r) 3.55 Rom]ni
care au schimbat lumea
(r) 4.20 Prietenii incredibile (r) 5.10 Ecaterina
(r) 5.25 Imnul României
6.00 Izolaţi în România

Duna TV

8.40 Crăciunul în
Europa 9.30 Abigel
- ser. magh. 12.00
Slujbă evanghelică
13.00 Legătura la
Roma 13.30 Crăciunul familiei Janie
14.55 Diamantele
negre – ﬁlm magh.
17.15 Sissi, impărăteasa tânără
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
21.25 Regele leu –
ﬁlm am. 0.00
Clopotul de crăciun - ﬁlm can.

Diet[

Mar\i 25 decembrie 2018

3 luni sunt suficiente pentru
a sl[bi frumos ;i s[n[tos

Practică sport
Exercițiile ﬁzice contribuie la arderea caloriilor,
de aceea este foarte important să practici sport, mai
ales atunci când vrei să scapi
de câteva kilograme în plus.
Asigur[-te că practici zilnic
cel puțin 30 de minute de
sport de intensitate moderată
și, o dată la câteva zile, 30
de minute de sport de intensitate mare precum antrenamentul cu greutăți. Dacă
obișnuieșți să practici sport,
va trebui să mărești timpul,
dar și intensitatea antrenamentelor, pentru a determina
organismul să ardă mai
multe calorii.
Sportul practicat zilnic
nu este suﬁcient dacă îți
dorești să slăbești în numai
3 luni. Ideal ar ﬁ să adopți
un stil de viață mai activ,
astfel încât să ﬁi în mișcare
în permanen\ă, iar caloriile
consumate să ﬁe arse înainte
de a avea prilejul de a se

C]te calorii
au ;oricii de porc?
Deja ne înfrupt[m din bucatele tradiţionale
de Crăciun, printre care şi deliciosul şoric de
porc, rumenit bine şi fraged de se topeşte în
gură. Dar pentru că trebuie să avem grijă şi la
siluetă, dacă vrem să arătăm bine în ţinuta
specială de Revelion, ar trebui să ştim şi câte
calorii are acesta. Am aﬂat pentru voi
răspunsul! În 100 de grame de şorici de porc
se regăsesc< 563 de calorii, 35 de grame de
grăsimi, 63 de grame de proteine, 3 grame de
sodiu, 80 mg potasiu, 0,5 grame carbohidraţi.
Aşadar, nu exageraţi cu cantităţile, pentru
că o gustare formată din 100 de grame de
şorici de porc vă aduce în dar cam multe calorii
pentru silueta greu încercată de sărbători. Puteţi
apela însă la un truc pentru a nu vă pune în
pericol greutatea, şi anume răzuiţi cât se poate
de mult grăsimea de sub stratul de piele. În
acest mod, numărul caloriilor va scădea considerabil.

Poți să scapi de kilogramele în plus în doar
câteva luni, fără să ții o
dietă strictă, care îți poate
pune sănătatea în pericol.
Respectând câteva reguli
simple, vei reuși să obții
silueta mult visată în numai 3 luni.
Nu trebuie să te înfometezi sau să petreci ore în șir
la sala de ﬁtness sau alergând,
în parc, ci trebuie doar să
respecți câteva reguli pe cât
de simple, pe atât de eﬁciente, pentru a reuși să
slăbești, dar și să îți menții
apoi greutatea.
Kilogramele în plus dispar atunci când consumi
mai puține calorii decât arzi.
Asta nu înseamnă că trebuie
să te înfometezi, ci că nu
trebuie să mănânci decât
atunci când îți este foame și
în cantități mai reduse. Ai
grijă însă să nu exagerezi, o
dietă care oferă mai puțin
de 1.200 de calorii pe zi
poate crea mari probleme
de sănătate, întrucât favorizează deﬁcitul de nutrienți.
Încearcă să menții o dietă
echilibrată, să ai mese regulate și bogate în nutrienți.
Nu face excese alimentare,
dar nici nu te înfometa.
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Beneﬁciile lui
depune.
Renun\[
la
vizionarea ﬁlmelor în timpul
liber și înlocuiește această
activitate cu plimbările în
parc, cu joggingul în aer
liber sau cu alte activități
care implică mișcare. De
asemenea orice activitate
sedentară ar trebui evitată
și înlocuită cu una care pune
corpul în mișcare.

Elimin[ zahărul
complet din
alimentație
Zahărul conține o sumedenie de calorii, însă 0 nutrienți, așadar trebuie eliminat din dietă dacă îți doreșți
să scapi de kilogramele în
plus. Alimentele și băuturile
care conțin zahăr trebuie
evitate complet dacă dorești
să scapi de kilogramele în
plus. Pentru a-\i ﬁ mai ușor
să eviți complet zahărul, e
indicat să nu consumi deloc
alimente semi-preparate, dar
și să eviți, pe cât posibil, să
mănânci în oraș ori preparate
a căror etichet[ nu ai posibilitatea să o citești.

Evit[ grăsimile
nesănătoase
Nu sunt importante numai caloriile atunci când
vine vorba despre scăderea
în greutate, ci și proveniența
acestora. E indicat să ne
luăm aportul caloric necesar
din legume, fructe, proteine
de origine vegetală ori care
provin din carnea slabă, precum cea de curcan sau de

pui. Grăsimile sănătoase precum cele din avocado,
somon sau nuci sunt permise, însă mare atenție la
calorii când consumi asemenea alimente întrucât multe
dintre ele au o densitate
calorică mare, chiar dacă
sunt sănătoase.
Nu există motivație mai
mare decât rezultatele
obținute. Fă-ți un obicei din
a te cântări în mod regulat,
astfel încât să monitorizezi
atent scăderea în greutate.
În perioadele în care procesul
de eliminare a kilogramelor
în plus pare să stagneze,
stimulează-l prin restricționări calorice și mai
mult sport.

Apelează la ajutorul
unui psiholog
Dacă simți că nu mai
faci față dietei și stilului de
viață impus, ori dacă cedezi
tentațiilor culinare și îți dai
seama că așa nu vei reuși să
slăbești, apelează la un psiholog, care te va ajuta să îți
recapeți, dar și să îți menții,
motivația.
De asemenea un nutriționist știe exact ce recomandări să îți facă în funcție
de greutatea și stilul de viață,
precum și în funcție de slăbiciunile și preferințele
culinare. Acesta va concepe
un plan alimentar personalizat, cu ajutorul căruia vei
reuși să slăbești fără să te
înfometezi și fără să îți
privezi organismul de nutrienții importanți.

Deşi este considerat o gustare calorică, şoriciul de porc poate avea şi anumite efecte beneﬁce
asupra organismului, dacă este consumat cu
moderaţie. Conţinutul ridicat de proteine şi
grăsimi transformă şoriciul de porc într-o
gustare perfectă între mese, deoarece ţine de
foame şi oferă energie. Şoriciul de porc conţine
grăsimi nesaturate, în special acid oleic, care
se regăseşte şi în uleiul de măsline. Aceste
grăsimi sunt beneﬁce pentru sănătatea inimii. De
asemenea, datorită cantităţii reduse de carbohidraţi, care nu inﬂuenţează în mod negativ
nivelul zahărului din sânge, şoriciul de porc
poate ﬁ consumat şi de persoanele care suferă
de diabet.
Şoriciul de porc, ﬁind ţesut conjunctiv, este
bogat în colagen, la fel ca pielea şi oasele de
pui. Colagenul este o proteină care ajută la redobândirea elasticităţii pielii şi sprijină sănătatea
oaselor şi a articulaţiilor.
Sodiul conţinut de şoriciul de porc este esenţial pentru reglarea absorbţiei glucozei, pentru
funcţia cerebrală, dar şi pentru prevenirea
retenţiei de apă din organism. Atenţie însă!
Persoanele care au tensiunea arterială crescută
trebuie să evite sau să consume cantităţi reduse
de şorici de porc.

Cine nu trebuie să-l consume
Grăsimile saturate şi sodiul din şoriciul de
porc sunt contraindicate în cazul persoanelor
care au colesterolul mărit sau hipertensiune.
Este bine de amintit faptul că şoriciul de porc
este destul de greu digerabil, mai ales în cazul
celor care suferă de probleme hepatice, biliare
sau pancreatice, avertizează nutriţioniştii.
Persoanele care nu produc suﬁcient acid
gastric şi enzime pancreatice trebuie, prin urmare, să evite consumul de şorici de porc. În
caz contrar, pot apărea crampe stomacale, constipaţie şi senzaţie de vomă.
Atenţie mare şi la şoriciul din comerţ! Unii
producători folosesc glutamat monosodic pentru
a da un gust mai bun şoriciului, dar acest aditiv
s-a dovedit că are numeroase efecte adverse,
precum dureri de cap, creştere în greutate, indigestie sau chiar afecţiuni hepatice, dacă este
consumat pe termen lung. Prin urmare, consumaţi şorici de porc cu moderaţie şi numai
dacă aveţi un stomac capabil să-l digere.

Programe TV
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Ioan Ani\a;,
“Audien\e
`n direct“ - 18.30
6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de diminea\[ cu Ioana Zaharia
18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Ioan
Anița; 19.30 :tirile
ITv 20.00 “Agenda
public[”
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.00 Prietenii de la 10
13.00 Observator 14.00
Cine este Moș Crăciun?
(r) 16.00 Observator
17.00 Acces direct 19.00
Observator 20.00 Pur și
simplu dragoste 22.00
Cronicile din Narnia Leul, vrăjitoarea și Dulapul 0.30 Pur și simplu
dragoste (r) 3.00 Observator 4.00 Arca lui Noe (ultima parte) 6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Anne Hathaway,
“Rio 2 “- 12.15

7.00 Marele Uriaş
Prietenos (r)9.00
Echipa de căței
10.30 Singur acasă
4 12.15 Rio 2 14.00
Lecţii de viaţă
14.15 O mie de cuvinte16.00 ack și
uriașii18.00 Ce
spun
rom]nii
19.00 :tirile Pro
Tv 20.30 Focus
22.45 Urmărit în
noapte 1.00 Înainte
de Crăciun 3.00
vrăjitoarea 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

Kanal D

Burcu Kiratli,

Brad Rowe,
“Dorința
de Crăciun” - 15.00

“Dragoste ;i ur[“
- 20.00

7.00 Cap compas 7.30
Documentar 360° Geo
8.30 Câştigă România!
(r) 9.30 Cele şase surori
(r) 10.30 E Crăciun în
fiecare zi 12.10 Concert
colinde Paula Seling
13.00 Drag de Romania
mea (r) 14.00 Drag de
Romania mea (r) 15.00
Dorința de Crăciun
16.30 Cele şase surori
17.30 Cultura minorităţilor 13.30 Cap
compas 14.00 Documentar 360° Geo 15.00
Primăverii 15.30 Chef
de vedete 16.30 Iarna
amintirilor 18.45 E vremea ta! 19.00 Telejurnal
T vR 2 19.45 Sport
20.00 Câştigă România!
21.30
Străbătând
Parisul 23.10 Colind
Paula Seling 23.15 Crăciun în vestul sălbatic (r)
1.10 Câştigă România!
(r) 2.35 Mirodenia secretă (r) 4.10 Telejurnal

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Gunes 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 Puterea
dragostei 15.00
Familia sfânta (r)
17.00 vrei să fii
milionar (r) 18.45
Știrile Kanal D
20.00 Dragoste ;i
ur[ 23.00 Comedie
de groază 5 1.00
Știrile Kanal D (r)
2.15 Dragoste și
ură (r) 4.00 Puterea
dragostei (r) 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Pro Cinema

Pro 2

Miercuri 26 decembrie 2018
Prima TV

TVR 1

Amy Acker,
“Dear Santa” - 14.30

Benjamin
Hollingsworth,
“Crăciun acasă”
- 13.00

7.00 La bloc 9.00
Povestea unui cavaler
(r) 12.00 Concert
Andra “Traditional”
13.30 o Ho Ho 2< O loterie de familie
(r)15.45 Marie Antoinette 18.15 La bloc
20.30 Marea cursă de
Crăciun 22.30 Crăciunul în Conway 0.30
Țapi ispășitori 2.15
Luati de val 5.45 Aventurile lui Jackie Chan
6.45 Drumul spre Rio

7.30 Nebun după
tine 9.30 Teleshopping 9.45 Nebun
după tine 11.45
Teleshopping 12.15
Tata de-a gata (r)
14.15 Tele-shopping 14.30 Pe
t[rmul dorin\ei
14.30 Dear Santa
15.30 Petale de singurătate 16.30 Întro altă viaţă 18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei
19.00 Tat[ de-a gata
21.00 ~n ritmul
vie\ii 22.00 State de
Rom]nia - Student
la Sorbona 0.45 Studenti part-time 3.30
State de Rom]nia Student la Sorbona
(r) 5.30 Familia Argento 6.00 Într-o altă viaţă

9.00 Alo, aterizează străbunica!
11.00 Prieteni pe
viață 13.00 Crăciun acasă 15.05
Focus
16.00
Harababura 17.10
Trăsniți din NATO 18.00 Focus
18 19.30 Mama
mea gătește mai
bine 20.30 Cronica c]rcota;ilor
22.30 Focus din
inima României
1.15 Cronica cârcotaşilor (r) 3.00
Mama mea g[te;te mai bine 4.00
Focus 4.30 Desculț spre fericire
(r) 6.50 Teleshopping

7.00
M]ndru să fii rom]n 7.05
Exclusiv în România 7.50
Colinde 8.00 Prietenii incredibile 8.50 Jurnal de
Centenar 10.10 Amintiri
din copilărie 11.30
ZurliMAGIE
DE
CR{CIUN "Z]mbetul
din cutie" (r) 12.30 Toates vechi şi 9-s toate (r)
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.00
Convie\uiri 16.00 Telejurnal 16.00 Convie\uiri
17.00 Provocarea starurilor (r) 18.00 Provocarea
starurilor (r) 19.00
~nt]lnire cu Moş Crăciun
(r) 20.00 Telejurnal 21.00
O dată’n viaţă 22.30 Ecaterina 23.00 Ecaterina
23.50 Colinde (r) 0.00
Fan urban 0.35 Tezaur
folcloric (r) 1.35 O dată’n
viaţă (r) 2.30 O dată’n viaţă (r) 3.14 Telejurnal (r)
4.20 Prietenii incredibile
(r) 5.55 Imnul României
6.20 Fan urban (r)

Eurosport

M1

RTL Club

Duna TV

7<00Biatlon< Cupa Mondială, la Nove Mesto, în Cehia
7<30 Jocurile olimpice, Galeria vedetelor PyongChang
- Radical 8<30 Jocurile
olimpice< Galeria vedetelor
PyongChang - Biatlon 9<30
Jocurile olimpice< Galeria
vedetelor Pyeongchang
2018 10<30 Jocurile
olimpice<Galeria vedetelor
PyongChang - Sărituri cu
schiurile 11<30 Sărituri cu
schiurile<Cupa Mondială Turneul celor patru trambuline 12<30 Biatlon< Cupa
Mondială, la Nove Mesto,
în Cehia 13<15 Omnisport<
Watts 13<30-17.00 Fotbal<
Premier League 21<10 Ştirile Eurosport 21<15 Omnisport<Watts 21<30 Fotbal<
Premier League 23<30
Călărie, Circuitul Campionilor Global 0<30 Călărie<
Cupa Mondială FEI, la Londra, în Regatul Unit 1<30
Călărie<Excelenţă ecvestră
2<00 Jocurile olimpice<
Prinzătorul de flăcări 2<30
Biatlon< Cupa Mondială, la
Nove Mesto, în Cehia 3<00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor
patru trambuline 4<00
Combinata nordică, Cupa
Mondială, la Ramsau, în
Austria 4<30 Combinata
nordică< Cupa Mondială, la
Ramsau, în Austria5<00 Biatlon< Cupa Mondială, la
Nove Mesto, în Cehia 5<30
Biatlon, Cupa Mondială, la
Nove Mesto, în Cehia 6<00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială - Turneul celor
patru trambuline

6.55 Azi dimineața
9.50 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masă 14.35
Biserica vie 15.35
Expres carpatin
16.35 Banca de
școală 18.33 Familia
19.00 Jurnal 20.05
Planeta albastră
20.30 Jurnal 20.34
Astă seară 22.30
Jurnal mondial
22.51 Astă-noapte
0.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

6.35 Clubul de puști
10.20 Dennis cel rău
- com. am. 13.05
Prințesa needucată com. am. 15.10
Crăciunul mic cu
orice preț - com. am.
16.50 Despre gusturi
- com. am.austrl.
19.00 Jurnal RTL
19.45 vraja gheții
20.05 Elliot dragonul - com. am.
22.05 Crăciunul
mamelor rele - com.
am.-chin. 23.50
Crăciunul - film am.

9.00 Crăciunul
Europei 10.00
Abigel - film. magh.
13.02 Jurnal 13.40
Crăciunul familiei
Jamie 14.10 Poveste
cu balauri – film
coreografic 15.00
Diamantele negre film magh. 16.20
Pădurea reginei
Elisabeta 17.15 Sissi
– ani decisivi 21.35
Crăciun fermecat –
film am. 24.10
Prăbușire în dragoste – film am.

James McAvo,
“Marea cursă
de Crăciun” - 20.30

Echo

12.05 Către casă
13.00 Jurnal 13.30
Orizont 15.35
Magazin sportiv de
sărbătoare 16.10
Arhitectură XXI
16.35 Moștenirea
vie 17.35 Interviu
de crăciun 18.10
Lumea verde 20.05
Actualitatea zilei
21.35 v4 - viitorul
Europei 22.10
Angard - show
politic
23.35
Clubul presei

Ștefan Ciubotărașu,
“Amintiri din
copilărie“ - 10.10

Mod[

Miercuri 26 decembrie 2018

Informa\ia zilei 13

Cum s[ te `mbraci pentru petrecerea de Cr[ciun
Decembrie vine cu
daruri, petreceri, zăpadă și
momente speciale dar și cu
bătăi de cap. Nu e ușor să
arăți ca scoasă din cutie de
Crăciun.
Abia ce ți-ai găsit o rochie ce
ți se potrivește mănușă, cu un
aer festiv, când realizezi că un
outﬁt, de fapt, nu este de ajuns.
De Sărbători, te așteaptă și părinții
la cină, și prietenii la petrecerea
de a două zi, fără să mai pomenim
de familia iubitului.

Cină tradițională, acasă
la părinții tăi
Chiar dacă mergi singură sau
cu iubitul tău la părinți, o cină în
familie rămâne o ocazie informală.
Când are loc în ajun de Crăciun,
poți conta pe o masă lejeră, cu
clinchet de pahare, glume deocheate, povești din copilărie și
haos. Mama te va ruga mai mult
că sigur să o ajuți cu treburile
casnice, de aceea ai nevoie de o
ținută confortabilă, dar nu mai
puțin festivă. Începe de la o piesă
cheie de ﬁecare dată, completând
apoi outﬁtul< un pulover de cașmir
de exemplu, într-o nuanță pastelată sau nude.
Poartă-l cu o pereche de pantaloni drepți, lejeri, colorați, eventual cu prinț geometric (în continuare în trend).
Dacă ai ales ceva pe nuanțe de
burgund, că noi, asigur[-te că
alegi măcar un accesoriu din
aceeași palet[ cromatică< un plic
roșu intens, în linii drepte, casual.
Nu te lua prea în serios, nu este
o petrecere formală – poți să
porți o pereche de loaferi comozi,
cu design amuzant sau inscripție
și un accesoriu ce amintește de
starea de spirit pe care ar trebui
să o ai de Crăciun< inel “LOvE”.

Masă de Crăciun
cu părinții lui
Dacă ai lui te-au invitat de
Crăciun la ei, probabil că ai intrat
oﬁcial în panică. Te gândeșți că
trebuie să arăți bine, dar să ﬁi decentă, încât mama soacră să te
îndrăgească imediat, iar tatăl socru
să își laude ﬁul pentru că are gust
bun la femei.
La un restaurant de 5 stele,
trebuie să arăți că un star de cinema fără să pară că te-ai străduit
prea mult. Investește într-o rochie
elegantă, prețioasă, care să te pună
în valoare fără să arate prea mult<
rochia de catifea în A, într-o culoare saturată că movul prună, cu
fundă în talie este perfectă! Pentru
că rochia e o bijuterie în sine, nu

insistă pe restul accesoriilor< alege
o pereche pantoﬁ simpli, din piele
sau lac și o poșetă-plic în aceeași
nuanță. Acasă la ei< Alege croieli
pe care le-ai purta și în timpul
zilei, când mergi la birou sau te
întâlnești cu prietenele, dar fă o
impresie bună optând pentru materiale prețioase. O fustă creion
din dantelă roșie că sângele este o
varianta sexy a clasicei fuste oﬃce.
Completeaz-o cu o cămașă în stil
victorian cu fundă la gât, pantoﬁ
stiletto în T și o bentiță ﬁnă.
Nu apela la alte bijuterii, vei ﬁ
mai încărcată decât pomul de Crăciun.

Reuniune cu prietenii
comuni, acasă
sau la munte
Sărbătorile cu prietenii comuni sunt grozave.
Poți ﬁ degajată, poți să faci ce
vrei, poți ﬁ tu.
Dacă ați decis să mergeți o
zi, două la munte, înseamnă că
hainele de ocazie rămân în dulap.
Ia haine călduroase în bagaj, care

amintesc de Crăciun și de hainele
tricotate de mama.
Un pulover cu urs polar, ren
sau om de zăpadă, larg, peste o
pereche de jeanși albi sau prespălați și botine cu ținte, te vor
scuti de ore de shopping (le ai,
mai mult că sigur, déjà în garderob[). D[ un aer festiv ținutei
purtând un inel în formă de
căsuța acoperită de zăpadă și ojă
roșie cu sclipici sau paiete.

Petrecere cu
gașca, într-o
locație select[
vreți să petreceți în stil mare
anul acesta? Nicio problem[, atât
timp cât ai măcar o fustă extravaganță în dulap sau ai pus ochii
pe una.
Noi am optat pentru una de culoarea șampaniei, din pene. E o
alegere cam nebunească, de acord,
dar întreaga ținută este un risc
pe care ar trebui să ți-l asumi,
pentru că ești tânăr[ și îți permiți
să te joci cu moda.

Dacă îți surâde ideea, testeazăți limitele cu un top mini din
dantelă neagră.
La ﬁnal, poți “cuminți” ținută cu
un sacou masculin negru și
pantoﬁ nude, cu toc mic. Machiajul ar trebui să ﬁe cât mai natural
posibil.

Prima întâlnire
cu prietenii lui
apropiați în oraș
Când îți prezintă pentru prima dată prietenii lui, vrei să ﬁi
feminină și să arăți superb, fără
să stârneșți invidie sau comentarii
deplasate. Poți să ﬁi sexy, fără să
apelezi la o rochie scurtă și mulată
pe corp. Propunerea noastră< un
top peplum bleumarin, dintr-un
material moale la atingere, o fustă
din paiete aurie, pantoﬁ cu prinț
leopard pentru a scoate la iveală
femeia fatală din ține.
Materialul moale al topului
va contrasta cu paietele și prințul
îndrăzneț, ﬁindu-le mai greu prietenilor lui să îți pună o etichet[.
vei ﬁ o enigmă.

Programe TV
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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Ioana Zaharia,
“Gimnastica de
diminea\[“ - 7.30

Will Sasso,
“Cei trei nătărăi“
- 20.30

Jessica Alba,
“Mâini ucigașe“
- 22.45

Hakan Gerçek,
“~n ritmul vieții”
- 14.30

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana Zaharia 7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[ cu
Ioana Zaharia 18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Eva Laczko 19.30 :tiri
20.00 “Agenda public[”,
realizator Mihai S[lceanu
21.30 :tiri 22.00 Audien\e `n direct (redifuzare)

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Cei trei
nătărăi 22.15 Acvila legiunii a IX-a
0.15
Cei trei
nătărăi (r) 1.00
Bărbaţi cu taţi 2.00
vrăjitoarea 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

9.00 La bloc (r)
11.30 Ho, Ho, H
(r)13.45 Povestea
unui cavaler (r)
16.15 Secrete
18.15 La bloc
20.30 Casa de sticlă 22.45 Mâini
ucigașe 2.30 Lua\i
de val 6.00 Ce
spun românii (r)

7.30 Nebun după
tine 9.30 Teleshopping 9.45 Nebun
după tine 11.45
Teleshopping 12.15
Tata de-a gata (r)
14.15 Teleshopping
14.30 ~n ritmul
vieții (r) 15.30
Petale de singur[tate 16.30 ~ntro altă viaţă 18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei
19.00 Tata de-a gata 21.00 În ritmul
vieții 22.00 State
de Rom]nia 23.00
Dragoste cu `mprumut 0.00 Studen\i
part-time 1.00 Familia Argento 6.00
Într-o altă viaţă (r)

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 10 13.00 Observator
14.00 Cățeii lui Moș
Crăciun 216.00 Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator
20.00 Ultimul trib<
Madagascar 23.00 Trei
băieți isteți 1.00
Cronicile din Narnia Leul, vrăjitoarea și Dulapul (r) 4.00 Un pic
de magie în bucătărie
6.00 Observator
TVR 2

Cristina Moiseiu,
“Concert colinde
Paula Seling “ - 15.30
7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360°-GEO
10.30 Iarna amintirilor (r)
11.45 Colind Paula Seling
11.50 100 de poveşti despre
Marea Unire-5 minute de
istorie cu prof. dr. Adrian
Cioroianu 12.00 Telejurnal
TvR213.00 Cultura minorităţilor 13.30 Natur[ ;i
aventur[ 14.00 Documentar 360° Geo 15.00
Primăverii 15.30 oncert
colinde Paula Seling-R
16.30 Cele şase surori 17.30
Iarna amintirilor 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.45 Sport 20.00
Câştigă România! 21.00
Primăverii 21.30 Răzbunătoarea 23.10 Colind Fuego
23.15 Pactul de Crăciun
0.50 Colind Paula Seling
1.10 Câştigă România!
2.10 Primăverii 2.35 Dorinţe de Crăciun 4.00 Telejurnal TvR 2 5.00 Destine
ca-n filme (r) 5.55 Imnul
României 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshopping

Kanal D

Dem Rădulescu,
“Veronica” - 15.00

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Gunes 10.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal D
13.00 Puterea dragostei 15.00 veronica
17.00 Un destin la
răscruce (r) 18.45
Știrile Kanal D
20.00 Dragoste și ură
23.00 Mesagerii 2<
Sperietoarea de ciori
1.00 Știrile Kanal D
(r) 4.00 Puterea dragostei (r) 6.30 Pastila de râs 6.45 Știrile
Kanal D (r)

Eurosport
7<00 Biatlon, Cupa Mondială, la Nove Mesto, în
Cehia 8.30 Jocurile
olimpice, Galeria vedetelor Salt Lake City - Final
9<30 Jocurile olimpice<
Galeria vedetelor Nagano 1998 10<30
Jocurile olimpice< Galeria
vedetelor - Finala de la
Nagano 11<35 Biatlon,
Cupa Mondială, la Nove
Mesto, în Cehia 12.15
Schi alpin< Cupa Mondială, la Bormio, în Italia
14<00 Jocurile olimpice<
Legende vii 15<00Sărituri
cu schiurile< Cupa Mondială - Turneul celor patru
trambuline 16<00 Jocurile
olimpice< Anatomia
sportului 19<00 Darts<
Campionatul Mondial, la
Londra, în Regatul Unit
20<55 Biatlon< Cupa Mondială, la Hochfilzen, în
Austria 18<15 Biatlon<
Cupa Mondială, la Nove
Mesto, în Cehia 19<45
Jocurile olimpice,Galeria
vedetelor PyeongChang,
hochei pe gheaţă 20<50
Omnisport< Watts Top 10
20<55 Fotbal< Premier
League 21<40 Ştirile Eurosport 21<45 Fotbal< Premier League 23<45 Darts<
Campionatul Mondial, la
Londra, în Regatul Unit
1<00 Omnisport< Watts
Top 10 1<30 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială
- Turneul celor patru
trambuline a2<30 Jocurile
olimpice< Galeria vedetelor PyongChang - Sărituri cu schiurile

M1

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Banca
de școală 16.35
Unio 28 17.35
Planeta albastră
18.33 Gospodarul
maghiar 18.53
Astă-seară 19.00
Jurnal 20.05 Unio
28 22.30 Jurnal
mondial 22.51
Astă-noapte 23.00
Jurnal 0.21 Știri
1.02 Jurnal de
închidere

Joi 27 decembrie 2018
Prima TV

George Wendt,

“Socrii misterioși”
- 16.00
7.20 Crăciun acasă
(r) 9.30 Teleshopping 10.00 Mama
mea gătește mai bine
11.00 Teleshopping
11.30 Casa< construcţie şi design (r)
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de râs
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Socrii
misterioși18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Capcana
mercenarilor 23.00
Harababura (r)
1.15 Arma virtual[
(r) 3.00 Mama mea
g[te;te mai bine
3.30 Focus 4.30
Capcana mercenarilor (r) 6.50
Teleshopping
RTL Club

8.15 Jurnal RTL
10.15 Astro show
13.10 vraja gheții –
Aventura de crăciun
a lui Olaf – film am.
13.10 Prințesea
needucată – com.
am. 15.45 Imperiul
fără minte – film
am. 17.10 Hai blondo! – film am. 19.00
Jurnal RTL 19.45 Să
vină toți banii la
mine – com. am.
22.05 Show de
măicuțe – com. am.
0.00 300 - film am.
Echo

12.05 Către casă
13.00 Jurnal 13.30
Clinica 14.35 Istoria de ieri 14.35
15.00 Jurnal 15.25
Club
cultural
16.05 Sclavia modernă din Anglia
17.00 Jurnal 18.10
Trend 19.30 Fotografia de departajare 20.05 Actualitatea zilei 21.35
Bruxellesul 22.10
În spatele știrilor
23.35 Istoria de ieri

TVR 1

S[n[tate
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Infostim Junior de la
~ntre 3 ;i 6% dintre rom]ni
Hypericum cre;te capacitatea sufer[ de tulburarea sezonier[
de concentrare a copiilor
de iarn[

Carmen Stănescu,
“Tinereţe fără
bătrâneţe” - 10.10
7.00 Mândru să fii
român 7.50 Colinde
9.00 Telejurnal matinal
10.10 Tinereţe fără
bătrâneţe 11.55 Colinde 12.00 Întâlnire cu
Moş Crăciun 12.30
Întâlnire cu Moş Crăciun 13.00 Tezaur folcloric 14.00 Telejurnal
14.55 vorbe;te corect
15.00 Akzente 16.00
Akzente17.00 Arhiva
de Aur17.05 Europa
mea 19.05 Marele
Război în cifre 20.00
Telejurnal
21.00
România 9 22.00
CERBUL DE AUR
23.00 Ecaterina 23.50
Colinde 0.00 Zon@
0.35 Marele Război în
cifre 1.30 CERBUL
DE AUR 2.30 România 9 (r) 3.25 Telejurnal 4.20 Prietenii incredibile 5.55 Imnul
României

Duna TV

9.00 Cine e Wolfgang? – film austr.
10.00 Abigel 14.25
Umbrela Sfântului
Petru - film cehmagh. 16.05 Maria
Terezia - moștenirea unei domitoare - film austr.
17.00 Maria Terezia - film cehmagh-austr. 19.00
Jurnal 19.35 Labirintul sorților – ser.
turc 21.25 Show cu
Bagi și Nacsa 22.55
Kate și Leopold –
com. am.

Infostim Junior de la
Hypericum cu lecitin[ ;i
polen este un produs recomandat copiilor cu v]rste
cuprinse `ntre 8 ;i 16 ani.
Produsul natural Infostim
Junior (60 CPS) este un aliat al
sistemului nervos, av]nd rolul
de a sus\ine metabolismul
creierului ;i de a cre;te capacitatea de concentrare, memorare
;i
prelucrare
a
informa\iilor. Este ideal pentru
a fi administrat mai ales `n perioadele de examene ale
elevilor. Acest produs
ac\ioneaz[ pentru stimularea
memoriei ;i, datorit[ con\inutului de lecitin[ pe care `l are,
cre;te performan\ele intelectuale ;i scade dificult[\ile de
concentrare. L a nivelul
celulelor nervoase, Infostim
Junior ac\ioneaz[ pentru combaterea stresului oxidativ, fiind
un bun adjuvant ;i pentru eliminarea st[rii de oboseal[, a tulbur[rilor de somn sau a st[rilor
de apatie ;i iritabilitate.

Ac\iunile benefice
ale suplimentului
- sus\ine structura extrem de
complex[ a sistemului nervos
;i metabolismul extrem de activ
al creierului>
- sus\ine capacitatea de
recep\ionare ;i de prelucrare a
informa\iilor de c[tre sistemul
nervos al copilului>
- stimuleaz[ memoria ;i capacitatea de concentrare a aten\iei>
- combate stresul oxidativ>
- previne ;i combate
manifest[rile clinice pe care
stresul informa\ional le-ar
putea produce la copil.
Infostim junior cu lecitin[
;i polen se recomand[ elevilor
suprasolicita\i informa\ional
at]t `n cadrul activit[\ii ;colare

c]t ;i extra;colare, copiilor ;i
elevilor care vor s[-;i
`mbun[t[\easc[ performan\ele
intelectuale, mai ales `n perioada unor examene sau concursuri. De asemenea, este indicat
`n caz de< oboseal[, apatie sau
iritabilitate, sc[derea capacit[\ii
de concentrare a aten\iei,
sc[derea performan\elor ;colare, tulbur[ri de memorie,
somnolen\[ sau insomnie,
dureri abdominale, lipsa apetitului, gre\uri ;i v[rs[turi, diareea cronic[ sau constipa\ia,
transpira\iile, ticurile ;i alte tulbur[ri de comportament.
~n compozi\ia suplimentului alimentar Infostim Junior
intr[ lecitina, polenul, fructele
de C[tin[ (fructus Hippophae),
fructele de M[ce; (fructus
Cynosbatti), frunzele de Roini\[ (follium Melissae) ;i cacao
(Theobroma Cacao).

Modul de administrare
~ntre 8-12 ani = 1 capsul[/zi>
`ntre 12-16 ani = 2 capsule/zi,
dup[ mese, timp de 2-3 luni>
Dup[ o pauz[ de 1-2 luni cura
se poate relua.
Produsele se g[sesc la cele două
magazine Hypericum
din municipiul Satu Mare<
Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 5
Tel< 0261.716 450
Produc[tor<
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului,
nr. 3A, Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262.271.338 > 0262.372.695
Tel comenzi< 0262.263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro
sau hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii
cu privire la produsele noastre
;i pentru oferte, v[ rug[m
s[ accesați site-ul<
www.hypericum-plant.ro

Una dintre afec\iunile
prezente `n aceast[ perioad[
este tulburarea sezonier[ de
iarn[ (SAD). Speciali;tii spun
c[ ini\ial aceast[ boal[ a fost
descris[ `n \[rile nordice ;i sa presupus c[ este cauzat[ de
o schimbare `n ritmul circadian al individului, dat fiind
c[ iarna expunerea la lumin[
este mult mai redus[.
Potrivit acestora, `ntre 3 ;i 6%
dintre rom]ni sunt afecta\i de
SAD, `ns[ nu exist[ statistici referitoare la prevalen\a bolii. De
asemenea, se estimeaz[ c[ `ntre
zonele de nord ;i sud sunt diferen\e semnificative, `ns[ numai
anumite persoane au o predispozi\ie c[tre tullburarea hibernal[. Tulbur[rile afective sezoniere se caracterizeaz[ prin simptome specifice depresiei ce apar
pe perioada iernii, atunci c]nd

lumina solar[ este deficitar[, respectiv din octombrie ;i p]n[ `n
aprilie. Aceste simptome includ<
dificult[\i de concentrare> oboseal[ ;i senza\ia de lips[ de energie> sc[derea interesului pentru
activit[\ile zilnice ;i `n special a
celor sociale> lipsa dispozi\iei (depresie, triste\e sau o lini;te neobi;nuit[)> cre;terea apetitului>
pofte alimentare ( consum de
p]ine ;i paste f[inoase)> cre;terea
`n greutate> somnolen\[> pierderea interesului pentru sex> iritabilitate.
~ns[ pentru a pune un diagnostic corect este important ca
medicul s[ fac[ o anamnez[ riguroas[ (istoric medical) a pacientului. Tratamentul tulbur[rilor afective sezoniere const[ `n
terapia cu lumin[. De asemenea,
medicamentele ;i consilierea
sunt folosite ;i ele `n tratamentul
depresiilor sezoniere.
:t. C.

