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Kereskényi Gábor,
invitatul emisiunii
“Audien\e
`n direct” - 18.30
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 Audien\e `n direct, invitat primarul Kereskényi Gábor (redifuzare) 19.30 :tiri
20.00 “Agenda public[”, realizator Stela
C[dar
Antena 1
7.00 Observator 10.00
Prietenii de la 11 13.00
Observator 14.00 Inimã de dragon 3<
Blestemul vrãjitorului
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Ultimul trib<
Madagascar 22.30
Ticăloși fără glorie 1.45
Ultimul trib< Madagascar (r) 4.15 Acces direct
(r) 6.00 Observator
TVR 2
7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360°-GEO
10.30 Cap compas (r)12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura
minorităţilor 13.00 Cultura
minorităţilor 14.00 Documentar 360° Geo 15.00
Primăverii (r) 15.30 China,
gust şi savoare 16.30 Cele
şase surori 19.00 Telejurnal
TvR2 19.45 Sport 20.00
Gala Umorului 22.50 5
minute de istorie cu Adrian
Cioroianu 23.10 Şapte zile
în infern 1.10 Femei de 10,
bărbați de 10 (r) 2.00 Femei
de 10, bărbați de 10 (r) 2.50
Misterele insulei Shadow<
Mirele dispărut (r) 4.20
Telejurnal TvR 2 (r) 5.55
Imnul României

I
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Elijah Wood,
“Stăpânul
inelelor” - 20.30

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
Stăpânul inelelor<
Cele două turnuri
23.45 Filiera asiatică
1.15 Stăpânul inelelor< Cele două
turnuri (r) 4.00 vorbeşte lumea (r) 6.00
Ce se întâmplă doctore? (r) 6.30 Arena
buc[tarilor

Kanal D
7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Gunes 11.00 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
Povestea noastră 22.30
vulturii de noapte 0.30
Ştirile Kanal D 1.45
Dragoste și ură (r) 3.30
Puterea dragostei 6<00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6<45 Ştirile Kanal D
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Emma Thompson,
“Saving Mr. Banks<
În căutarea poveștii”
- 22.00
La Maruţă
7.00
(r)9.00 La bloc (r)
11.15 Miracolul vieţii
(r) 13.00 O dată în viață (r) 14.45 vânătorii
de fantome II 16.45 Iubire fără sfârșit 18.30
La bloc 20.30 ~n
spatele liniei inamice
22.00 Saving Mr.
Banks< În căutarea
poveștii 0.15 In spatele
liniei inamice (r) 1.45
Se mai `ntâmplă (r)
3.30 La Maruţă (r)
5.15 La bloc (r)

Eurosport
7<00 Tenis, Circuitul masculin ATP - Turneul de la
Sydney, Australia 9<00 Tenis, Openul Australiei, la
Melbourne 10<00 Tenis,
Openul Australiei, la Melbourne 12<00 Tenis, Circuitul masculin ATP Turneul de la Sydney, Australia 14<00 Omnisport,
Watts 14<15 Combinata
nordică< Cupa Mondială, la
val di Fiemme, în Italia
15<00 Biatlon< Cupa Mondială, la Oberhof, în Germania 16<45 Combinata
nordică< Cupa Mondială, la
val di Fiemme, în Italia
17<15 Combinata nordică<
Cupa Mondială, la val di
Fiemme, în Italia 17<45
Sărituri cu schiurile, Cupa
Mondială - Turneul celor
patru trambuline 18<45
Sărituri cu schiurile, Cupa
Mondială, la val di Fiemme,
în Italia 20<15 Combinata
nordică< Cupa Mondială, la
val di Fiemme, în Italia
20<45 Combinata nordică<
Cupa Mondială, la val di
Fiemme, în Italia 21<10
Ştirile Eurosport 22<00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la val di
Fiemme, în Italia 23<00 Tenis<Circuitul masculin ATP
- Turneul de la Sydney, Australia 0<00 Raliuri< Raliraid
- Dakar 0<30 Raliuri< Raliraid - Cursa Eco Africa
0<45 Ştirile Eurosport 1<30
Hochei pe iarbă<Magazinul
FIH 2<30 Sărituri cu schiurile< Cupa Mondială, la val
di Fiemme, în Italia 5.00 Biatlon< Cupa Mondială, la
Oberhof, în Germania
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Prima TV

TVR 1

Özge Özpirinçci,
‘Dragoste cu
`mprumut” - 13.30

Ioan Lucian,
“Neamul
Șoimăreștilor”
- 20.30

Peter Sarsgaard,
“Jackie” - 21.10

7.30 Pe taramul dorintei (r) 9.30 Teleshopping 9.45 Pe
taramul dorintei (r)
11.15 Tata de-a gata
(r) 13.15 Teleshopping 13.30 Dragoste
cu `mprumut (r)
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 State de
Rom]nia 23.00 Dragoste cu `mprumut
0.00 Tata de-a gata
(r) 2.00 Petale de singurătate (r) 3.00 Pe
taramul dorintei
(r)4.00 State de Romania (r) 5.45 Întro altă viaţă (r)

7.20 Trăsniți din NATO (r) 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 Trăsniți din
NATO 18.00 Focus
18 19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Neamul Șoimăreștilor 22.30
Trăsniți din NATO
1.30 În bucătărie cu
Horia vîrlan (r) 2.30
Mama mea gătește
mai bine (r) 3.15 Focus (r) 4.15 Senatorul melcilor 6.50
Teleshopping

7.00 -9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect imperfect 12.00
Tele-shopping 12.30
Adevăruri despre
trecut 13.00 Aici,
acum 14.00 Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect15.00 Fără
etichetă 16.00 EURO
polis 17.00 Telejurnal 17.05 Banii tăi
18.00 Cooltura
18.50 Mândru să fii
român 19.00 Pulsul
zilei 21.10 Jackie
23.00 Recurs la
morală 0.00 Telejurnal 0.30 Istorii ascunse 1.10 Jackie (r)
3.45 Ecaterina (r)
5.25 Imnul Rom]niei 5.30 Teleshopping
6.25
Lumea azi (r)

M1

6.55 Azi dimineața.
9.52 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masa 14.35
Unio 28 16.00 Jurnal 14.35 Unio 28
15.35 Gospodarul
maghiar 16.35 vârsta 17.35 Ești acasă
18.55 Astă seară
19.00 Jurnal 20.30
vârsta 22.25 Jurnalul celor din v4
22.30 Jurnal mondial 22.50 Azi noapte 1.02 Jurnal de închidere

RTL Club

7.00 Magazin de dimineață 10.05 Astro
show 13.45 Budapesta zi și noapte ser. magh. 14.35
Dragii moștenitori –
ser. magh. 15.30
Mentalistul - ser. am.
17.20 Pe drumul iubirii - ser. turc 19.00
Jurnal RTL 20.50 Între prieteni – ser.
magh. 22.40 22 Jump
Street - com. am.
2.05 Raliul Dakar
2019 2.35 CSI< Invesitgatorii din New
York - ser. am.
Echo

12.05 Către casă
13.30 Trend 14.10
Bruxellesul 15.00
Jurnal 15.25 Club
cultural 15.35 Fotografia de departajare 16.05 voi
douăzeci pentru o
națiune 18.10 Razie 18.35 Lumea
verde 19.30 Constructorii 20.05
Actualitatea zilei
21.35 Informator
23.35 Sincer

Duna TV

7.00 Jurnal 8.45 Poșeta 9.45 Dragoste
amețitoare 13.02
Jurnal 13.55 Să gătim simplu din nou
15.20 Dragoste fără
sfârșit - ser. turc
16.10 Șase surori ser. span. 17.10 Doctorul de pe munte
19.00 Jurnal 19.35
Labirintul sorților ser. turc 21.25 Secretul budincii de Crăciun - film am. 23.00
Comuna - film danoland-sued. 3.00
Enigmaticul secol
XX.

Animale
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Macacii japonezi se relaxeaz[
în ape termale
În orașul Nagano din nordul Japoniei există un parc
special unde turiștii pot admira Macaci japonezi (Macaca fuscata), cea mai nordică
specie de primate non-umane
care poate supraviețui unor
temperaturi de sub -15 grade
Celsius.
Inedit la aceste maimuțe este
că pot ﬁ admirate relaxându-se în
apele termale din parc. Parcul se
numește Jigokudani Yaenkoen și
a fost fondat în 1964 în zona numită Jigokudani (valea Infernului) din cauza stâncilor abrupte și
a izvoarelor ﬁerbinți care ies din
Pământ. Jigokudani este înconjurat de stânci abrupte şi păduri formidabil de reci. Pământul rămâne
îngheţat în timpul iernii, iar ninsorile abundente acoperă zona cu
zăpadă timp de cel puţin patru luni în ﬁecare an. La început, doar
două grupuri de maimuțe au venit
să se încălzească în izvorul cu apă
termală. văzând că le place, oamenii au lărgit bazinul şi, de atunci, sute de maimuțe locuiesc acolo.

Parcul, o mare atracţie
pentru turişti
Turisti din
toată lumea se
adună, în ﬁecare
zi, la izvorul rezervat în exclusivitate
maimutelor. Baia aşa-numitelor
"maimuţe de zapadă" a devenit
un punct de
atracţie pentru
toti cei ce
vizitează arhipelagul nipon.
Autorităţile au
rezervat, doar
pentru ele, bazinul cu apă ter-

mală pentru a le împiedica să se
scalde în celelalte bazine din
regiune, unde au acces şi oamenii.
Maimuţele mai au şi obiceiul dăunator de a jefui livezile de fructe
din vecinatate. Dar nimeni nu se
poate supăra prea tare pe animalele care încanta publicul cu
gesturile şi expresiile lor. De obicei, nu există zăpadă în regiune
din decembrie până în martie, iar
cel mai bun moment pentru vizitare este din ianuarie până în februarie. Maimuţele care se îmbăiază pot exista şi în timpul anului,
dar sunt un pic reticente, în special în timpul lunilor calde.
Maimuţele trăiesc în grupuri sociale mari şi poate ﬁ destul de distractiv să ﬁe privite cum interacţionează.

Mod de viaţă
În timpul lunilor calde,
macacii japonezi sălbatici se hrănesc în Parcul Naţional Joshinetsu
Kogen şi coboară în vale numai
în timpul iernii. În sălbăticie,
Mscacii japonezi își petrec timpul
în păduri și se hrănesc cu semințe,
muguri, fructe de pădure, frunze
și scoarța de copac. Ele măsoară
între 80 și 95 de centimetri. Masculii cântăresc între
10-14 kilograme, iar
femelele în jur de
5,5 kilograme.
Maimuțele respectă ierarhia,
ceea ce înseamnă că grupul are
un șef. Îngrijitorii parcului îl
hrănesc mai întâi
pe acesta, apoi pe
familia lui, după
care pe celelalte
maimuțe. Toate
maimuțele își respecta șeful, iar
dacă
acesta
părăsește grupul
sau moare, locul
lui este luat de un
mascul puternic.
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Ratonii hiberneaz[ pe toat[
perioada iernii

Habitatele originale ale
ratonului sunt pădurile mixte
şi cele de foioase din America
de Nord, dar datorită capacităţii lor de adaptare aceştia
s-au extins în zonele montane, mlaştini şi chiar în
mediul urban.
Blana de culoare gri este extrem de deasă, ca să-l protejeze şi
să-l ferească de vremea rece. Două
din cele mai distincte caracteristici
ale ratonului sunt labele din faţă,
cu o dexteritate foarte mare şi
masca facială care stă la baza câtorva mituri din America de Nord.

Hrana
Ratonul are talia mijlocie cu o
lungime a corpului de 40–70 de
centimetri şi o greutate corporală
de 3,5-9 kilograme. Este un animal
nocturn, omnivor, cu un regim alimentar compus din aproximativ
în proporţie de 40% de nevertebrate, 33% de plante alimentare,
si 27% de vertebrate. Deşi de obicei ratonii sunt animale nocturne,
ies şi ziua pentru a proﬁta de
sursele de hrană disponibile. Din
cauză că dieta ratonilor este aşa
diversiﬁcată se consideră ca aceştia pot ﬁ şi omnivori.
În principal prim[vara şi vara
ratonii mănâncă insecte, viermi şi
alte animale. La sfârşitul verii
preferă fructele, ghindele şi nucile.
Mănâncă şi păsări şi animale mai
mari, dar le preferă pe cele mai
mici deoarece sunt mai uşor de
prins.
În părţile nordice ratonii hibernează pe toată perioada iernii,
reduc]ndu-şi activitatea foarte
mult, atâta timp cât este zapadă
deoarece căutarea hranei devine
foarte grea.

Aspect
De la cap la partea posterioară
ratonii măsoară între 40 şi 70 de
centimetri, fără stufoasa coadă
care are şi ea între 20 şi 40 de centimetri. Greutatea corpului unui
adult variază în funcţie de habitat.

Aceasta poate ﬁ între două şi 14
kilograme, dar, de obicei este
cuprinsă între 3,5 şi 9 kilograme.
Cele mai mici exemplare se găsesc
în sudul Floridei, unde masculii
cântăresc cu 15 până la 20% mai
mult decât femelele.
La începutul iernii un raton
poate cântări de două ori mai mult
decât prim[vara datorită depozitului de grăsime.
Una dintre caracteristicele ratonilor, după care sunt recunoscuţi foarte uşor, sunt petele
din jurul ochilor în contrast cu
blana mai deschisă. Aceste pete
seamănă cu o mască de bandit,
fapt pentru care s-au realizat o
seamă de caricaturi pe seama lor.
Urechile rotunjite sunt de asemenea îmbrăcate cu blană albă. Ratonii cu blana foarte închisă pot ﬁ
întâlniţi în Germania. Blana deasă
îi acoperă aproape 90% din
suprafaţa corpului, apărându-l pe
acesta de vremea rea. Ratonii, a
căror metoda de locomotive este
platigradă (merge călcând pe toată
talpa piciorului), pot sta doar pe
labele din spate, examinând
obiecte cu labele din faţă.

Comportament

Ratonii sunt remarcaţi pentru
inteligenţa lor. Studiile arată că
aceştia îşi amintesc soluţii la
diferite probleme chiar şi după trei
ani de zile. Deşi se credea că ratonii sunt solitari, acum există
dovezi că aceştia socializează împărţind teritoriul cu alţi ratoni de
sex opus. Masculii se adună în
grupuri de câte patru în timpul
sezonului de împerechere apărându-se împotriva eventualilor inamici.
Raza de acţiune a ratonilor
este de trei hectare în mediul urban şi de 50 de kilometri pătraţi
în mediul rural. După o perioadă
de gestaţie de 65 de zile se nasc
doi până la cinci pui prim[vara,
care sunt crescuţi de femelă până
toamna târziu.
Pagină realizată de
Ruxandra Filip
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S]mb[t[ 12 ianuarie 2019
Prima TV

TVR 1

Teri Hatcher,
“007 și Imperiul Zilei
de Mâine” - 21.45

David Field,
“Bătălia celor
blestemați” - 22.30

Daniela Romo,
“Pe t[r]mul
dorin\ei” - 18.00

Colin Firth,
“Străinul” - 22.30

Christopher Coppola,
“Programarea
subliminală - o legendă urbană?”- 0.35

7.00 Observator 10.00
Tutankhamun 11.00
nimã de dragon 3<
Blestemul vr[jitorului
(r) 13.00 Observator
13.30 Zaza Sing 16.00
Cheﬁ la cuțite (r) 19.00
Observator 20.00 Minus
25 grade 22.30 Șase zile,
șapte nopți 0.30 Fructul
oprit (r) 3.00 Ultimul
trib< Madagascar (r) 5.00
Tutankhamun (r) 6.00
Observator

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 Alexander și
cea mai oribilă
zi11.30 Ce spun
românii (r) 12.30
Rocky II 14.45
Poartă-te ca o
doamnă, gândește
ca un bărbat 17.00
Cronicile din Narnia< Călătorie pe
mare cu Zori-deZi 19.00 :tirile Pro
Tv 20.00 Las Fierbin\i 21.45 007 și
Imperiul Zilei de
Mâine 0.00 007 și
Imperiul Zilei de
Mâine 3.30 Rocky
II (r) 5.30 Arena
buc[tarilor (r)
6.00 Lec\ii de via\[

9.00 La bloc (r)
11.00 Iubire fără
sfârșit (r)12.45
Miracolul vieţii (r)
14.30 Saving Mr.
Banks, În căutarea
poveștii (r) 16.45
Bebeluși geniali
18.30 La bloc
20.30 Lara Croft
Tomb Raider<
Leagănul vieții
22.30 Bătălia celor
blestemați 0.00
Lara Croft Tomb
Raider< Leagănul
vieții (r) 2.00
Bătălia
celor
blestemați (r) 3.30
Autobuzul 657 (r)
5.00 La Maruţă
(r) 6.00 La bloc (r)

7.15 Pe t[r]mul
dorin\ei (r) 8.15 În
ritmul vieții (r) 9.15
Teleshopping 9.45
Petale de singurătate
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 Tata de-a gata (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste de
`mprumut (r) 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 dea gata 21.00 În ritmul
vieții 22.00 State de
Rom]nia 23.00 Dragoste de `mprumut
0.00 Tata de-a gata (r)
2.00 Petale de singurătate (r) 3.00 Pe t[r]mul
dorin\ei (r) 4.00 State
de Rom]nia (r) 4.45
incolo de povestiri
5.00 Dragoste de
`mprumut (r) 5.45 Într-o altă viaţă

7.20 Flash monden
(r) 9.30 Teleshopping 10.30 Secrete
de stil 11.00 Camera de r]s 11.30 Cu
lumea-n cap 12.00
Teleshopping 13.30
Bariera (r) 15.30
Chef Dezbr[catu’
16.00 Declarație de
dragoste (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden
20.00 A fost odat[
`n China 3 22.30
Străinul 0.00 A fost
odat[ `n China 3
2.30 Străinul (r)
4.0 Focus (r) 5.50
Flash monden (r)
6.00 Cu lumea-n
cap (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Oameni ca noi 7.30 Istorii ascunse 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
Unirile romanilor (r) 13.00
Fa\a nev[zut[ a lumii 13.50
Istoria cu virgil 14.00 Telejurnal 14.30 Ora regelui
15.30 vedeta populară
Rom]nia veritabil[ 17.29
Live sală 17.30 Hanbal feminin, Liga Florilor< CS
Minaur Baia Mare - HC Zalău 19.00 Teleenciclopedia
20.00 Telejurnal 21.10 Habemus Papam< o istorie a puterii 22.00 Yakuza la apus
23.00 Programarea subliminală - o legendă urbană? 0.35
Programarea subliminală - o
legendă urbană? 1.35 Prietenii incredibile (r) 2.20
Dosar România (r) 3.10
Telejurnal (r) 3.50 Habemus
Papam< o istorie a puterii
4.31 Yakuza la apus 5.25 Imnul României 5.30 Teleshopping 6.25 Moment Art (r)
6.30 Teleenciclopedia (r)

TVR 2

Kanal D

Eurosport

M1

RTL Club

Duna TV

7<00 Sărituri cu schiurile< Cupa Mondială, la
val di Fiemme, în Italia
8<30Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
10<00 Tenis< Circuitul
masculin ATP - Turneul
de la Sydney, Australia
12<45
Combinata
nordică< Cupa Mondială, la val di Fiemme, în
Italia 13<30 Biatlon< Cupa Mondială, la Oberhof, în Germania 14<30
- 19.30 Fotbal< Premier
League 21<25 Ştirile Eurosport 21<30 Schi acrobatic< Cupa Mondială
FIS , în Canada 0<20Raliuri< Raliraid - Dakar
0<45 Raliuri< Raliraid Cursa Eco Africa 1<00
Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la val
di Fiemme, în Italia
1<45 Biatlon, Cupa
Mondială, la Oberhof,
în Germania 2<30 Tenis< Circuitul masculin
ATP - Turneul de la
Sydney, Australia 4<00
Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la val
di Fiemme, în Italia 5<30
Biatlon, Cupa Mondială, la Oberhof, în Germania 6.00 Biatlon, Cupa Mondială, la Oberhof, în Germania 6.30
Schi alpin< Cupa Mondială, la Adelboden, în
Elveţia

6.55 Azi dimineața 10.14 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 17.35 Lumea
18.33 Ești acasă
19.00
Jurnal
21.33 Astă-seară
22.30 Jurnal mondial 22.51 Astă
noapte 1.02 Jurnal de închidere

7.30 Clubul de puști
11.30 Familia mea și
alte specii umane
11.50 Autogram –
pentru șoferi 14.05
Cobra 11 - ser.
germ.16.00 O pereche fără pereche –
ser. am. 16.55 Maigret și micul Albert
– film am-magh.
19.00 Jurnal RTL
22.00 Profesorul –
ser. magh. 21.50
Sherlock Holmes film am-engl-australian 23.30 Raliul Dakar 2019

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)
18.15 Festivalul de datini ;i obiceiuri Negre;ti 20.00 Via\a la
\ar[ cu Ioan Anița;
21.00 “Iat[ omul” cu
Gabriel Ghi;an
Antena 1

Kevin Spacey,
“Voin\[ de fier”
- 20.10
7.00 China, gust şi
savoare 9.00 Noile
aventuri ale fiicei
oceanului 10.00 Gala
Excelsior I 11.00 D'ale
lu' Mitică (r) 12.30
Gala Umorului 13.30
Femei de 10, bărbați de
10 15.30 Cap compas
16.00 Memorialul
Durerii 17.00 Motorvlog 18.00 Primăverii 18.45 E vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 19.45 Sport
20.10 voin\[ de fier
22.10 Rudolf valentino
0.10 Zile cu stil (r)1.10
Şapte zile în infern (r)
2.50 Rudolf valentino
(r) 4.30 Noile aventuri
ale fiicei oceanului (r)
5.25 Pescar hoinar (r)
5.55 Imnul României
6.00 Motorvlog 6.30
Teleshopping

Erin Karpluk,
“Asalt `n Manhattan”
- 21.30
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 Astai Rom]nia! (r) 15.30
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal D
20.00 vrei să fii milionar (r) 21.30 Asalt `n
Manhattan 23.30 Știrile Kanal D (r) 0.45
ROventura (r) 1.45
Asalt `n Manhattan (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 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
0.35 Lumea Echo.
1.10 A munci pentru bani

S]mb[t[ 12 ianuarie 2019

Dezvoltare personal[

Autoeduca\ia, solu\ie pentru
îmbun[t[\irea nivelului de trai

Știm de la psihologi, formatori, psihoterapeuți, că dezvoltarea personală joacă un rol
important în obținerea mult
visatului succes.

Lipsa informațiilor,
frica de eșec
În schimb, dacă nu punem
accentul de-a lungul vieții pe
dezvoltarea personalității noastre riscăm garantat să ﬁm trași
înapoi și să nu reușim vreodată
să atingem obiectivele, ﬁe ele și
cele mai realiste cu putință. Persoanele care nu acordă importanță dezvoltării personale nu
sunt capabile să își facă un plan
de bătaie bine pus la punct, acele
persoane dau dovadă de o planiﬁcare insuﬁcientă și, mai mult
decât atât, suferă din cauza lipse
de informații.
La cursurile de dezvoltare
personală se învață de obicei și
cum se face un plan individual
pe termen scurt, mediu sau lung.
E de fapt un proiect al nostru,
iar dacă proiectului îi lipsesc in-

Este vorba de capacitatea
ﬁecăruia dintre noi de a ﬁ responsabili pentru propria educație. În fond și la urma urmei,
nu degeaba se spune că ești ceea
ce mănânci.

Oricine poate deveni
autodidact
7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.15 Geografie de dragoste 8.50
Aveți și voi animale? 11.25 Magazin
de familie 13.02
Jurnal 13.45 Rex la
Roma – ser. germit-austriac 14.40
Winnetou și prietenul lui, Old Firehand 16.20 Asalt
asupra Bistriței –
film magh. 18.00
Înger gastronomic
19.00 Jurnal 20.35
viața lui Robinson
Crusoe – film. am.
22.10 Good Will
Hunting – film am.
0.20 vacanța din
Provence – ser. fr.

Piedici în calea dezvolt[rii
personale
Despre rolul dezvoltării
personale se vorbește foarte
mult în ultimii ani. Atunci
când se face referire la modalități, tehnici de dezvoltare
personală, ar trebui punctate
în tot așa mare măsură și
piedicile care stau în calea
dezvoltării noastre personală
pentru că, din nefericire, sunt
destul de multe aceste obstacole.

Ne dorim să avem lângă
noi oameni educați, oameni
cu care putem să discutăm
pe marginea oricărui subiect.
Cine sunt de fapt acești oameni care corespund dorințelor noastre? Ei bine, aceștia sunt genul de persoane
care de-a lungul vieții au pus
accentul pe autoeducație.

Se potrivește zicala și în materie de educație. Ești ceea ce
înveți, ești ceea ce citești. Persoanele care ajung la concluzia
că autoeducația le îmbunătățește
semniﬁcativ nivelul de trai folosesc de regulă surse alternative
de informații ce le folosesc ﬁe
în domeniul în care lucrează,
ﬁe în viața personală, viața de
zi cu zi. Oricine poate deveni
autodidact, susțin specialiștii.
Autoeducația presupune să ne
structurăm cunoștințele ce le
avem pentru a le folosi la dezvoltarea personalității noastre.

Motivația, esențială
Pornind de la ideea că oricine
poate deveni autodidact, cu
multă ambiție și voință personală, focusându-ne pe un anume
domeniu, putem în orice clipă

trece la treabă. Nu este un drum
ușor de parcurs, dar ﬁecare rezultat pozitiv pe care îl obținem
ne ajută enorm în a trece la următoarea acțiune. La studiu.
Avem nevoie de ambiție, de
multă voință, dar cel mai mult
contează motivația. Atunci când
motivația e suﬁcient de puternică, putem duce la bun sfârșit
procesul de autoeducație. Trebuie
să avem în vedere faptul că
putem învăța din plăcere, ba
mai mult, învățarea poate să ﬁe
ceva cât se poate de plăcut de
făcut în timpul nostru liber.
Și, un alt aspect important e
acela că autoeducația trebuie să
o privim ca pe o caracteristică
deosebit de importantă în dezvoltarea propriei noastre personalități. Autoeducația se face
citind, urmărind ﬁlme documentare, ﬁlme educative, vizitând muzee, participând la conferințe.
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formațiile necesare, nu are cum
să ﬁe bun. Oamenii care fug de
tot ceea ce înseamnă dezvoltare
personală sunt oameni cu o puternică frică de eșec.

Frica
Și iată că am ajuns la una din
cele mai mari piedici în calea
dezvoltării personale – frica.
Alături de scuze și de amânare,
frica e unul din cei mai periculoși dușmani când vine vorba să
facem ceva pentru noi, pentru
creșterea noastră. Obstacole
destul de diﬁcile, dar nu imposibil de înlăturat, de depășit. Frica
este o emoție de bază, una fundamentală. Printre cele mai comune frici se numără cele de
critică, respingere, judecată ori
eșec. Nu e nimic grav în a simți
că ne e frică, însă trebuie să învățăm să îi controlăm intensitatea.

Amânarea ne ține în așa
– zisa zonă de confort
Amânarea nu aduce nici ea
ceva bun în viața noastră, ci ne
ține în acea zonă de confort în
care de fapt nu ne simțim confortabil. Evităm să facem ceva
pentru noi, nu îndrăznim,
riscăm amânând să facem ceva
bun în viața noastră. Pierdem.
Și un alt obstacol este scuza. Ne
oprește din drum, ne secătuiește
de putere, ne face să trăim cu regrete.

Programe TV
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Romeo Nicoară,
invitat la “ ~n slujba
comunit[\ii“ - 13.00
10.30 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 deputat Romeo Nicoar[
14.00 Festivalul de datini
;i obiceiuri Negre;ti
18.00 Educa\ie ecologic[
20.00 ~n slujba comunit[\ii (r)

Antena 1
7.00 Observator 10.00
Tutankhamun 11.00
Șase zile, șapte nopți
(r) 13.00 Observator
13.30 Minus 25 de
grade 16.00 Cheﬁ la
cu\ite (r) 19.00 Observator 20.00 S[ moar[
Romeo 22.30 Batman
se `ntoarce 1.00 S[
moar[ Romeo (r) 3.30
Batman se `ntoarce (r)
6.00 Observator
TVR 2

Pro TV

John Cusack,
“2012” - 20.00

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Poartă-te ca
o doamnă, gândește ca un bărbat
(r) 12.15 Ce spun
rom]nii (r) 12.45
Cronicile din Narnia< Călătorie pe
mare cu Zori-deZi (r) 14.45 Preotul, rabinul ;i fata
17.00 Doi cuscri
de co;mar 19.00
Ştirile Pro T v
20.00 2012 22.45
Puicu\a cu coco;el
0.30 2012 (r) 3.00
Puicu\a cu coco;el
(r) 4.30 Ce se
`nt]mpl[ doctore?
5.00 Ce spun românii (r) 6.00 :tirile Pro Tv
Kanal D

Adrian Pintea,
“Film istoric
rom]nesc” - 20.10

Ernest,
“Ochii
din umbr[“ - 22.00

7.00 Documentar< China, gust şi savoare 9.00
Ferma 10.00 Pescar
hoinar 10.30 Natur[ ;i
aventur[ 11.00 Destine
ca-n ﬁlme 12.00
Desc[leca\i `n Carpa\i
12.30 S[n[tate cu de
toate 13.10 via\a nu iart[
14.35 Zile cu stil 15.00
Drag de Rom]nia mea
17.00 D'ale lu' Mitică
18.00 Prim[verii 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 19.45 Sport
20.10 Film istoric românesc< Un bulgăre de
humă-România, 1989
21.50 100 de poveşti despre Marea Unire -5
minute de istorie cu prof.
dr. Adrian Cioroianu
22.10 Filmul de art[ 0.20
Drag de Rom]nia mea
(r) 2.10 via\a nu iart[ (r)
3.25 Film istoric românesc (r) 5.00 Ferma 5.55
Imnul României 6.00
Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Teleshopping 8.45 Teo Show
(r) 10.30 ROventura
(r) 11.30 Teleshopping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 vacanţa Mare< Leana s-a
întors! Best of 14.00
Amintiri din copil[rie
(r) 15.30 vulturii de
noapte 17.30 Asta-i
România! 19.00 Știrile Kanal D 20.00 vrei
s[ ﬁi milionar (r)
22.00 Ochii din umbr[ (r) 0.00 Știrile
Kanal D (r) 1.15 Asta-i Rom]nia (r) 2.45
Ochii din umbr[ (r)
4.30 vacanţa Mare<
Leana s-a întors! Best
of 5.30 Pastila de r]s
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Pro Cinema

Nia Long,
“Clubul inimilor
zdrobite” - 22.30

7.30 Ce spun
rom]nii 9.30 La bloc
(r) 11.30 Zei\a diavol 12.45 v]n[torii
de fantome II (r)
14.45 Bebelu;i geniali (r) 16.30 Indiana Jones și templul
blestemat 18.30 La
bloc 20.30 viața secretă a lui Walter
Mitty 22.30 Clubul
inimilor zdrobite
0.15 B[t[lia celor
blestema\i (r) 2.00
Clubul inimilor
zdrobite (r) 3.30 La
M[ru\[ (r) 5.15 La
bloc (r)

Eurosport
7<00 Combinata nordică<
Cupa Mondială, la val di
Fiemme, în Italia 7<30
Schi acrobatic< Cupa
Mondială FIS, în Canada
8<30 Biatlon< Cupa Mondială, la Oberhof, în Germania 9<00 Biatlon< Cupa Mondială, la Oberhof,
în Germania 9<35 Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la val di
Fiemme, în Italia 10<45
Schi alpin< Cupa Mondială, la Adelboden, în
Elveţia 11<15 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Adelboden, în Elveţia 12<30
Biatlon< Cupa Mondială,
la Oberhof, în Germania
14<15 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Adelboden,
în Elveţia 15<30 Biatlon<
Cupa Mondială, la Oberhof, în Germania 17<00
Sanie< Cupa Mondială, la
Sigulda, în Letonia 17<45
Sărituri cu schiurile< Cupa Mondială, la val di
Fiemme, în Italia 19<30
Sanie< Cupa Mondială, la
Sigulda, în Letonia 20<00
Biatlon< Cupa Mondială,
la Oberhof, în Germania
20<35 Ştirile Eurosport
20<45 Snooker< Mastersul de la Londra, Regatul
Unit 0<25 Ştirile Eurosport 0<35 Raliuri<
Raliraid - Dakar 1<00
Raliuri< Raliraid - Cursa
Eco Africa 1<15 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne

Pro 2

África Zavala,
“Mama
campionului” - 18.00
7.15 Pe t[r]mul dorintei (r) 8.15 În ritmul
vieții (r) 9.15 Teleshopping 9.45 Petale
de singurătate (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Tata de-a gata (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut (r) 14.30 În
ritmul vieții (r) 15.30
Petale de singurătate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Mama campionului 19.00 Tata de-a
gata 21.00 În ritmul
vieții 22.00 State de
Rom]nia 23.00 Dragoste cu `mprumut
0.00 Tata de-a gata (r)
2.00 Petale de singur[tate 3.00 Mama
campionului 4.00 State
de Rom]nia 4.45 Dincolo de povestiri 5.15
Dragoste de `mprumut
6.00 ~ntr-o alt[ via\[
M1

6.55 Azi dimineața 10.14 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 19
16.35 Lumea
17.35
vârsta
18.55 Astă seară
20.05 Ești acasă
20.30
Jurnal
22.30 Jurnal mondial 22.51 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

Duminic[ 13 ianuarie 2019
Prima TV

“Schimb
de mame” - 20.00
7.20 Flash modern (r)
8.10 Happy News 8.45
Casa< construcţie şi
design 9.20 Teleshopping 10.30 Chef
Dezbrăcatu’ 11.00 Pasiune Toscană 12.00
Teleshopping 13.30
Camera de râs 14.00
Benny Hill Show
15.00 În bucătărie cu
Horia vîrlan 16.00
Neamul Șoimăreștilor
(r) 18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Schimb de
mame 22.00 O iubire
neobi;nuit[ 0.30 Senatorul melcilor (r)
2.30 O iubire neobi;nuit[ 5.00 Casa< construcţie şi design 5.30
Flash monden (r) 5.50
Pasiune Toscan[ 6.50
Teleshopping
RTL Club

7.40 Clubul de puști
11.30 Tv Muzica
prezintă 11.50 Hotelul anului – cele
mai bune cazări din
provincie 12.20 Legendele tăiesc cu noi
13.10 Dragii moștenitori – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL –
ediție de seară 19.45
Aurul negru – film
fr. 22.20 Troia – film
am. 1.30 Raliul Dakar 2019 2.30 O mână de milioane de
dolari – film am.
Echo

12.05 Către casă
14.00 Știri 14.10
Arhitectura XXI
14.35 Moștenirea
vie 15.10 Angard –
show pol. 16.10
Cercul civil 17.35
Clubul presei, noua
generație 18.10 v4
- viitorul Europei
18.35
Clinica
20.05 Siberia și
orientul rus 21.35
Sincer 22.10 Bayer
show 23.35 Echo
Ungaria 0.00 Știri

TVR 1

“Handbal
feminin” - 17.30
7.30 Universul credinţei
8.25 Catedrala mea 8.30
Universul credin\ei 9.30
Pro patria 10.00 În grădina Danei 10.35 via\a
satului 11.50 Minutul de
agricultur[ 12.00 via\a
satului 13.00 Tezaur folcloric 14.00 Telejurnal
14.30 Ultima edi\ie
15.30 vedeta popular[
16.30 vedeta popular[
17.29 Live sal[ 17.30
Handbal feminin< SCM
Gloria Buzău-CSM
Galaţi 19.00 Unirile
rom]nilor 20.00 Telejurnal 21.10 Concert Sympho Pops 23.00 Garantat
100% 0.00 Programarea
subliminală-o legendă
urbană? 1.00 Recurs la
moral[ 2.00 ~n gr[dina
Danei (r) 2.30 via\a satului 3.45 via\a satului
4.35 Universul credinţei
(r) 5.25 Universul
credin\ei 6.15 Imnul
României 6.20 Moment
Art 6.30 Teleenciclopedia

Duna TV

7.00 Jurnal 8.55
În mâna lui Dumnezeu 9.30 Cronica catolică 10.00
Rome Reports
10.55 Generația
nouă 13.05 Jurnal
13.50 Muzică de
prânz 15.05 Marile râuri ale Pământului – ser.
engl. 16.00 Răzbunarea e dulce –
film magh. 19.35
Îngerul păzitor –
ser. am. 22.00
Atrac\ie fatală –
film am. 0.05
Frumusețe americană – film am.

Duminic[ 13 ianuarie 2019

Remedii naturiste
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Semin\ele de dovleac
contribuie la reducerea
calculilor renali
În vreme ce dovlecelul, ţuchini, dovleacul plăcintar se
consumă sub diverse forme
precum un aliment, iar seminţele sunt utilizate adesea
pentru producerea uleiului
deosebit de aromat, iată că
aceste seminţe au o serie de
proprietăţi curative, mai
puţin cunoscute de către
marea masă de cetăţeni şi
chiar consumatori.
Pe lâng[ faptul c[ sunt gustoase, seminţele de dovleac pot ﬁ
consumate şi pentru beneﬁciile pe
care le aduc organismului.
Triburile din America de Nord
utilizau seminţele de dovleac pentru proprietăţile lor nutriţionale
şi medicinale, îns[ seminţele au
fost utilizate de oameni înc[ din
vremea Greciei Antice. Seminţele
de dovleac sunt bogate în calorii,
aproximativ 559 de calorii la 100
grame, îns[ sunt şi foarte s[ţioase.

Seminţele de dovleac
sunt o foarte bun[ surs[
de minerale
Seminţele de dovleac sunt o
foarte bun[ surs[ de minerale şi
în special de zinc, motiv pentru
care Organizaţia Mondială a
Sănătăţii recomandă consumul lor
în dieta zilnic[ pentru a obţine
aportul recomandat. Conţinutul
lor caloric provine, în special, din
proteine şi grăsimi, mai ales c[
seminţele sunt deosebit de bogate
în acizi graşi nesaturaţi, cum ar ﬁ
acidul oleic, substanţ[ care scade
colesterolul „r[u” şi îl creşte pe cel
„bun”. Studiile recente au ar[tat
faptul c[ dieta mediteraneană, bogat[ în acizi graşi nesaturaţi, ajut[
la prevenirea bolilor coronariene,
dar şi la prevenirea dezvolt[rii accidentelor vasculare cerebrale.
Mai mult, proteinele conţinute de
seminţe sunt de bun[ calitate, iar
100 de grame de seminţe
furnizează 54% din doza zilnică
recomandată de proteine, motiv
pentru care sunt recomandate în
orice alimentaţie, inclusiv în cea
vegetarian[. În plus, seminţele
sunt o surs[ excelent[ de aminoacizi şi glutamat.

Sursă importantă
de vitamine
Seminţele de dovleac sunt, de
asemenea, o surs[ foarte bun[ de
vitamina E, un puternic antioxidant, ce ajută la menţinerea integrităţii pielii prin protejarea

acesteia de radicali liberi. Seminţele conţin şi tiamină, riboﬂavin[, niacin[, acid pantotenic, vitamina B-6 şi folaţi, dar
şi minerale esenţiale, precum
cupru, mangan, potasiu, calciu, ﬁer, magneziu, zinc şi seleniu.
Acestea conţin substanţe
chimice ce ajut[ rinichii şi vezica
urinar[ s[ elimine apa, iar acest
efect al seminţelor este util în
tratarea anumite boli precum< inﬂamaţia vezicii, infecţii la nivelul
rinichilor sau retenţie urinar[
cauzat[ de hiperplazie benign[ de
prostat[.

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

Beneﬁciile seminţelor
de dovleac
Printre beneﬁcile seminţelor
de
dovleac,
specialiştii
menţionează< Bogate în minerale,
inclusiv fosfor, magneziu, mangan, ﬁer şi cupru> Sunt o surs[
bun[ de vitamina K> Conţin ﬁtosteroli, compuşi care contribuie la
reducerea nivelului de colesterol
„r[u”> Seminţele sunt bogate în
triptofan, un aminoacid esenţial,
care este convertit în serotonin[
şi niacin[. Din acest motiv, acestea
sunt utile în caz de depresie şi insomnie> Sunt bogate în zinc, ceea
ce le face un protector natural împotriva osteoporozei. Un studiu
realizat de cercet[torii americani
a ar[tat faptul c[ exist[ o corelaţie
între aportul alimentar scăzut de
zinc, nivelurile scăzute de minerale din sânge şi osteoporoz[ la
nivelul şoldului> Sunt o bun[ surs[
de vitamina E şi al complexului
de vitamine B. Conţin proteine de
bună calitate> Reduc riscul de calculi renali, reduc inﬂamaţia în caz
de artrit[ şi sunt utilizate ca tratament împotriva viermilor intestinali. Uleiul din seminţe de dovleac
ameliorează urinarea diﬁcilă ce
apare în caz de prostat[ m[rit[.
Seminţele de dovleac sunt utilizate pentru ameliorarea hiperplaziei benigne de prostat[, pentru reducerea calculilor renali,
pentru reducerea simptomelor în
perioada postmenopauz[, pentru
protecţia inimii şi a ﬁcatului (în
special în asociere cu seminţele
de in), în caz de artrit[, anxietate,
depresie, insomnie, eliminarea
metalelor grele din organism sau
împotriva paraziţilor intestinali.
Seminţele de dovleac se consum[ al[turi de legume, în salate
verzi, se utilizeaz[ ca şi condiment
sub form[ de seminţe măcinate,
se adaug[ în cereale sau se consum[ ca atare.
Text selectat şi adaptat
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

Stela C[dar,
“Agenda public[“ 20.00

Andreea Esca,
“:tirile Pro TV” 19.00

Kristen Wiig,
“Via\a secret[ a lui
Walter Mitty” - 20.30

Mauricio
Lopez-Garza,
“Tata de-a gata” 11.15

Vittoria Puccini,
“Elisa” - 16.00

Emma Zeicescu,
“Perfect imperfect” 10.00

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Mihai Sălceanu,
invitat viorel verzeș
19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”, realizator Stela Cădar
21.30 “Panoramic
Sportiv”

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 ~n numele
regelui 23.15 Liga
1.00 :tirile Pro Tv
1.30 ~n numele
regelui 4.00 Lec\ii
de via\[ 5.00 Ce
spun românii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

7.30 Ce spun rom]nii
(r) 9.30 La bloc 11.30
Zei\a Diavol 12.45
v]n[torii de fantome
2 (r) 14.45 Bebelu;i
geniali (r) 16.30 Indiana Jones ;i templul blestemat 18.30
La bloc 20.30 via\a
secret[ a lui Walter
Mitty 22.30 Clubul
inimilor zdrobite
0.15 B[t[lia celor
blestema\i (r) 2.00
Clubul inimilor zdrobite 6.00 Ce spun
românii (r)

7.30 Mama campionului (r) 8.30 În ritmul
vieții (r) 9.30 Teleshopping 9.45 Petale de singu-r[tate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Tata de-a gata (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste de
`mprumut 14.30 În ritmul vieții (r) 15.30
Petale de singur[tate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Mama campionului 19.00 Tata de-a
gata 21.00 ~n ritmul
vie\ii 22.00 State de
Rom]nia 23.00 Dragoste cu `mprumut
0.00 Tata de-a gata (r)
2.00 Petale de singur[tate 3.00 Mama campionului 4.00 State de
Rom]nia (r) 4.45 Dincolo de povestiri 5.15
Dragoste cu `mprumut
6.00 ~ntr-o alt[ via\[

7.20 Bariera 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
Elisa 17.10 Benny
Hill Show 18.00 Focus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 Mercenarul
22.30 Starea naţiei
23.30 Trăsniți din
NATO 0.30 Focus din
inima Rom]niei 1.00
Mercenarul (r) 3.00
Mama mea g[te;te
mai bine 4.00 Aventuri la Marea Neagră
5.50 Starea na\iei 6.50
Teleshopping

7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
10.00 Perfect imperfect
11.00 Perfect imperfect
12.00 Teleshopping 12.30
Adev[ruri despre trecut
13.00 Aici, acum 14.00
Telejurnal 14.55 vorbeşte
corect! 15.00 Maghiara de
pe unu 16.00 Maghiara de
pe unu 17.00 Telejurnal
17.05 #Creativ 17.30
Handbal ZOOM 18.00
Rom]ni care au schimbat
lumea 19.00 Pulsul zilei
20.00 Telejurnal 21.00
Rom]nia 9 22.00 Rom]nia 9 22.30 Dosar Rom]nia 23.30 Dosarele extratereştrilor 23.55 vorbe;te corect! 0.00 Telejurnal 0.30 Români care au
schimbat lumea 1.30 vizită de lucru cu Gianina
Corondan 2.00 Rom]nia
9 2.50 Rom]nia 9 3.15
Telejurnal 4.05 Garantat
100% 4.55 vorbe;te corect
5.00 Dosarele extratereştrilor 5.25 Imnul
României 5.30 Pulsul zilei

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii
de la 11 13.00 Observator 14.00 Charlie St.
Cloud 16.00 Observator 17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Cheﬁ la cu\ite
23.00 Xtra Night Show
1.00 Prietenii de la 11
(r) 2.30 Acces direct
4.15 Charlie St. Cloud
TVR 2

Kanal D

Martin Compston,
“~n numele legii” 23.15

C[t[lin Botezatu,
“Bravo, ai stil” 22.30

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360°-GEO<
Zanzibar-femeile fac muzica 8.30 C];tig[ Rom]nia
9.30 Cele ;ase surori 10.30
Zile cu stil 11.00 Gala
umorului 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Motorvlog 14.00 Documentar 360° Geo< venezuelavânătorii de tarantule
15.00 Prim[verii 15.30
Documentar< China, gust
şi savoare 16.30 Cele ;ase
surori 17.30 Iarna amintirilor 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.00 D’ale
lu’ Mitică 21.00 Destine
ca-n filme 22.10 Caracati\a 23.15 ~n numele
legii 0.25 Filmul de art[
(r) 2.30 Caracati\a 3.25 ~n
numele legii 4.25 Telejurnal TvR2 5.05 Natur[ ;i
aventur[ 5.30 S[n[tate cu
de toate 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
Teo Show 17.00 ~n
c[utarea adev[rului 19.00 Știrile
Kanal D 20.00
Povestea noastr[
22.30 Bravo, ai stil!
0.30 Știrile Kanal
D (r) 1.45 Povestea noastr[ 3.30
Puterea dragostei
6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de
râs 6.45 Știrile
Kanal D

Eurosport

M1

RTL Club

Duna TV

8<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 10<00 Tenis<
Game Schett And
Mats Extra 10<15
Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
15<15 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 15<45
Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la
val di Fiemme, în
Italia 17<00 Tenis<
Openul Australiei,
la Melbourne 19<00
Patinaj viteză< Campionatul European,
la Collalbo, în Italia
19<55 Ştirile Eurosport 20<05 Tenis<
Openul Australiei,
la Melbourne 21<00
Fotbal< Premier
League 0<00 Snooker< Mastersul de la
Londra, Regatul
Unit 0<25 Ştirile Eurosport 0<35 Raliuri< Raliraid - Dakar
1<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 1<30 Tenis<
Ghem, Schett şi
Mats 2<00 Tenis<
Openul Australiei,
la Melbourne

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 Astăseară 19.00 Jurnal
20.05 Lumea 20.30
Jurnal 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 24.00
Jurnal 1.20 Jurnal
de închidere

7.00 magazin de dimineață 10.05 Astro
show 13.15 Budapesta zi și noapte –
ser. magh. 14.30
Dragii moștenitori ser. magh. 16.25
Mentalistul - ser. am.
17.20 Elif - pe drumul iubirii - ser. turc.
19.00 Jurnal RTL
20.05 Între prieteni
- ser. magh 22.50 Dr.
Os - ser. am. 1.05 Raliul Dakar 2019 4.10
Partea vieții cu gagici
- ser. am.

7.45 Magazin pentru rromi 8.50 Poșeta1 9.45 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 13.02 Jurnal
13.50 Să gătim simplu din nou 15.15
Dragoste infinită –
ser. turc 16.10 Șase
surori - ser. span.
17.10 Doctorul de
pe munte 19.35 Labirintul sorților –
ser. turc 21.25 Lumina albastră 22.25
Oficiul legendelor ser. fr. 0.20 Investigatorii din Alpi ser. austr. 3.05 Enigmaticul secol XX.

Echo

12.05 Către casă
13.30 Echo Ungaria 14.10 Troll
15.00 Jurnal 15.25
Club cultural 16.05
Penultimul drum
18.00 Știri 18.10
Informator 18.35
Lumea maghiară
19.00 Jurnal 19.30
Prelungire 20.05
Actualitatea zilei
21.35 Teroarea săptămânii 22.10 Clubul presei 23.35 Istoria de ieri

Re\ete
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Ciorb[ de p[st[i cu peri;oare

Informa\ia zilei 9

Paste cu broccoli

Ingrediente<

Ingrediente<
400 g de fasole verde, 300 g
de carne tocată de porc, o ceapă,
un cățel de usturoi, 2 morcovi,
o lingură de ulei, un ou, o lingură de pesmet, sare, piper, boia
de ardei dulce, delicat (de casă),
o legătură de pătrunjel verde,
eventual smântână la servire
Mod de preparare<
Carnea tocată se amestecă cu
pesmetul și oul, se condimentează
cu sare, piper și delicat. Ceapa și
usturoiul se mărunțește și se călește în ulei, până când devin sticloase. Se adaugă o linguriță de

boia, se stinge cu circa 1,5 litri de
apă, se adaugă morcovii tăiați felii
subțiri, dacă doriți, puteți adăuga
și alte zarzavaturi sau legume, iar
după ce începe să clocotească se
adaugă și fasolea verde curățată și
bucățită. Se condimentează după
gust, iar când păstăii s-au fiert pe
jumătate, din pasta anterior pregătită se formează perișoare și se
fierbe până când toate ingredientele se înmoaie. Dacă nu aveți acasă carne, perișoarele se pot înlocui
cu cârnați. Ciorba se servește caldă, presărată cu pătrunjel verde
mărunțit, sau eventual cu adaos
de smântână.

Pr[jituric[ăde vis, cu crem[ăde vanilie

250 g de paste nefierte, o lingură ulei, 250 g de broccoli, tăiat
bucheţele, 2 morcovi tăiaţi felii
subţiri, 150 g de mazăre proaspătă sau congelată, o ceapă tocată, 60 g de unt, 250 g de smântână, un căţel de usturoi pisat,
200 g de parmezan ras (sau alt
tip de caşcaval), o legătură pătrunjel verde, tocat
Mod de preparare<
Se fierb pastele conform indicaţiilor de pe ambalaj. În timp ce
pastele se fierb, se încălzeşte uleiul
într-o tigaie la foc mediu spre mare. Se călesc< ceapa, broccoliul,
morcovii și mazărea în uleiul încins, 6-8 minute, amestecând din
când în când, până când legumele
se mai înmoaie puțin, dar mai sunt

crocante. Pentru sos, se topeşte
untul într-o tigaie potrivită, la foc
mediu spre mic. Se adaugă smântâna şi se fierbe la foc mic 5 minute, apoi se adaugă usturoiul şi
parmezanul, din care se pune puțin deoparte. Se amestecă repede,
cât se încălzesc ingredientele. Se
adaug[ pătrunjelul tocat şi sosul
se amestecă cu legumele sotate. Se
scurg pastele de apă şi se adaug[
în tigaia cu compoziţia de sos şi
legume. Se amestecă uşor, ca să se
combine aromele, apoi se presară
cu o lingură de parmezan ras.
Mâncarea se servește caldă, sau
chiar dată înainte la cuptor.

Lichior de cafea cu migdale

Ingrediente<
Ingrediente<
450 g de biscuiți simpli, 2 pachete de cremă instant cu vanilie, 600 ml de lapte dulce (nu
prea grasă), 200 ml de frișcă pentru spumă. Pentru glazură< 150
g de ciocolată menaj, o linguriță
de unt.
Mod de preparare<
Se prepară crema de vanilie,
conform instrucțiunilor de pe
ambalaj, adică< se amestecă praful
pentru cremă cu laptele și se bate
cu mixerul, până când se obține
consistența dorită, apoi se pune
deoparte, într-un loc răcoros, sau
chiar la frigider. Se bate și frișca,
iar când spuma devine suficient
de tare, se amestecă cu crema și
se pune din nou 10-15 minute la
frigider. Biscuiții se împart în 3

părți egale. Într-o tavă sau într-o
formă de copt se așează un strat
de biscuiți, strânși unul lângă celălalt, în așa fel încât stratul să fie
compact. Deasupra se așează jumătatea cremei în strat egal, apoi
un nou strat de biscuiți. Se întinde
peste el și restul cremei, apoi se
acoperă cu biscuiții rămași. Ciocolata se sfărâmă și se topește pe
aburi (eventual în cuptorul cu microunde) și se amestecă cu untul,
iar cu această glazură se învelește
prăjitura, care se va ține apoi cel
puțin 3-4 ore la frigider, până când
biscuiții se vor înmuia.

300 ml de apă, 4 linguri (pline cu vârf) de cafea naturală,
proaspăt măcinată, 180 g de zahăr brun (sau alb), 100 g de migdale neprăjite, 300 ml de rom
brun sau alb sau, ori votcă 40%
(sau eventual whiskey), dar băuturile spirtoase se pot și combina.
Mod de preparare<
Migdalele se macină sau se
mărunțesc și se lasă să stea câteva
zile în băutura din care vom prepara lichiorul. Se pune apă la fiert,
iar în momentul în care dă în clocot, se adaugă cafeaua, dar se pot
prepara și 300 ml de cafea cât mai
tare la presou. Se toarnă zahărul
şi se amestecă bine. Dacă se face
cafeaua la ibric, se dă focul la minim şi se lasă la fiert circa 10-12
minute, cu capac. Se lasă apoi la

răcit şi se strecoară de mai multe
ori printr-o sită fină. La final, se
amestecă cafeaua cu romul sau
votca strecurată în prealabil și
aceasta de bucățile de migdale, se
amestecă bine şi se toarnă într-o
sticlă de circa 750 ml, care se închide etanş. Înainte de a fi servit,
se agită bine sticlă. Se păstrează la
frigider şi se servește rece, cu cuburi de gheață. În cantități mici se
poate adăuga la însiroparea blaturilor, pişcoturilor, pentru a da
un plus de aromă cremelor cu cafea. Se poate folosi și la prepararea
unor coctailuri fine.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Pro TV

Pro Cinema

Eva Laczko,
“Audien\e
`n direct” - 18.30

Michael Jai White,
“Iceman - ultimul
meci” - 20.30

Anna Hutchison,
“Cabana din
p[dure” - 22.15

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica
de
diminea\[ 18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Eva Laczko
19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”, realizator Stela Cădar
21.30 “Info Studio”

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lec\ii
de via\[ 15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Iceman - ultimul
meci 22.15 Bun
venit `n jungl[ 0.00
:tirile Pro Tv 0.30
Iceman - ultimul
meci 2.00 Bun venit
`n jungl[ 3.30 La
M[ru\[ (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.00 La M[ru\[ (r)
9.00 7 prichindei
cuceresc Broadway-ul
11.00 La bloc (r) 13.00
Danielle Steel’s Reg[sirea (r) 14.45 viața secretă a lui Walter
Mitty (r) 16.45 vedeta
18.30 La bloc 20.30
LOL 22.15 Cabana din
p[dure 0.00 LOL 1.45
Cabana din p[dure
3.15 La M[ru\[ (r)
5.00 La bloc (r)

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 11 13.00 Observator
14.00 Sf]r;itul copil[riei - Partea I 16.00 Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator
20.00 Cheﬁ la cu\ite
23.00 Xtra Night Show
1.00 Prietenii de la 11
(r) 2.30 Acces direct
4.15 Sf]r;itul copil[riei
(r) 6.00 Observator (r)

TVR 2

Kanal D

Michelle Pfeiffer,
“Efecte personale” 20.10

Christian Sabbagh,
“:tirile Kanal D” 19.00

7.00 Regatul S[lbatic 7.30
Documentar 360°-GEO<
venezuela-vânătorii de
tarantule 8.30 Câştigă
România! 9.30 Cele şase
surori 10.30 Natur[ ;i
aventur[ 11.00 Destine
ca-n filme 12.00 Telejurnal T vR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorit[\ilor 13.30
S[n[tate cu de toate 14.00
Documentar 360°< Letonia-ţara care cântă 15.00
Prim[verii 15.30 Documentar< China, gust şi
savoare 16.30 Cele şase
surori 17.30 Iarna amintirilor 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.10
Efecte personale 22.10
Caracatița 23.15 ~n numele legii 0.25 Efecte personale (r) 2.15 Caracati\a
(r) 3.15 ~n numele legii
4.15 Telejurnal TvR 2
5.00 Mic dejun cu un
campion 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
ştiai 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
Teo Show 17.00 ~n
c[utarea adev[rului 19.00 Știrile
Kanal D 20.00
Povestea noastr[
22.30 Bravo, ai stil!
0.30 Știrile Kanal
D (r) 1.45 Povestea noastră (r) 3.30
Puterea dragostei
6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de
râs 6.45 Știrile
Kanal D

Eurosport

4<00 Openul Australiei, la Melbourne
6<00 Openul Australiei, la Melbourne
10<00 Game Schett
And Mats Extra
10<15 Openul Australiei, la Melbourne
15<15 Ghem, Schett
şi Mats 15<45 Cupa
Mondială, la Kronplatz, în Italia 17<00
Cupa Mondială FEI,
la Basel, în Elveţia
18<00 Time out la
volei 18<05 Openul
Australiei, la Melbourne 19<00 Campionatul FIA, la
Marrakech,
în
Maroc 19<55 Ştirile
Eurosport 20<05
Mastersul de la Londra, Regatul Unit
20<45 Mastersul de
la Londra, Regatul
Unit (live) 0<25 Ştirile Eurosport 0<35
Raliraid - Dakar
1<00 Openul Australiei, la Melbourne
1<30 Ghem, Schett
şi Mats 2<00 Openul
Australiei, la Melbourne (live)

Pro 2

Sudeep Sahir,
“~ntr-o alt[ via\[“ 16.30
7.30 Mama campionului (r) 8.30 În ritmul
vieții (r) 9.30 Teleshopping 9.45 Petale
de singurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Tata de-a gata (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu `mprumut
(r) 14.30 În ritmul
vieții (r) 15.30 Petale
de singurătate 16.30
Într-o altă viaţă 18.00
Mama campionului
19.00 Tata de-a gata
21.00 În ritmul vieții
22.00 State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut (r) 0.00 Tata
de-a gata 2.00 Petale de
singur[tate 3.00 Mama
campionului 4.00 State
de Rom]nia (r) 4.45
Dincolo de povestiri
5.15 Dragoste cu `mprumut 6.00 ~ntr-o alt[
via\[
M1

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 14.35
Planeta albastră
15.35 Gospodarul
maghiar 16.35 Biserica vie 17.35 Expres carpatin 18.33
Șansa 18.55 Astăseară 20.05 Familia
19 22.25 Jurnalul
celor din v4 22.30
Jurnal mondial
22.50 Astă-noapte
23.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

Mar\i 15 ianuarie 2019
Prima TV

Ellen Barkin,
“C]nd b[rba\ii nu-\i
dau pace” - 20.30
7.20 Tr[sni\ii 8.00
Ellisa 9.30 Teleshopping 10.00 Mama
mea gătește mai bine
11.00 Teleshopping
11.30 Secrete de stil
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 18 17.10
Tr[sni\ii din NATO
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Când
bărbații nu-ți dau
pace 22.30 Starea
na\iei 23.30 Tr[sni\ii
din NATO 0.30 Focus din inima Rom]niei 1.00 Când
bărbații nu-ți dau
pace 3.00 Mama mea
gătește mai bine 4.00
Dincolo de nisipuri
5.50 Starea na\iei
6.50 Teleshopping
RTL Club

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 12.45 Focus 13.15 Budapesta
zi și noapte - ser.
magh. 14.30 Dragii
moștenitori - ser.
magh. 15.25 Mentalistul - ser. am.
17.20 Elif - pe drumul iubirii - ser. turc
19. Jurnal RTL 20.05
Între prieteni - ser.
magh. 22.50 Departe de casă - mag.
săpt. 23.25 Secolul
XXI – legendele tăiesc cu noi
Echo

12.05 Către casă
13.00
Jurnal
14.10 Cercul civil
15.25 Club cultural 15.35 Prelungire 16.10
Maghiarii 18.10
Orizont 18.35
Egalizarea 19.00
Jurnal 20.05 Actualitatea zilei
21.35 Razie 23.35
Dosare redeschise
24.10 Actualitatea
zilei

TVR 1

Diet[

Mar\i 15 ianuarie 2019

C]te calorii au gust[rile
nes[n[toase?

Duna TV

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.40 Dragoste amețitoare ser. mex. 10.30 Doctorul de provincie ser. germ. 13.02 Jurnal 13.50 Să gătim
simplu din nou
15.20 Dragoste inﬁnită - ser. turc
16.15 Șase surori ser. span. 17.10
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 22.25 Diagnoza - ser. pol. 23.15
Grădina cu cedrii –
ser. am. 2.50 Enigmaticul secol XX.

Modalit[\i de a sc[pa
de gr[simea acumulat[
la nivelul feselor
Cele mai multe femei au
predispoziție de acumulare
a grăsimilor în zona posteriorului. Sursa acestor
depuneri este hormonul estrogen.

Monica Ghiurco,
“~ntreb[ri ;i
r[spunderi” - 17.05
7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
9.45 Teleshopping 10.00
Perfect imperfect 11.00
Perfect imperfect 12.00
Teleshopping
12.30
Adev[ruri despre trecut
13.00 Aici, acum 14.00
Telejurnal 14.55 vorbeşte
corect! 15.00 Maghiara de
pe unu 16.00 Maghiara de
pe unu 17.00 Telejurnal
17.05 ~ntreb[ri ;i r[spunderi 17.55 Rom]ni care au
schimbat lumea 18.29 Live
sal[ 18.30 Handbal feminin< SCM Craiova-CSM
Bucureşti 20.00 Telejurnal
21.00 Rom]nia 9 22.00
Rom]nia 9 22.30 Ecaterina
23.30 Dosarele extratereştrilor 23.55 vorbe;te
corect 0.00 Telejurnal 0.30
Români care au schimbat
lumea 1.00 Handbal
ZOOM 1.30 #Creativ 2.00
Rom]nia 9 2.50 Rom]nia
9 3.15 Telejurnal 4.05 Ecaterina 4.55 vorbe;te corect
5.00 Dosarele extratere;trilor 5.25 Imnul României
5.30 Tezaur folcloric
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Te lupți cu kilogramele în
plus, dar gustările precum
croissantele ori batoanele de
ciocolată sunt slăbiciunea ta?
Iată câte calorii au gustările
nesănătoase cu care îți
sabotezi silueta, dar și cu ce
le poți înlocui!
Dacă la mesele principale
mănânci piept de pui la grătar cu
salată, însă pe post de gustare devorezi un baton de ciocolată sau
chips-uri, nu e de mirare că nu
reușești să scapi de kilogramele
în plus. Unele gustări au o densitate calorică extrem de mare, chiar
dacă aparent sunt inofensive – iată
câte calorii au, în medie, cele mai
populare gustări nesănătoase!
Croissantul cu ciocolată – un
croissant de dimensiuni obișnuite
poate avea până la 425 de calorii,
dintre care 220 de calorii provin
din grăsimi. Asta înseamnă că
aportul caloric al unei asemenea
gustări se apropie de cel potrivit
unei mese principale din zi. Dacă
alături de croissant bei și un cappuccino, adaugi încă 120 de
calorii – asta dacă nu foloseșți toppinguri precum caramelul sau
ciocolată pentru a aromatiza băutura. Dată viitoare când ai nevoie
de o gustare și te bate gândul să
îți iei un croissant și un cappucino,
alege mai degrabă un pahar de
apă sau un ceai verde, alături de
câțiva crackersi cu semințe.
Baton de ciocolată – și un baton de ciocolată are un aport
caloric de peste 450 de calorii, așa
că nu este recomandat persoanelor supraponderale. Mai
bine înlocuiește-l cu un baton făcut de tine, acasă, din fulgi de ovăz
și fructe deshidratate. În acest fel,
nu numai că restric\ionezi din
punct de vedere caloric gustarea,
însă te asiguri și că este făcută din
ingrediente 100% naturale.
Fursecuri – 100 de grame de
fursecuri pot avea până la 500 de
calorii – aport caloric foarte mare
pentru o simplă gustare. Renun\[
la cookies-urile din comerț și

prepară-ți, atunci când îți este
poă de fursecuri, unele de casă,
mai sănătoase și cu mai puține
calorii. Amestecă 250 g de sos de
mere cu 1/3 cană de făină integrală și pune aluatul obținut în
tavă, pe hârtie de copt. Coace fursecurile și vei obține o gustare mai
sănătoasă și mai săracă în calorii,
comparativ cu fursecurile cu fulgi
de ciocolată din comerț.
Chipsuri din cartoﬁ – 100 de
grame de chipsuri din cartoﬁ vin
la pachet cu aproximativ 500 de
calorii. Înlocuiește această gustare
cu o mân[ de migdale ori cu o
mân[ de nuci – nu numai că au
un aport caloric mai mic, însă totodată conțin și nutrienți esențiali
printre care acizii grași Omega 3.
Biscuiți cu ciocolată – biscuiții cu ciocolată au, de asemenea, un aport caloric destul de
mare. O porție de 3 biscuiți de dimensiuni reduse are 160 de
calorii, însă de cele mai multe ori,
porțiile de biscuiți nu se rezumă
la 3. Renun\[ la gustarea aceasta
nesănătoasă și mănâncă, mai degrabă, o banană. Dacă simți poă
de ceva mai deosebit, pasează banană și servește-o cu puțin unt de
arahide și cu un praf de
scorțișoară – gustos, sănătos, dar
și foarte sățios.
Pateu cu brânză sau merdenea – produsele de patiserie precum merdenelele sau pateurile nu
numai că sunt extrem de bogate
în calorii, însă conțin și grăsimi
nesănătoase din belșug, acestea ﬁind făcute cu margarină. O merdenea cu brânză poate avea până
la 500 de calorii, dintre care o cantitate mare provin din grăsimi.
Dacă asociezi merdeneaua cu un
pahar de suc, creezi o adevărată
“bombă” calorică. Evit[ asemenea
gustări ﬁe că ai sau nu probleme
cu greutatea, întrucât sunt extrem
de nesănătoase. Mai degrabă,
mănâncă bețișoare de morcov
proaspăt, cu hummus preparat de
tine, acasă. În acest fel, limitezi
aportul caloric, dar totodată ai
parte de o gustare hrănitoare.

Cu toții, atât femeile cât și
bărbații, secretăm estrogen. Însă
dacă organismul secretă mai
mult decât trebuie, apar acumulările de grăsime. La bărbați,
grăsimile se acumulează sub formă de sâni sau “moobs”, în timp
ce la femei se acumulează în zona
fesierilor.
De ce se depune grăsime pe
fese? Iată și explicația< când consumăm produse ce sunt toxice
sau greu de digerat, ﬁcatul trebuie
să muncească puternic pentru a
descompune acele toxine și apoi
să contribuie activ la eliminarea
acestora din organism. Când organismul este supraîncărcat cu
toxine, ﬁcatul nu poate ține pasul
și atunci organismul, pentru a nu
păstra active toxine în sângele
circulant, ce ar putea perturba
funcționarea organelor importante, mai ales creierul sau inima,
le trimite în țesutul adipos pentru
a le stoca sub formă de grăsime,
transmițând astfel și mesajul
paralel de consolidare a acestor
depozite adipoase.

8 pași pentru eliminarea
problemei
1. Timp de 14 zile, minimum,
trebuie să renunți la gluten, zahăr,
alimente procesate, îndulcitori
artiﬁciali, carbohidrați simpli și
alcool.
2. Consumă mult pe;te
proaspăt, vită organică, pui și
curcan procurat cât mai aproape
de sursă, fructe și legume.
3. Consumă multe legume
bogate în indole 3 carbinol. Cele
mai bogate legume sunt< varză,
broccoli, conopidă sau năsturel.
4. Poți lua indole 3 carbinol
din suplimente însă recomandat
ar ﬁ să ﬁe direct din legume .
5. Nu b[ga produsele la microunde deoarece se distrug 97%
din ﬂavonoide. Nu ﬁerbeți produsele deoarece distrugeți 60%
din nutrienți.
6. Semințele de in sunt bune
pentru accelerarea tranzitului intestinal așa că e indicat să le introduci în alimentație.
7. Asigur[-te că faci antrenament. Alege mișcări complexe și
folosește greutăți.
8. Consumă apă ﬁltrată în

cantități cât mai mari.
Alte sfaturi de preț care te vor
ajuta să scapi de grăsimea de pe
fese, dar și din alte zone ale corpului sunt<
• Modiﬁcă-ți dieta întrucât procesul de slăbire este, în primul
rând, dictat de dietă. Mănâncă
proteine de calitate, cereale inregrale, fructe, legume și grăsimi
sănătoase precum cele din avocado sau uleiul de măsline extravigin. Renun\[ complet la alimentele care conțin zahăr, sare
sau conservanți – acestea nu numai că au o densitate calorică
mare și favorizează retenția de
apă în țesuturi, însă sunt dăunătoare și pentru sănătate.
• Creează un deﬁcit caloric – regulă de baz[ pentru topirea
grăsimii constă în deﬁcitul
caloric. Asta înseamnă să oferi
organismului mai puține calorii
decât îi sunt necesare, astfel încât
să înceapă să ardă din depozitele
de grăsimi. Pentru rezultate vizibile e necesar un deﬁcit caloric
de cel puțin 500 kcal.
• Folosește orice moment din viața de zi cu zi pentru a-ți toniﬁa
corpul și pentru a scapă de grăsimi – renun\[ la li și urcă pe
scări, nu lua autobuzul, ci mergi
pe jos și fă tot timpul efortul de
a nu alege calea cea mai ușoară.
Nu uita, pentru rezultate de
durat[, trebuie să menții stilul de
viață sănătos și să practici sport
și după ce ajungi la greutatea
mult dorită. Altfel, toate eforturile tale vor ﬁ în zadar pentru
că nu vei reuși să te menții în formă. Lupta cu kilogramele trebuie
să ﬁe permanentă la persoanele
cu predispoziție de îngrășare.

Programe TV
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Vera Pop,
“:tirile ITV” - 19.30
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[”, realizator
Stela C[dar
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 10 13.00 Observator
14.00
Sf ]r;itul
copil[riei - Partea a IIa 16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Fructul oprit
22.45 Xtra Night Show
1.00 Prietenii de la 11
(r) 2.30 Acces direct (r)
4.15 Sf]r;itul copil[riei
(r) 6.00 Observator
TVR 2

Pro TV

“La M[ru\[“ - 15.00

Pro Cinema

Naomi Watts,
“Sf. Vincent” - 20.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea
13.00 :tirile Pro Tv
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La M[ru\[
17.00 :tirile Pro tv
18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tirile
Pro Tv 20.30 ~nt]lnire exploziv[ 22.30
Red Dawn< Ultima
invazie 0.15 :tirile
Pro Tv 0.45 ~nt]lnire exploziv[ (r)
2.30 Red Dawn< Ultima invazie 4.00
Lec\ii de via\[ (r) 5.00
Ce spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.00 La M[ru\[ 9.00
vedeta (r) 11.00 La
bloc 13.00 viața secretă a lui Walter
Mitty (r) 15.00
Danielle Steel’s Reg[sirea (r) 16.45
~n c[utarea fericirii
18.30 La bloc 20.30
Sf. vincent 22.15
Str[inul 0.00 Sf. vincent (r) 1.45 Str[inul
(r) 3.15 La M[ru\[
(r) 5.15 La bloc (r)

Kanal D

Eurosport
8<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 10<00 TENIS
Game Schett And
Mats Extra 10<15 Tenis< Openul Australiei,
la Melbourne 12<15
TENIS - Openul Australiei 15<15 TENIS
Game Schett And
Mats Extrae 15<30BIATLON - Ruhpolding
Cupa Mondială, în
Germania16<45 FORMULA E - Marrakech
Ca-mpionatul FIA, la
Marrakech, în Maroc
17<45 TENIS Openul Australiei
Openul Australiei, la
Melbourne 19<00 BIATLON - Ruhpolding
Cupa Mondială, în
Germania 19<55Ştirile
Eurosport 20<05Mastersul de la Londra,
Regatul Unit 20<45
SNOOKER - Londra
Mastersul de la Londra, Regatul Unit 0<25
Ştirile Eurosport 0<35
RALIURI - Dakar
1<00TENIS - Openul
Australiei la Melbourne 2<00 TENIS Openul Australiei, la
Melbourne 4<00 TENIS - Openul Australiei, la Melbourne

Franco Nero,
“Fra\i de s]nge” 20.10

Burak Deniz,
“Povestea noastr[“ 20.00

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360°-GEO<
Letonia-ţara care cântă
8.30 Câştigă România!
9.30 Cele şase surori
10.30 Pescar hoinar
11.00 Mic dejun cu un
campion 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Zile cu
stil 14.00 Documentar
360° Geo< Triburile indiene din Canada 15.00
Primăverii 15.30 Documentar< China, gust ;i
savoare 16.30 Cele şase
surori 17.30 Iarna amintirilor 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.10 Fra\i
de s]nge 22.30 Caracati\a
23.35 ~n numele legii
0.45 Fra\i de s]nge (r)
3.00 Caracati\a 3.55 ~n
numele legii 5.00 Gala
umorului 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
Teo Show 17.00 ~n
c[utarea adev[rului 19.00 Știrile
Kanal D 20.00
Povestea noastr[
22.30 Bravo, ai stil!
0.30 Știrile Kanal
D (r) 1.45 Povestea
noastr[ 3.30 Puterea dragostei (r)
6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de
râs 6.45 Știrile
Kanal D

Pro 2

Miercuri 16 ianuarie 2019
Prima TV

Riddhi Dogra,
“~ntr-o alt[ via\[“ 16.30
7.30 Mama campionului (r) 8.30 ~n ritmul vie\ii 9.30
Teleshopping 9.45
Petale de singur[tate
10.45 Teleshopping
11.15 Tata de-a gata
(r) 13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut 14.30 ~n ritmul vie\ii 15.30 Petale
de singurătate 16.30
Într-o altă viaţă 18.00
Mama campionului
19.00 Tat[ de-a gata
21.00 ~n ritmul vie\ii
22.00 State de Rom]nia 23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Tata
de-a gata (r) 2.00
Petale de singur[tate
3.00 Mama campionului 4.00 State de
Rom]nia 4.45 Dincolo
de povestiri 5.15
Dragoste de `mprumut
6.00 ~ntr-o alt[ via\[

Jean Dujardin,
“Agentul OSS 117<
Ac\iune `n Rio” - 20.30
7.20 Tr[sni\ii din
NATO (r) 8.00 Elisa
(r) 9.30 Teleshopping
10.00 Mama mea
g[te;te mai bine
11.00 Teleshopping
11.30 Happy News
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Elisa 17.10 Tr[sni\ii
din NATO 18.00 Focus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 Agentul OSS
117< Acțiune în Rio
22.30 Starea na\iei
23.30 Tr[sni\ii din
NATO 0.30 Focus
din inima Rom]niei
1.00 Cronica c]rcota;ilor 3.00 Mama
mea g[te;te mai bine
4.00 Legiunea str[in[
5.50 Starea na\iei
6.50 Teleshopping

M1

RTL Club
7.00 Magazin de
dimineață 10.05
Astro show 12.45
Focus 13.15 Budapesta zi și noapte - ser.
magh. 14.30 Dragii
moștenitori - ser.
magh. 15.30 Mentalistul - ser. am.
17.20 Elif - pe
drumul iubirii - ser.
turc 19.00 Jurnal RTL
21.05 Între prieteni
22.50 Armă letală ser. am. 1.05 Raliul
Dakar 2019 1.25
Investigatorii - ser.
am-can.
Echo

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
19.30 Jurnal 20.05
Planeta albastră
20.30 Jurnal 20.34
Astă seară 22.30
Jurnal mondial
22.51 Astă-noapte
24.02 Jurnal de
închidere

12.05 Către casă
13.00 Jurnal 13.30
Orizont 14.10
Clubul presei 15.25
Club cultural 16.10
Arhitectură X XI
16.35 Moștenirea
vie 18.10 Lumea
verde
19.30
Olimpul 20.05
Actualitatea zilei
21.35 v4 - viitorul
Europei 22.10
Angard - emisiune
politică
23.35
Clubul presei –
generația nouă

TVR 1

Camelia Văcaru,
“Convie\uiri”- 15.00
7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
9.45 Teleshopping 10.00
Perfect imperfect 11.00
Perfect imperfect 12.00
Teleshopping
12.30
Adev[ruri despre trecut
13.00 Aici, acum 14.00
Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect! 15.00 Convie\uiri
16.00 Convie\uiri 17.00
Telejurnal 17.05 Gropile
circulare< înghiţiţi de vii
18.00 Rom]ni care au
schimbat lumea 18.30
Rom]ni care au schimbat
lumea 19.00 Pulsul zilei
20.00 Telejurnal 21.00
Rom]nia 9 22.00 Rom]nia
9 22.30 Ecaterina 23.30
Dosarele extratereştrilor
23.55 vorbe;te corect! 0.00
Telejurnal 0.30 Rom]ni
care au schimbat lumea
1.00 Rom]ni care au schimbat lumea 1.30 Toate-s
vechi şi 9-s toate (r) 2.00
Rom]nia 9 2.50 Rom]nia 9
(r) 3.15 Telejurnal (r) 4.05
Ecaterina (r) 4.55 vorbe;te
corect 5.00 Dosarele extratereştrilor 5.25 Imnul
României 5.30 Pulsul zilei

Duna TV
7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru – em.
în lb. rom. 9.45
Dragoste amețitoare ser. mex. 10.30
Doctorul de provincie
- ser. germ. 13.02
Jurnal 13.50 Să gătim
simplu din nou 15.15
Dragoste infinită - ser.
turc 16.15 Șase surori
- ser. span. 17.10
Agentul Rex 18.05
Poșeta 19.35 Labirintul sorților - ser. turc
21.35 Aristocrații ser. am-engl-irl. 23.30
Cu orice preț viața film ceh
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|inute de schi cu stil pentru acest sezon
Sporturile
pe pârtie ne
fac iarna
mai frumoasă.
După săniuş şi patinaj, schiul
şi snowboard-ul sunt cele mai
distractive activităţi în această
perioadă, când totul este
acoperit de zăpadă, iar temperaturile sunt foarte scăzute.
Indiferent ce sport alegeţi să
practicaţi, important este să aveţi
echipamente adecvate fără să
suferiţi de frig sau de cald< haine
ce oferă protecţie, impermeabilitate şi lejeritate în mişcări.
Cu alte cuvinte, echipamentul
de schi sau de snowboard trebuie
să menţină temperatura corpului
la un nivel optim, să nu permită
pătrunderea umezelii, să vă izoleze
termic, să ﬁe şi ﬂexibilă pentru a
vă putea mişca uşor şi modular
pentru a vă echipa şi dezechipa într-un timp record.
Pe pârtiile din Italia, Franţa,
Austria sau chiar România, practicanţii acestor sporturi de iarnă
au împins barierele modei, transformând sportul într-o "paradă" a
costumelor şi accesoriilor! Evident, există trend-uri şi în privinţa
costumelor de schi. Să luăm exemplul ﬁlmelor din seria James
Bond care întotdeauna conţin
scene ﬁlmate pe pârtii de top din
lume< "A view to Kill" (ﬁlmat în
Siberia), "For Your Eyes Only"
(Cortina D’Ampezzo), "e World
is not Enough" (Chamonix) sau
"Spectre' (Solden, Austria)!
Dacă în anii trecuţi, costumele
de schi intens colorate în nuanţe
neon erau la mare căutare, în 2016
au revenit la modă nuanţele clasice
de alb, negru sau combinăţiile
"black&white". Evident, contează
şi accesoriile< nu mai vorbim de
mănuşi şi fulare, ci şi de celebrele
"moon boots" care sunt cele mai
confortabile după ce renunţăm la
clăpari. Marc by Marc Jacobs sau
Adidas by Stella McCartney vin cu
propuneri interesante şi care la o
adică, pot ﬁ purtate şi în oraş!
Respectând
toate aceste
proprietăţi
tehnice, Armani
EA7 propune o
colecţie
(disponibilă în
magazinul
Sport/Couture din Băneasa Shopping City sau pe www.sportcouture.ro) de pantaloni şi jachete de
schi cu o notă inconfundabilă de
stil italienesc.

Programe TV
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Ioana Zaharia,
“Gimnastica de
diminea\[“ - 7.30
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 Stela C[dar 21.30
:tiri 22.00 Audien\e `n
direct (redifuzare)

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.00 Prietenii de la 10
13.00 Observator 14.00
Sf ]r;itul copilariei Partea a III-a 16.00 Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator
20.00 Ultimul trib<
Madagascar 23.00 Xtra
Night Show 1.00 Prietenii de la 11 (r) 2.30
Acces direct (r) 4.15
Sf]r;itul copilariei 6.00
Observator

TVR 2

Pro TV

Penélope Cruz,
“Banditele” - 20.30

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
Banditele 22.15 De
neoprit 0.00 :tirile
Pro Tv 0.30 Banditele (r) 2.00 De
neoprit (r) 3.00 La
M[ru\[ 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

Kanal D

Demi Moore,
“O familie perfect[“
- 20.10

“Teo Show” - 15.00

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360°-GEO<
Triburile indiene din Canada 8.30 C];tig[ Rom]nia
9.30 Cele ;ase surori 10.30
Motorvlog 11.00 Memorialul durerii - o istorie care
nu se `nva\[ la ;coal[ 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Natur[ ;i aventur[ 14.00
Documentar 360° Geo< Nevada-câinii alungă urşii
15.00 Primăverii 15.30
Documentar< China, gust
şi savoare 16.30 Cele şase
surori 17.30 Iarna amintirilor 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.10 O familie perfect[ 21.50 Poate nu
;tiai 22.10 Caracati\a 23.15
~n numele legii 0.25 O familie perfect[ 2.00 Caracati\a
3.00 În numele legii 4.00
Telejurnal TvR 2 4.45
Sport 5.00 Destine ca-n
filme (r) 5.55 Imnul României 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
Teo Show 17.00 ~n
c[utarea adev[rului 19.00 Știrile
Kanal D 20.00
Povestea noastră
22.30 Bravo, ai
stil! 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.45
Povestea noastr[
3.30 Puterea dragostei (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D (r)

Pro Cinema

Marlon Wayans,
“Cincizeci de umbre
ale lui Black” - 22.30
7.30 La M[ru\[ (r)
9.30 La bloc 11.45
Cum salvezi o c[snicie
13.45 vedeta (r) 15.30
~n c[utarea fericirii
17.15 Secrete 19.00 La
bloc 20.30 The Gunman. Pe viață și pe
moarte 22.30 Cincizeci de umbre ale lui
Black 0.00 The Gunman. Pe viață și pe
moarte (r) 2.00 Cincizeci de umbre ale lui
Black (r) 3.30 La
M[ru\[ 5.30 La bloc

Eurosport
6<00 Tenis - Openul
Australiei, la Melbourne 8<00 Tenis Openul Australiei, la
Melbourne 10<00 Tenis - Game Schett And
Mats Extra 10<15 Tenis
- Openul Australiei, la
Melbourne 12<15 Tenis - Openul Australiei, la Melbourne15<15 Tenis Openul Australiei, la
Melbourne 15<30 Tenis - Openul Australiei, la Melbourne
16<45 Tenis - Openul
Australiei, la Melbourne 18<30 Sporturi
de iarn[ - În urmărirea
istoriei 19<00 Biatlon Ruhpolding Cupa
Mondială, la Ruhpolding, în Germania 19<55
Ştirile Eurosport 21<00
Seria de judo 20<05
Snooker - LondraMastersul de la Londra, Regatul Unit 20<45
Snooker - LondraMastersul de la Londra, Regatul Unit 0<25 Ştirile
Eurosport 0<35 Raliraid - Dakar 1<00
Openul Australiei, la
Melbourne 1<45 Game
Schett And Mats Extra
2<00 Openul Australiei, la Melbourne
4<00 Openul Australiei, la Melbourne

Pro 2

Öykü Karayel,
“~n ritmul vie\ii” 14.30
7.30 Mama campionului (r) 8.30 ~n ritmul
vie\ii 9.30 Teleshopping 9.45 Petale de singurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Tata de-a gata (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu imprumut
(r) 14.30 ~n ritmul
vie\ii 15.30 Petale de
singur[tate 16.30 ~ntro altă viaţă 18.00 Mama campionului 19.00
Tata de-a gata 21.00 În
ritmul vieții 22.00 State
de Rom]nia 23.00
Dragoste cu `mprumut
0.00 Tata de-a gata (r)
2.00 Petale de singurătate (r) 3.00 Mama
campionului (r) 4.00
Stare de Rom]nia 4.45
Dincolo de povestiri
5.15 Dragoste de
`mprumut 6.00 ~ntr-o
alt[ via\[
M1

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 11.30 Unio 28
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Banca
de școală 15.35
vârsta 16.35 Unio
28 17.35 Planeta albastră 18.33 Gospodarul maghiar
19.00 Jurnal 20.00
Știri 22.30 Jurnal
mondial 23.00 Jurnal 24.02 Jurnal de
închidere

Joi 17 ianuarie 2019
Prima TV

TVR 1

Drago; P[traru,
“Starea Na\iei” 22.30

Bogdan Şerban Iancu,
“Rom]ni care au
schimbat lumea” 18.00

6<50 Teleshopping
7<20 Trăsniţii 8<00
Elisa 9<30 Teleshopping 10<00 Mama
mea găteşte mai bine
11<00 Teleshopping
11<30 Casa< construcție și design
12<00 Teleshopping
14<00 Camera de râs
14<30 Tele-shopping
15<05 Focus 16<00
Elisa 17<10 Trăsniţii
18<00 Focus 18
19<30 Mama mea
găteşte mai bine
20<30 Liceenii 22<30
Starea Na\iei 23<30
Trăsniţii 00<30 Focus din inima
României 1<00 Cronica Cârcotaşilor
3<00 Mama mea
găteşte mai bine 4.00
vin ciclistii

7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
9.45 Teleshopping 10.00
Perfect imperfect 11.00
Perfect imperfect 12.00
Teleshopping
12.30
Adev[ruri despre trecut
13.00 Aici, acum 14.00
Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect 15.00 Akzente
16.00 Akzente 17.00 Telejurnal 17.05 Europa mea
18.00 Rom]ni care au
schimbat lumea 18.30
Rom]ni care au schimbat
lumea 19.00 Pulsul zilei
20.00 Telejurnal 21.00
Rom]nia 9 22.00 Rom]nia 9 22.30 Ecaterina
23.30 Dosarele extratere;trilor 23.55 vorbe;te
corect 0.00 Telejurnal 0.30
Rom]ni care au schimbat
lumea 1.00 Rom]ni care
au schimbat lumea 1.30
Levintza prezint[ 2.50
Rom]nia 9 3.15 Telejurnal
4.05 Ecaterina (r) 4.55
vorbe;te corect! 5.00
Dosarele extratere;trilor
5.25 Imnul României 5.30
Pulsul zilei

RTL Club
7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 12.45 Focus 13.15 Bupapesta
zi și noapte - ser.
magh. 14.30 Dragii
moștenitori - ser.
magh. 15.30 Mentalistul - ser. am. 17.20
Elif - pe drumul iubirii - ser. turc 19.00
Jurnal RTL 22.50 O
pereche fără pereche
- ser. am. 1.05 Raliul
Dakar 2019 1.35 Hotelshow - cele mai
bune cazări din
provincie
Echo

12.05 Către casă
13.00 Jurnal 13.30
Clinica 14.10 Istoria
de ieri 14.35 Teroarea săptămânii
15.00 Jurnal 15.25
Club cultural 15.35
Olimpul 16.10 A
munci pentru bani
18.10 Trend 18.35
Orizont 19.30 Fotografie de departajare 20.05 Actualitatea zilei 21.35
Bruxellesul 22.10 În
spatele știrilor 23.35
Razie

Duna TV

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.40 Dragoste amețitoare ser. mex. 10.30
Doctorul din provincie 13.01 Jurnal
13.50 Să gătim simplu din nou 15.10
Dragoste infintă ser. turc 16.00 Șase
surori - ser. span.
16.55 Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților - ser. turc
21.25 Fabry - em. de
umor 23.20 Cavaler
plătit - com. am.
24.55 Piața Moscova - film magh.

S[n[tate
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Vitamina C natural[
de la Hypericum ;i bolile
cardiovasculare
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Consumat zilnic, ceaiul verde
sau negru este benefic pentru
s[n[tate

Vitamina C îmbunătățește
dilatarea vaselor aterosclerotice, un beneﬁciu pentru indivizii care suferă de angină pectorală, insuﬁciență cardiacă,
nivel ridicat de colesterol și
hipertensiune. Îmbunătățirea
ﬂuxului sangvin a fost documentată în studii la o doză zilnică de 500 mg.
vitamina C este totodată un antioxidant puternic și oferă protecție
proteinelor, lipidelor, carbohidraților și chiar ADN-ului față de
daunele provocate de radicalii
liberi. Ea protejează celulele endoteliale de deteriorarea oxidantă
cauzată de homocisteină și ampliﬁcă activitatea glutationului, puternicul antioxidant produs de corp.
Pentru pacienții cu boli cardiovasculare vitamina C este un supliment care trebuie inclus în terapie.
Și după cum o indică evoluția
cercetării medicale, ea vă poate proteja din start de bolile cardiovasculare.
Unii sceptici susțin că o cantitate mai mare de 200 mg pe zi este
inutilă. Ei spun că peste această cantitate singurul efect al vitaminei C
este „o urină scumpă”. Însă o analiză
recentă a nouă studii majore arată
că oamenii care iau peste 500 mg
pe zi prezintă o mortalitate cauzată
de bolile cardiovasculare cu circa
30% mai scăzută comparativ cu
persoanele care nu folosesc vitamina. Consumatorii pot găsi astăzi
rareori o pilulă care furnizează mai
puțin de 100 mg de vitamina C.
Deși este adevărat că o parte a vitaminei C trece în urină la scurtă
vreme după administrarea ei orală,
mare parte intră în celule. Probabil
că vitamina eliminată a îndeplinit
o funcție antioxidantă și detoxiﬁantă călătorind prin corp.
vitamina C mărește absorbția
ﬁerului și poate prezenta astfel o
valoare suplimentară pentru femeile aﬂate la menstruație, dar la
bărbați și la femeile aﬂate la postmenopauză acest fenomen este întrucâtva un motiv de îngrijorare.
Aveți nevoie de suﬁcient ﬁer în dieta
voastră pentru a produce hematii
normale, dar dincolo de această
funcție, ﬁerul are efecte negative
asupra sănătății. Fierul liber, care
nu participă la formarea hemoglobinei sau la alte procese biochimice
care îl necesită, acționează ca un
radical liber, provocând oxidarea
colesterolului LDL și a altor structuri intracelulare și extracelulare.
Excesul de ﬁer este asociat cu disfuncția endotelială, rezistența la insulină și un risc sporit la boli cardiovasculare. Pentru a ﬁ în sigu-

ranță, veriﬁcați-vă nivelul ﬁerului
printr-un test de feritină seric.
Ce tip de vitamina C ar trebui
să luați? Numele chimic al vitaminei C este acid ascorbic și, da, în
cazul în care aveți un stomac sensibil, ea vă poate cauza o anumită
iritare. Cea mai bun[ vitamina C
este cea naturală obținută prin extract integral din măceșe sau citrice
( vITACAN). Dacă acidul ascorbic
simplu vă deranjează, gândiți-vă la
o formă tamponată sau la un ascorbat mineral, cum este ascorbatul de
calciu din produsul vitacan alcalin,
variantă care este mai blândă cu
stomacul.
Bioﬂavonoizii (cunoscuți, de
asemenea, ca vitamina P) ajută la
escortarea vitaminei C în corp.
Acești compuși, care se găsesc în
fructe și legume, au efecte beneﬁce
pe cont propriu. Merită să plătiți
ceva mai mult pentru un supliment
care îmbină vitamina C cu
bioﬂavonoizi.
Toate cele 3 forme ale vitaminei
C sunt naturale și con\in
bioﬂavonoizi din măceș.
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

Ceaiul verde sau negru are
numeroase efecte beneﬁce
asupra s[n[t[\ii, iar acest lucru a fost demonstrat de o serie de studii. De altfel, sunt
popoare unde a intrat `n rutina zilnic[ consumul celor
dou[ tipuri de ceai, desigur,
`n cantit[\i moderate ;i acompaniat de o alimenta\ie
s[n[toas[ ;i echilibrat[.
Printre altele, Consiliul olandez al s[n[t[\ii recomand[ s[ se
bea trei-patru ce;ti de ceai pe zi
dup[ ce a trecut `n revist[ toate
studiile realizate p]n[ `n prezent
asupra leg[turii `ntre consumul
de ceai ;i bolile cronice (afec\iuni cardiovasculare, diabet, cancer, demen\[, depresie, etc.).
Speciali;tii subliniaz[ c[ este
vorba de ceai "adev[rat" ;i nu de
infuzii sau ceaiuri de fructe, relateaz[ passionsante.be.
Ceaiul are un efect pozitiv

asupra presiunii arteriale, consumul zilnic a cinci ce;ti de ceai
negru sau a trei ce;ti de ceai
verde reduc]nd presiunea sistolic[ `n medie cu 2 mmHg. ~n
plus, amelioreaz[ nivelul de colesterol< trei ce;ti de ceai negru
sau verde pe zi ar sc[dea nivelul
colesterolului "r[u" (LDL).
Acest dublu efect (presiune
arterial[ ;i colesterol) contribuie
la prevenirea bolilor vasculare
(cardiace ;i cerebrale).
Un alt aspect men\ionat de
passionsante.be este c[ patru
ce;ti de ceai negru sau verde ar
sc[dea cu circa 15% riscul de a
face diabet.
~n schimb, nu s-a demonstrat, cel pu\in deocamdat[ —
vreun efect pozitiv al consumului de ceai asupra riscului de a
dezvolta cancer (de s]n, colon,
pl[m]ni), demen\[ sau depresie.
Este cercetat `n prezent rolul s[u
precis `n controlul greut[\ii, iar
studiile vor continua.

