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Stela C[dar,
“Agenda public[” 20.00

Elijah Wood,
“St[p]nul inelelor” 20.30

Dolph Lundgren,
“Adev[rul despre
Ana” - 20.30

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 Audien\e `n direct (redifuzare), invitat viorel
verze; 19.30 :tiri
20.00 “Agenda public[”, realizator Stela
C[dar

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<
Întoarcerea regelui
0.00 Portalul 1.45
Stăpânul inelelor<
Întoarcerea regelui
(r) 5.00 Lec\ii de
via\[ (r) 6.00 Ce se
întâmplă doctore?
(r) 6.30 Arena
buc[tarilor

7.00 La M[ruţă (r)
9.00 La bloc (r) 11.15
~n c[utarea fericirii (r)
13.00 Cum salvezi o
c[snicie (r) 15.00 Secrete (r) 16.45 Palomino 18.30 La bloc 20.30
Adev[rul despre Ana
22.00 Adev[ratul curaj 0.00 Adev[rul despre Ana (r) 1.30
Adev[ratul curaj (r)
3.15 La M[ruţă (r)
5.15 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 Charlie St.
Cloud 16.00 Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator 20.00 Ultimul trib<
Madagascar 22.30
Recuperatorii 0.30
Charlie St. Cloud 2.15
Acces direct (r) 4.00
Recuperatorii 6.00
Observator
TVR 2
7.00 Regatul Sălbatic 7.30 Documentar 360°-GEO< Nevada-câinii
alungă urşii 8.30 C];tig[
Rom]nia 9.30 Cele ;ase surori
10.30 Cap compas 11.00 Ferma
12.00 Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar 360° Geo<
Mexic-jucătorii desculţi de
baschet 15.00 Primăverii (r)
15.30 China, exotism ;i inova\ie
16.20 100 de poveşti despre
Marea Unire - 5 minute de istorie
cu prof. dr. Adrian Cioroianu
16.30 Cele şase surori 17.30 Iarna
amintirilor 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR2 19.45
Sport 20.00 Gala Umorului
21.10 Misterele din Shadow Island 22.50 ~n pielea ei 0.50 Femei
de 10, bărbați de 10 (r) 1.45 Femei de 10, bărbați de 10 (r) 2.35
Misterele din Shadow Island (r)
4.05 ~n pielea ei 5.55 Imnul
României 6.00 Cap compas

I

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 17.30 ~n
c[utarea dragostei
19.00 :tirile Kanal D
20.00 Povestea noastră
23.00 Bravo, ai stil!
1.00 Ştirile Kanal D
2.15 Puterea dragostei
4.15 Povestea noastr[
6<00 Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6<45 Ştirile Kanal D
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Eurosport
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< Game
Schett And Mats Extra 15<30 Biatlon< Cupa Mondială, la Ruhpolding, în Germania
17<00 Combinata
nordică< Cupa Mondială, în Franţa 17<15
Schi alpin< Cupa
Mondială, în Elveţia
18<00 Biatlon< Cupa
Mondială, la Ruhpolding, în Germania
18<45 Sărituri cu schiurile< Cupa Mondială,
la Zakopane, în Polonia 19<55 Ştirile Eurosport 20<05 Snooker< Mastersul de la
Londra, Regatul Unit
20<45 Snooker< Mastersul de la Londra,
Regatul Unit 0<25
Ştirile Eurosport 0<35
Raliuri< Raliraid Dakar 1<00 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 1<45 Tenis< Game Schett And
Mats Extra 2<00 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne

Pro 2

Riddhi Dogra,
“În ritmul vieții”
- 21.00
7.30 Mama campionului (r) 8.30 ~n ritmul
vie\ii 9.30 Tele-shopping 9.45 Petale de singur[tate (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 singur[tate 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 singurătate (r) 3.00 Mama
campionului (r) 4.00
State de Romania (r)
4.45 Ce se `nt]mpl[
doctore? 5.00 Dragoste
de `mprumut 5.45 Într-o altă viaţă (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 15.35 Gospodarul maghiar
16.35 vârsta 17.35
Ești acasă 18.53 Astă seară 19.00 Jurnal 20.05 vârsta
22.25 Jurnalul celor
din v4 22.30 Jurnal
mondial 22.50 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere
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Prima TV

Magda Vasiliu,
“Focus 18” - 18.00

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 Trăsniți
din NATO 18.00 Focus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 Colierul de turcoaze 22.30 Trăsniți
din NATO 1.15 În
bucătărie cu Horia
vîrlan (r) 2.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 3.00 Focus (r)
4.15 Agentul OSS
117< Acțiune în Rio
(r) 6.50 Teleshopping
RTL Club
7.00 Magazin de dimineață 10.05 Astro
show 13.15 Budapesta zi și noapte - ser.
magh. 14.30 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 15.25 Mentalistul – ser. am. 17.20
Pe drumul iubirii –
ser. turc 19.00 Jurnal
RTL 21.05 Între prieteni – ser. magh.
22.50 Ultimul vânător de vrăjitoare –
film am. 2.10 Raliul
Dakar 2019 2.45 CSI<
Invesitgatorii din
New York - ser. am.
Echo

12.05 Către casă
13.00 Jurnal 13.30
Trend 14.10 Bruxellesul 15.00 Jurnal 15.35 Fotografia de departajare
16.05 Castele interzise 16.45 Kosice,
orașul schizofren
18.10 Razie 18.35
Lumea verde 19.30
Constructorii 0.05
Actualitatea zilei
21.35 Informator
23.35 Sincer

TVR 1

Demi Moore,
“Bobby” - 21.10
7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
10.00 Perfect imperfect
11.00 Perfect imperfect
11.45 Teleshopping
12.30 Adevăruri despre trecut 13.00 Aici,
acum 14.00 Telejurnal
14.55 vorbe;te corect
15.00 Fără etichetă
16.00 EURO polis
17.00 Telejurnal 17.05
Banii tăi 17.30 Lumea
azi 18.00 Observatori
la Parlamentul European 18.30 Cooltura
19.00 Pulsul zilei
20.00 Telejurnal 21.10
Bobby 23.05 Recurs la
morală 0.00 Telejurnal
0.30 Istorii ascunse
1.10 Bobby (r) 3.05
Telejurnal 3.45 vreau
s[ fiu s[n[tos! (r) 4.35
Pulsul zilei 5.25 Imnul
Rom]niei 5.30 Teleshopping

Animale
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Papagalul Macaw, pe cale de dispari\ie
în America Central[ ;i în America de Sud
Macaw fac parte din
şaptesprezece specii, din
cadrul a şase neamuri,
aparţin]nd familiei de papagali Psittacidae, cunoscuţi
pentru culorile lor strălucitoare şi pentru ciocurile lor
puternice.
Aceşti minunaţi papagali sunt
nativi din America Centrală şi din
America de Sud, preferând pădurile tropicale. Noaptea dorm în
coroanele copacilor, iar ziua
zboară în căutarea hranei. Dieta
lor constă din fructe, seminţe şi
nuci, dar se hrănesc şi cu insecte
sau cu melci. Unele exemplare au
fost observate consumând lut
umed sau sol, cel mai probabil
pentru detoxiﬁerea sistemului digestiv.

Cauze
Câteva specii de Macaw sunt
considerate a ﬁ pe cale de dispariţie. Două dintre cele mai importante cauze ale dispariţiei lor sunt<
prinderea ilegală şi pierderea habi-

Se împerechează pe viaţă

tatului natural. Pentru ca aceşti
papagali sunt foarte apreciaţi
ca păsări de companie, vânătorii sunt motivaţi să îi captureze din habitatul lor
natural şi să-i vândă iubitorilor de animale. De
asemenea, odată cu
tăierea pădurilor tropicale
în vederea obţinerii lemnelor de construcţie şi combustibilului sau cu despădurirea
în vederea măririi terenului agricol, Macaw şi-au pierdut locurile
de cuibărit şi sursele de hrană.

În general, papagalii Macaw
se împerechează pe viaţă. Atunci
cand femelele clocesc ouăle, masculii pleacă în căutarea hranei, pe
care o aduc acestora în cuib. De
regulă, papagalii Macaw cuibăresc
în stoluri de cinci până la cincisprezece perechi – acestea comunică între ele prin vocalize. La fel
ca şi alţi papagali, unii dintre
Macaw pot ﬁ dresaţi să imite discursul proprietarilor lor. Sunt
animale de companie
foarte bune, însă trebuie să ﬁe recomandaţi
de

Protejarea speciilor
Pe de altă parte, câteva grupuri
de conservare se luptă pentru a
păstra aceste magniﬁce păsări în
viata.
De
exemplu,
bluemacaws.org este un grup dedicat salvarii Macawului Albastru
(Anodorhynchus). Printre speciile
ameninţate cu dispariţia se
numără< Macaw cu gâtul albastru,
Macaw zambilă şi Macaw cu gâtul
roşu. Din păcate, se pare ca aceeaşi
soartă îi urmăreşte şi pe papagalii
Macaw Glaucus şi Spix.

crescători sau de
furnizori caliﬁcaţi.
Potenţialii proprietari trebuie să înveţe cum să îngrijească în mod
corect aceste superbe păsări, pentru a nu le pune viaţa în pericol.

Duna TV

7.00 Jurnal 8.45 Poșeta 9.40 Dragoste
amețitoare 13.02
Jurnal 13.50 Să gătim simplu din nou
15.15 Dragoste fără
sfârșit – ser. turc
16.10 Șase surori –
ser. span. 17.05
Agentul Rex 19.00
Jurnal 19.35 Labirintul sorților – ser. turc
21.25 Prăjituri ucigașe – film am. 22.55
Domnișoara Julie –
film engl-fr-irl-cannorv. 3.05 Enigmaticul secol XX.

Cum ne vindec[m de ornitofobie
Dicționarul Explicativ al
Limbii Române deﬁnește fobia ca ﬁind o stare patologică
de neliniște și de frică obsedantă, lipsită de o cauză
obiectivă sau precisă.
Printre fobiile cel mai des întâlnite se numără cele față de animale. Iar dintre acestea, specialiștii susțin că cele mai frecvente
fobii sunt cele față de câini, de
șerpi, de păianjeni și de păsări.
Ornitofobia – sau teama de
păsări – se manifestă prin suferinţa pe care oamenii o simt atunci când stau în preajma păsărilor
sau se gândesc la ele. Pentru anumiţi indivizi, ornitofobia apare
doar faţă de păsările prădătoare,
cum ar ﬁ vulturii sau ulii, dar
pentru alţii se manifestă şi în
cazul păsărilor ţinute în casă,
cum ar ﬁ papagalii, sau a oricăror
înaripate.

Cauzele ornitofobiei
Există mai multe cauze care
pot declanşa ornitofobia. De exemplu, copiii pot începe să simtă
fobie faţă de păsări dacă au fost

vreodată atacaţi de păsări
prădătoare. Apoi, prezenţa
întâmplătoare
a
diferitelor păsări la evenimente nefericite, cum ar
ﬁ înmormântări sau accidente
– poate ﬁ suﬁcientă pentru activarea fobiei, mai ales la copii. De
asemenea, pătrunderea neaşteptată a unei păsări în casă, pe fereastră, poate agita îndeajuns de
tare părinţii, încât incidentul să
se transforme într-o traumă. Ornitofobia mai poate ﬁ declanşată
şi de folclor sau de ﬁlmele care
portretizează păsările într-o lumină negativă, asemănându-le
chiar cu maşinării de ucis.
În majoritatea cazurilor, ornitofobia trece de la sine, dar mai
sunt şi excepţii în care aceasta se
poate manifesta toată viaţa.

Simptomele ornitofobiei
Simptomele ornitofobiei
variază în funcţie de gravitatea
bolii. Ca în cazul oricărei fobii,
simptomele ornitofobiei pot ﬁ
caracterizate ca mentale, ﬁzice
sau emoţionale. Unii oameni refuză să mănânce în locurile în

care sunt păsări prezente, de
teamă să nu le ﬁe furată mâncarea. Alţii se tem de păsările
împăiate de la muzee sau pur şi
simplu de imagini şi clipuri cu
păsări. În privinţa simptomelor
ﬁzice, menţionăm< tremurături,
agitaţie, plânsete, diferenţe bruşte
ale temperaturii corpului, bătăi
prea rapide ale inimii. Drept consecinţă, oamenii care suferă de
fobie faţă de păsări ajung chiar
în situaţia de a refuza să iasă singuri din casă, în special noaptea.

Tratamentul împotriva
ornitoﬁbiei
Este important ca cei ce
suferă de ornitofobie să încerce
să se vindece, starea de anxietate
şi de depresie ce apare la vederea
înaripatelor nu este deloc sănătoasă. Fobia în stare avansată
necesită tratamentul unui specialist care, în cazuri extreme,
poate propune chiar tratament
medicamentos.
În ceea ce priveşte ornitofobia mai uşoară, este recomandat
ca pacienţii apeleze la terapia
prin expunere, adică să se con-

frunte cu ceea
ce îi face să se
teamă cel mai
tare. Astfel,
se recomandă un
tratament
gradual.
Primul
pas ar ﬁ
ca pacientul
să rostească
numele
păsărilor care îl sperie (sau pur
şi simplu să spună cu voce tare
cuvântul “pasăre”), să şi le imagineze, apoi să încerce să privească
la imagini sau la clipuri video cu
acestea pentru ca, în ﬁnal, să se
apropie în realitate de astfel de
exemplare. De asemenea, se recomandă ca ornitofobul să
noteze pe un caieţel ce îl sperie
cel mai tare la păsări, episoade
cu păsări care i-au rămas în
memorie (reale sau nu) şi, cel mai
important, momentele în care
contactul cu păsările nu a fost
negativ (dacă nu vorbim despre
o fobie ce se manifestă încă de la
vârste fragede).
Pagină realizată de
Ruxandra Filip
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Gabriel Ghi;an,
“Iat[ omul” - 21.00

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 Observator 10.00
Fructul oprit 13.00
Observator 13.30 Zaza
Sing 16.00 Cheﬁ la
cuțite (r) 19.00 Observator 20.00 Zootropolis 22.00 101 Dalma\ieni 0.00 Spitalul de
nebuni 2.00 Ultimul
trib< Madagascar (r)
4.15 Spitalul de nebuni
(r) 6.00 Observator
TVR 2

Pro TV

Mihai Bobonete,
“Las Fierbin\i” 20.00
7.00 :tirile Pro Tv
10.00 La bine ;i la r[u
12.15 Ce spun românii
(r) 13.15 Rocky III
15.15 Eu ;i prin\ul 3
17.00 F[r[ o v]sl[
19.00 :tirile Pro Tv
20.00 Las Fierbin\i
21.45 Lumea nu e de
ajuns 0.00 Las Fierbin\i
1.30 Lumea nu e de
ajuns (r) 3.30 Rocky II
(r) 6.00 Lec\ii de via\[

Kanal D

Gabriel Garko,
“Onoare ;i respect” 22.20

Ilinca Vandici,
“Bravo, ai stil!” 23.00

7.00 China, gust şi
savoare 8.00 China, gust
şi savoare 9.00 Fiica
oceanului 10.00 Mic dejun cu un campion 11.00
D'ale lu' Mitică (r) 12.00
Euromaxx 12.30 Gala
Umorului 13.30 Femei de
10, bărbați de 10 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
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 19.45
Sport 20.10 Detectivul
Dee şi misterul flăcăriifantomă 22.20 Onoare ;i
respect 0.20 Zile cu stil
(r) 0.45 Motorvlog (r)
1.10 Detectivul Dee şi
misterul flăcării-fantomă
(r) 3.10 Onoare ;i respect
5.00 Fiica oceanului (r)
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 Asta-i Rom]nia! (r) 15.30
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Exatlon
23.00 Bravo, ai stil!
1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.15 Puterea
dragostei (r) 5.15
Pastila de râs 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D (r)

Pro Cinema

Pro 2

S]mb[t[ 19 ianuarie 2019
Prima TV

TVR 1

Dev Patel,
“Hotelul Marigold” 20.30

Gheorghe Visu,
“State de Rom]nia”
- 22.00

Diana Bart,
“Flash monden” 19.30

Iuliana Tudor,
“Vedeta popular[“ 15.30

7.15 Ce spun rom]nii 9.15 La bloc
(r) 11.15 Secrete
(r) 13.00 Palomino
(r) 14.45 Cum
salvezi o căsnicie
(r) 16.45 Unul nu
aude, celălalt nu
vede 18.30 La bloc
20.30 Hotelul
Marigold 22.45
Fragmente 0.30
Adev[ratul curaj
(r) 2.30 Fragmente
(r) 4.00 La M[ruţă
(r) 6.00 La bloc (r)
6.30 Ce spun
rom]nii

7.15 Mama campionului (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 Mama
campionului (r) 4.00
State de Rom]nia (r)
4.45 Ce se `nt]mpl[
doctore? 5.00 Dragoste
de `mprumut (r) 5.45
Într-o altă viaţă

7.20 Flash monden
(r) 8.20 Elisa (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
Nunt[ `n Basarabia
15.30 Chef Dezbr[catu’ 16.00
Liceenii (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden
20.00 Arta shaolin
22.30 Enigma 0.00
A fost odat[ `n China 3 1.30 Arta
shaolin (r) 5.00 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 vorbe;te
corect 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
16.30 vedeta popular[
17.30 Replay 19.00 Teleenciclopedia 20.00 Telejurnal
21.00 Habemus Papam< o
istorie a puterii 21.50 Istoria cu virgil 22.00 Trei
decenii de r[zboi 23.00
Profesioniştii... cu Eugenia
vodă 0.00 #Creativ 0.35
Unde sunt banii? 1.35 Prietenii incredibile (r) 2.19
Dosar România (r) 3.10
Telejurnal (r) 3.50 Habemus Papam< o istorie a puterii 4.35 Trei decenii de
r[zboi 5.25 Imnul României 5.30 Teleshopping 6.25
Moment Art (r)

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
12<15 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 15<15 Tenis<
Game Schett And
Mats Extra 15<30
Biatlon< Cupa Mondială, la Ruhpolding, în Germania
17<00 Fotbal< Premier League 21<25
Ştirile Eurosport
21<35 Snooker<
Mastersul de la
Londra, Regatul
Unit 0<25 Ştirile Eurosport 0<35 Tenis<
Openul Australiei,
la Melbourne 1<45
Tenis< Game Schett
And Mats Extra
2<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 4<00 Tenis<
Openul Australiei,
la Melbourne 6<00
Tenis< Openul Australiei, la Melbourne

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 17.35
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

7.35 Clubul de
puști 11.45 Familia
mea și alte specii
umane 11.50 Autogram – pentru șoferi 14.40 Cobra 11
- ser. germ.15.45 O
pereche fără pereche – ser. am. 16.40
veronica Mars –
film am. 19.00 Jurnal RTL 21.00 Profesorul – ser. magh.
22.05 Sherlock Holmes - film am.
23.45 Raliul Dakar
2019

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.50 Aveți și
voi animale? 11.25
Magazin de familie
13.02 Jurnal 13.45
Rex la Roma – ser.
germ-it-austriac
14.35 Old Surehand – ser. iuggerm. 16.25 Până
dragostea este
proaspătă – film
magh. 18.00 Înger
gastronomic 19.00
Jurnal 20.30 Melodia 2019 23.17 Cărămida – film am.

Echo

11.35 Lumea verde
12.00 Știri 12.05
Către casă 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.
0.10 A munci pentru bani

S]mb[t[ 19 ianuarie 2019

Dezvoltare personal[
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Cititul, pilon de baz[ în dezvoltarea personal[
Atunci când simțim că nu
avem timp pentru noi, e indicat
să facem o ierarhie a priorităților pe care le avem și să decidem care din ele merită investiția timpului nostru. Putem
în acest sens nota totul într-o
agendă cu rolul de a ne ﬁ instrument pentru gestionarea corectă
a timpului. Să nu uităm nici de
faptul că avem la dispoziție inclusiv aplicații online ce ne sunt
de mare folos, concepute desigur în acest sens, cel al gestionării
corecte a timpului.

Un om educat, un om
citit, e un om cu care îți face
plăcere să porți o conversație,
nu simți că vorbești singur și,
mai ales, asculți cu mare
atenție pentru că poate chiar
ai ceva de învățat. Un om care
citește este un om care pune
accentul pe formarea sa continuă, învață mereu făcând
totul din plăcere.
Atunci când ne dorim să ne
dezvoltăm pe plan personal,
primul lucru de care trebuie să
ținem cont este lectura. Fiecare
dintre noi își dorește să se simtă
împlinit, împăcat. Ei bine, citind
reușim să trăim povești, învățând totodată, cultivându-ne
personalitatea, poate regăsindune pe noi înșine.

Muncă și pasiune
Pentru împlinirea noastră
trebuie să avem în vedere că există unele reguli promordiale.
Acestea sunt munca și pasiunea.
Când cele două se împletesc iese
ceva minunat. Specialiștii în
dezvoltare personală ne recomandă în primul rând să citim

Cursuri și seminarii
ﬁindcă lectura ne dă posibilitatea să ne îmbogățim vocabularul și să ne dezvoltăm cunoștințele de cultură generală. La
toate acestea se adaugă și dezvoltarea imaginației, căreia îi
dăm efectiv frâu liber prin lectură.
Tot specialiștii susțin că e
bine să citim în ﬁecare zi, să ne
acordăm timpul necesar pentru
a parcurge măcar câteva pagini
chiar și înainte de culcare. Sunt
foarte mulți oameni care nu pot

citi seara din cauză că le vine
somnul sau nu au suﬁcientă lumină. Aceștia se trezesc cu o oră
mai devreme și pot avea la rândul lor parte de o lectură plăcută.
Pentru a citi, în zilele noastre,
surse sunt enorm de multe, surse
inepuizabile de cultură. Trebuie
doar să ne facem timp pentru
asta și, să nu uităm niciodată,
suntem gestionarii propriului
nostru timp.

Ierarhia priorităților

Sursele de informații sunt
foarte multe și în zilele noastre
putem avea în vedere numeroasele cursuri și seminarii
pe care le susțin specialiștii.
Acestea reprezintă o investiție
importantă în cariera noastră,
o șansă de a ne testa cunoștințele, de a discuta cu experți,
cu oameni care ne pot ﬁ de ajutor. În materialul de mai jos
avem ca principal subiect succesul în carieră sau cum să ne
atingem obiectivele profesionale
în doar câțiva pași. vă invităm
să îl citiți.

Câ\iva pa;i pentru atingerea obiectivelor pe plan profesional
Așa cum scriam în articolul de mai sus, lectura e
foarte importantă în dezvoltarea personală. Pornind
de la această idee, mergem la
locul nostru de muncă.
Fiecare dintre noi ne dorim
succes pe plan profesional, o
carieră de succes, o afacere
care să meargă ca pe roate.
Pentru aceasta e de muncit
pentru că nimic nu pică din cer.
Iar această muncă se face nu
doar o zi pe săptămână, ci e vorba de muncă într-un ritm constant și chiar alert. Totul cu un
strop mare de pasiune pentru
ceea ce facem.

Există diferențe între
dorințe și obiective
Atingerea obiectivelor profesionale nu este doar un vis, iar
dacă la început am putea simți
asta înseamnă că e absolut necesar să credem în visul nostru, să
ne imaginăm acest succes. În clipa în care am reușit să simțim,

imaginar, acest succes mult
dorit, el nu va întârzia să apară.
Așadar, pasul următor e simplu
de făcut. vom nota cu exactitate
ce avem de făcut pentru atingerea obiectivelor profesionale,
să ne ﬁe foarte clar ce anume ne
dorim și, mai ales, de ce. vom
nota și timpul pe care îl alocăm
pentru ﬁecare obiectiv în parte,
pentru îndeplinirea lui și în acest

fel ne vom da seama de diferența
dintre dorințe și obiective.
Mai apoi facem planul de bătaie, planul de acțiune prin care
să atingem obiectivele. Le împărțim în mai multe etape pentru a ne ﬁ mai ușor de parcurs.
Deﬁnim pașii prin care să
ajungem unde ne dorim pentru
a nu cădea în capcana în care ne
spunem că e imposibil să

atingem anumite obiective. Stabilim așadar obiectivul și etapele
necesare atingerii lui.
Urmează cel din urmă pas,
acela în care trecem efectiv la
muncă ﬁindcă să nu uităm că
orice plan e de folos atunci când
e utilizat. De unde și ideea că
fără muncă nu putem obține
nimic, fără muncă nu există
succes.

Programe TV
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Artur Piricsi,
invitatul emisiunii
“~n slujba
comunit[\ii” - 13.00
10.30 Taina credin\ei
(limba maghiară) 12.00
Taina credin\ei, emisiune realizată de Mihaela
Ghiță, invitat preot
Florin Fodoru\ 13.00 ~n
slujba comunit[\ii, realizator Mihai Sălceanu,
invitat Artur Piricsi, primarul ora;ului Livada
18.00 Educa\ie ecologic[ 20.00 ~n slujba comunit[\ii (r)
Antena 1
7.00 Observator 9.45
Pistruiatul 3 - Insurec\ia
11.15 Zootropolis (r)
13.00 Observator 14.00
101 Dalma\ieni 16.00
Cheﬁ la cu\ite (r) 19.00
Observator 20.00 Atac
de Ziua Naţională 22.00
Batman Forever 0.30
Atac de Ziua Naţională
(r) 2.15 Ultimul trib<
Madagascar (r) 6.00
Observator

TVR 2

Șerban Ionescu,
“Horea” - 20.10
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 vultur
10114.35 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 Horea
22.25 O viață mai bună
22.10 Filmul de art[
0.15 Drag de Rom]nia
mea (r) 2.10 vultur
101 (r) 3.25 O viață
mai bună (r) 5.00 Ferma 5.55 Imnul
României 6.00 Poate
nu ;tiai 6.15 Teleshopping

Pro TV

Pro Cinema

Ben Stiller,
“O familie
de coșmar” - 17.00

Cuba Gooding,
‘Tabără cu bucluc” 20.30

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Eu și Prințul 3
(r) 12.00 Ce spun
rom]nii (r) 13.00
Fără o vâslă (r) 15.00
Dragoste la inaltime17.00 O familie
de coșmar 19.00 Ştirile Pro T v 20.00
Cowboys & Extratereștri 22.15 21
Jump Street - O
adresă de pomină
0.00 Cowboys & Extratereștri (r) 2.00 21
Jump Street - O
adresă de pomină (r)
3.45 O familie de
coșmar (r) 5.15 Ce
spun românii (r) 6.00
:tirile Pro Tv

8.30 La bloc (r)
10.30 Palomino (r)
12.15 Unul nu aude,
celălalt nu vede (r)
14.00 Hotelul Marigold 16.15 Indiana
Jones și Ultima cruciadă 18.30 La bloc
20.30 Tabără cu bucluc 22.00 Trei tipi
duri 23.45 Fragmente (r) 1.30 Trei
tipi duri (r) 3.00 La
M[ru\[ (r) 5.00 La
bloc (r)

Kanal D

Ilinca Vandici,
“Bravo, ai stil!”
- 15.30

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!
13.30 vulturii de
noapte (r) 15.30
Bravo, ai stil! (r)
17.30 Asta-i România! 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Exatlon 23.15 vulturii
de noapte 1.15 Știrile Kanal D (r) 2.30
vulturii de noapte
(r) 4.30 Asta-i
România! (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile 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,
la Melbourne 15<15Tenis< Ghem, Schett şi
Mats 15<45 Biatlon<
Cupa Mondială, la
Ruhpolding, în Germania 16<30 Sărituri
cu schiurile< Cupa
Mondială, la Zakopane, în Polonia
18<45 Biatlon< Cupa
Mondială, la Ruhpolding, în Germania19<15
Schi alpin< Cupa Mondială, la Wengen, în
Elveţia 19<55 Ştirile
Eurosport
20<05
Snooker< Mastersul de
la Londra, Regatul Unit
20<45 Snooker< Mastersul de la Londra, Regatul Unit 0<25 Ştirile
Eurosport 0<35 Ciclism< Cupa Mondială
pe velodrom, la Cambridge 1<30 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
2<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 4<00 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 6<00 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne

Pro 2

África Zavala,
“Mama
campionului” - 7.15
7.15 Mama campionului (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 dimi-neața
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[ 20 ianuarie 2019
Prima TV

Florin Piersic,
“Colierul
de turcoaze” - 16.00
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
Colierul de turcoaze
(r) 18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Schimb de
mame 22.00 Starea
naţiei 23.00 Portretul
unei r[piri 1.00 Nuntă în Basarabia (r)
3.00 Portretul unei
r[piri (r) 5.00 Casa<
construcţie şi design
(r) 5.30 Flash monden
(r)5.50 Starea naţiei
RTL Club

7.35 Clubul de puști
11.40 Familia mea și
alte specii umane
12.35 Hotelul anului
– cele mai bune cazări din provincie
13.10 Legendele tăiesc cu noi 15.10
Profesorul – ser.
magh. 16.15 Cowboy din spațiu – com.
am. 19.00 Jurnal
RTL – ediție de seară
19.55 Limita zilei de
mâine – film am.
22.20 Déjá vu – film
am. 0.50 Raliul Dakar 2019
Echo

12.05 Către casă
13.30 În pădure cu
Revitzky 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 20.10
Siberia și orientul
rus 21.35 Sincer
22.10 Bayer show
23.35 Echo Ungaria
0.00 Știri

TVR 1

Dana
Constantinescu,
“Via\a satului“
- 12.00
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
Hanbal feminin, Liga
Florilor< SCM R]mnicu
v]lcea - CS 2018 Gloria
Bistri\a 19.00 Unirile
rom]nilor 20.00 Telejurnal 21.00 Festivalul Ion
Macrea 23.00 Garantat
100% 0.00 Unde sunt
banii? 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 9.25 Cronica
catolică 9.55 Rome
Reports 11.05
Emisiune de tineret
ortodox 13.05 Jurnal 13.50 Muzică
de prânz 15.00 Marile râuri ale Pământului – ser.
engl. 16.00 Miska,
magnatul – film
magh. 19.35 Îngerul păzitor – ser.
am. 22.00 Mr. Jones, aveți drepul la
moarte – film am.

Duminic[ 20 ianuarie 2019

Remedii naturiste
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Consumul de usturoi reduce
riscul de cancer
Usturoiul este o legumă
condiment nelipist din
bucătării indiferent că este
vorbe despre vegetarieni sau
nu. Acest condiment nu poate
lipsi din o serie de mâncăruri,
dar nici din numeroase
mezeluri preparate mai ales în
gospodărie. Puţini sunt cei
care cunosc sau iau în seamă
efectele
beneﬁce
ale
usturoiului pentru organism,
cu alte cuvinte partea curativă,
tămăduitoare.

amestec cu puţin ulei de măsline.
Aplicat pe coşuri, elimină bacteriile
şi ajută la vindecarea acestora.
Dacă nu poţi tolera usturoiul şi
totuşi vrei să beneﬁciezi de
minunile pe care la face, poţi apela
la suplimente alimentare.
Nu are un miros tocmai plăcut,
însă la capitolul calităţi curative este
campion. Creşte temperatura
interioară a organismului, îl
energizează, îi dă putere şi
rezistenţă. Crud, îndeplineşte şi rol
de antibiotic. Iată cinci tratamente
cu usturoi făcute în casă.

Reputaţia usturoiului de a ﬁ bun
la toate nu este de ieri de azi. Încă
de pe vremea Egiptului antic era
folosit atât pentru gătit, cât şi pentru
tratarea problemelor de inimă, a
presiunii sângelui crescută, a
coloesterolui mărit, a răcealii, gripei
şi a altor infecţii.
De peste 20 de ani, usturoiul o
fost subiectul a numeroase studii
ştiinţiﬁce, conţinând una dintre cele
mai versatile substanţe naturale
folosite pentru a ne menţine
sănătoşi - alicina.
Aceasta are proprietăţi
antibiotice care se activează atunci
când usturoiul este tăiat sau
sfărâmat şi este responsabilă de
mirosul înţepător şi gust. De îndată
ce este absorbită în intestin, ea este
eliminată prin intermediul
plămânilor şi pielii, de aceea cei care
îl consumă se confruntă cu o
respiraţie şi transpiraţie care îi poate
ţine pe cei din jur la distanţă.

Câteva remedii pe care le
pute\i obţine în casă

10 beneﬁcii pentru
sănătate ale usturoiului<
Usturoiul proaspăt poate ajuta
în lupta contra bacteriilor, fungilor
şi infecţiilor cu viermi şi poate ucide
bacterii precum E. coli sau
Salmonella> Contribuie la
eliminarea toxinelor din ﬁcat,
protejându-l în acelaşi timp> Poate
trata herpesul şi ciupercile de la
nivelul picioarelor, dar şi negii> De
asemenea, are un puternic efect
antiinﬂamator, ajutând organismul
să lupte contra alergiilor> Sucul de
usturoi calmează mâncărimile şi
erupţiile apărute în urma
ciupiturilor de insecte> Folosit zilnic,
întăreşte sistemul imunitar
reducând numărul şi frecvenţa
răcelilor, ajută la tratarea iritaţiei
gâtului şi scade riscul de a avea
cancer> Creşte nivelul de insulină şi
reglează nivelul zahărului în sânge
(este ideal pentru diabetici).
Elemente conţinute de usturoi
sunt vitaminele C şi B6, dar şi
seleniu şi ﬁer.
Are un bun efect împotriva
căderii părului. Masează delicat
scalpul cu un căţel de usturoi sau în

Ulei de usturoi
Produsul tratează procesele
infecţioase şi inﬂamatorii ale
tractului respirator (gripă,
pneumonie,
bronşită,
angină,faringită, astm), precum şi
otitele. Într-un borcan de sticlă se
pun: o căpăţână de usturoi pisată
(în mojar de lemn) şi un pahar de
ulei de măsline sau ﬂoarea-soarelui
presat la rece. Preparatul se ţine la
frigider şi se ia câte o linguriţă de 3
ori/zi, înainte de masă, în amestec
cu o linguriţă de suc proaspăt stors
de lămâie.
Macerat de usturoi
Foarte eﬁcient pentru tratarea
febrei şi gripei, maceratul este foarte
simplu de preparat. Într-un borcan
se pun 6-8 căpăţâni de usturoi
zdrobit, peste care se toarnă un litru
de apă (rece) şi 2 linguri de frunze
de pătrunjel tocat. Se macerează 46 ore şi se consumă 5-10 linguri pe
zi. Se strecoară pe măsură ce se
consumă. De asemenea, se pot face
şi frecţii pe spate, se pot pune
comprese pe tălpi sau se fac băi la
picioare cu acest macerat (dar
călduţ).
Tinctură de usturoi
Acest preparat vă ajută în
afecţiunile respiratorii şi
pulmonare.
Aveţi nevoie de ţuică (de casă)
şi 2 căpăţâni de usturoi. Într-o sticlă
închisă la culoare se toarnă< o treime
- ţuică, usturoiul pisat, apoi apă
ﬁartă şi răcită până se umple sticla.
Se lasă la macerat 48 ore, la
întuneric. Tinctura se consumă
astfel< 10 picături de 2-3 ori/zi, cu
30 minute înainte de masă.
Usturoi cu miere
O cură de 2-3 saptămâni cu
usturoi ţine departe de tine
bacteriile şi virusurile.
O să răceşti mult mai rar, iar când
se prinde totuşi un virus de tine, no să-ţi dea prea multe bătăi de cap.
În ﬁecare seară, pisează trei căpăţâni
de usturoi şi amestecă pasta
rezultată cu o linguriţă de miere.
Text selectat de I. Ani\a;

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

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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Romeo Poian[,
invitat la 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 Romeo
Poian[, director penitenciar 19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”, realizator Stela Cădar 21.30
“Panoramic Sportiv”

Antena 1

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii
de la 11 13.00 Observator 14.00 Aici eu
sunt vedeta! 16.00
Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator 20.00 Cheﬁ la
cu\ite 23.00 Xtra
Night Show 1.00 Batman Forever (r) 3.30
Observator (r) 4.15
Aici eu sunt vedeta! (r)
6.00 Observator
TVR 2

Prima TV

TVR 1

Gheorghe Visu,
“State de Rom]nia”
- 22.00

Benny Hill,
- 17.10

Irina Luca,
“Români care au
schimbat lumea”
- 18.00

7.15 Mama campionului (r) 8.15 În ritmul
vieții (r) 9.30 Teleshopping 9.45 Petale de singur[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
Cucoana
Chiri\a 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 F[r[ mil[
22.30 Starea naţiei
23.30 Trăsniți din
NATO 0.30 Focus
din inima Rom]niei
1.00 F[r[ mil[ 3.00
Mama mea g[te;te
mai bine 5.50 Starea
na\iei 6.50 Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal matinal l 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
Povestea lui Dumnezeu-relatată de Morgan Freeman
22.00 Iubiri celebre 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 2.45 Iubiri celebre 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

M1

RTL Club
7.00 magazin de dimineață 10.05 Astro
show 13.25 O nevastă
nouă de tot - ser. am.
13.55 Bodapesta zi și
noapte – ser. magh.
15.15 Dragii moștenitori – ser. magh.
16.15 Mentalistul –
ser. am. 17.20 Elif –
pe drumul iubirii –
ser. turc. 19.00 Jurnal
RTL 20.05 Între prieteni – ser. magh.
22.55 Dr. Os – ser.
am. 1.15 Raliul Dakar
2019 4.30 Partea vieții
cu gagici – ser. am.
Echo

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Jason Statham,
“Mecanicul “ - 20.30

Kate Hudson,
“Iubit de `mprumut”
- 22.00

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 Tv 20.30
Mecanicul 22.15
Supravie\uitoarea
0.00 :tirile Pro Tv
0.30 Mecanicul
2.00 Mecanicul
3.30 La M[ru\[
6.00 :tirile Pro Tv

8.15 Unul nu aude,
cel[lalt nu vede
10.15 La bloc 12.15
Hotel Marigold
16.30 Ultima cruciad[ a lui Indiana
Jones 16.45 Amintiri 18.30 La bloc
20.30 Suspiciunea
22.15 Iubit de
`mprumut 0.15 Suspiciunea 2.00 Iubit
de `mprumut 4.00
La M[ru\[

Kanal D

Eurosport
4<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 6<00 Tenis<
Game Schett And
Mats Extra 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 Melbourne
15<15 Tenis - Ghem,
Schett şi Mats 15<45
S[rituri cu schiurile Zakopane 17<00 Biatlon - Ruhpolding
17<30 Biatlon - Ruhpolding Cupa Mondială, la Ruhpolding,
în Germania 18<00
Snooker - Londra,
Mastersul de la Londra, Regatul Unit
19<55 Ştirile Eurosport 20<05 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 22<00
S[rituri cu schiurile Zakopane Cupa
Mondială, la Zakopane, în Polonia
23<30 Biatlon - Ruhpolding Cupa Mondială, la Ruhpolding,
în Germania

Diana Cavallioti,
“Gala umorului”
- 11.00

Cosmin Cernat,
“Exalton” - 20.00

7.00 Regatul Sălbatic
7.30 Documentar 360°GEO< 8.30 C];tig[
Rom]nia 9.30 Cele ;ase
surori 10.30 Natur[ ;i
aventur[ 11.00 Gala
umorului 12.00 Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Motorvlog 14.00 Documentar 360° Geo15.00
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 D’ale
lu’ Mitică 21.00 Destine
ca-n filme 22.10 Caracati\a 23.15 ~n numele
legii 0.25 Film românesc
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 Zile cu
stil 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 Exatlon 22.30 Bravo,
ai stil! 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.45
~n
c[utarea
adev[rului 3.30
Puterea dragostei
6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de
râs 6.45 Știrile
Kanal D

Luni 21 ianuarie 2019

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
19.00Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jurnal 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 0.00
Jurnal 1.20 Jurnal
de închidere

12.05 Către casă
13.30 Echo Ungaria 14.10 Troll
15.00 Jurnal 15.25
Club cultural 16.10
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 ier

Re\ete

Luni 21 ianuarie 2019
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Sup[ crem[ de maz[re T[;cu\[ din cotlet de porc
Ingrediente<

Ingrediente<
500 gr de mazăre verde boabe (proaspătă, congelată sau din
conservă), o legătură de ceapă
verde, o bucată ţelină cât un măr,
un praz, o legătură de frunze de
pătrunjel, 2 căței de usturoi, ulei
de măsline, sare, piper dup[
gust
Modul de preparare<
Dacă maz[rea a fost congelată, se lasă să se decongeleze puțin
la temperatura camerei. Între timp
se curăță și se spală bine restul de
legume. Într-o crăticioar[ se pune
o lingură de ulei de măsline peste
care se adaugă prazul tăiat rondele, ceapa verde tăiată, la fel și țelina
taiată cuburi, toate acestea se

c[lesc puțin, după care se adaugă
maz[rea și p[trunjelul tocat nici
mare, nici prea fin. Se asezonează
cu sare și piper, peste care se adaugă apă și se lasă să fiarbă la foc
potrivit. Când toate ingredientele
sunt gata fierte le scoatem și le
dăm la blender, ad[ugând și usturoiul, păstrând zeama în care
le-am fiert. Pasta obținută o vom
amesteca cu restul de supă în care
au fiert legumele, iar ca să nu fie
subțire, vom adăuga doar atâta
zeamă încât să obținem tocmai
consistența dorită. Supa astfel obținută se va servi fie cu crutoane,
fie ornată cu puțină smântână.

4 felii groase (3-3,5 cm) de
cotlet de porc, 4 felii de cașcaval
(nu în mod obligatoriu), 2 linguri de cașcaval răzuit, o ceapă,
300 g ciuperci mărunțit, o lingură de pesmet fin, 300 ml de
vin alb demisec, sare, piper, nucșoară, ulei, scobitori.
Mod de preparare<
Feliile de cotlet de porc se
crestează sub forma unor săculețe,
apoi se bat fin cu bătătorul. Se
condimentează atât în interior cât
și în exterior, se așează într-un vas
și se toarnă vinul, astfel încât să
acopere toată carnea și se lasă așa
câteva ore. Ceapa se mărunțește,
se călește în ulei, se adaugă ciupercile și se călesc și acestea. Se ia
de pe foc și se strecoară bine-bine
de ulei, apoi se amestecă cu pesmetul și cașcavalul răzuit. Se con-

dimentează după gust, iar cu
această compoziție se umpu săculeții de carne, scurse bine în
prealabil de vin. Se prind cu scobitori și se așează într-o tavă antiaderentă. Se stropesc bine-bine cu
vinul condimentat, în care a stat
carnea și se dă la cuptorul preîncălzit. Când carnea începe să se
rumenească, pe fiecare tășcuță se
așează câte o felie de cașcaval, cât
să o acopere și se mai dă la cuptor,
până când cașcavalul se topește și
se rumenește și acesta, însă, cum
am menționat, acesta nu în mod
obligatoriu. Se servește fie cu garnitură, fie ca mâncare de sine stătătoare.

Duna TV

7.45 Magazin pentru rromi 8.45
Poșeta 9.40 Dragoste amețitoare
– ser. mex. 13.02
Jurnal 13.55 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 21.25
Lumina albastră
22.25 Oficiul legendelor – ser. fr.
23.25 Profesorul
investighează –
film. am.

Tort cu ciocolat[ăam[ruie

Energizant cu ghimbir pentru iarn[ă

Ingrediente<
Ingrediente<
Pentru blat< 7 ouă, 120 g de
zahăr, 120 g de făină, 60 g de cacao, un praf de copt, un zăhar
vanilat.
Pentru cremă< un praf de budincă de ciocolată, 400 g de zahăr, 500 ml de lapte, 100 g de
făină, 100 g de unt, 50 g de cacao,
o glazură de ciocolată amăruie,
sau o ciocolată amăruie fină 60-80% (100 g), stafide după
gust.
Mod de preparare<
Blatul< Separăm ouăle, iar albușurile și zahărul se bat spumă
tare. Se adaugă gălbenușurile și se
amestecă fin. Se amestecă și făina
cu cacaua, cu praful de copt și cu
zahărul vanilat, apoi se adaugă
treptat la spuma de ouă. Se `mparte în 4 părți egale și se coc 4 blaturi. Între timp se prepară crema.

Se împarte laptele în două, jumătatea se pune la fiert la foc mic,
iar restul se amestecă cu făina și
cu budinca, apoi se adaugă la laptele înc[lzit și se amestecă continuu, până se îngroașă. Se ia de pe
foc și se amestecă cu zahărul, după
răcirea completă se amestecă cu
untul, iar cu mixerul se bate spumă. Se adaugă cacaua, cu grijă să
nu facă noduri și se mai mixează
puțin. Aici se pot adăuga și stafidele. Crema se împarte în 3 părți
egale și se umpe blaturile. Ciocolata se sfărâmă și se topește pe
aburi, sau se prepară glazura după
rețetă și se toarnă peste tort. Partea laterală se poate netezi mai
usor cu cremă. Se ornează după
imaginație.

O lingură - o lingură și jumătate de miere, o buc[\ică de
circa un cm de rădăcină de
ghimbir, un sfert de lingură de
nucșoară, o linguriță mică de tumeric, 1-2 felii de lămâie sau lime, eventual un baton de scorțișoară.
Mod de preparare<
Se taie 2 felii subțiri de ghimbir și se pun într-un pahar. Restul
de ghimbir se pisează ca usturoiul,
într-un mojar. Se adaugă celelalte
două condimente, în timp de iarnă
și batonul de scorțișoară și peste
ele se toarnă apă caldă (fierbinte),
apoi se amestecă bine și se lasă puțin să se infuzeze. Când s-a răcit
sub 60 grade C, se adaugă și mierea, după gust. La sf]rșit se adaugă
și lămâia sau lime-ul, sau eventual

doar câteva picături de zeamă de
lămâie. Dacă vă place, puteți folosi
și 1-2 frunze de mentă. Acest energizant este un excelent înlocuitor
pentru cafea. Ghimbirul stimulează metabolismul și măreste circulația ajutând, de asemenea, și
sistemul digestiv. Tumericul este
văr bun cu ghimbirul și ajută la
creșterea nivelului de energie, la
fel cum este și nucșoara. Mierea
este un energizant natural și foarte
sănătos, iar lămâia este o sursă importantă de vitamina C, deci toate
la un loc dau o băutură energizantă deosebită.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Larisa Matei,
“:tirile ITV”- 19.30
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”
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 11 13.00 Observator
14.00 Aici eu sunt vedeta! 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
Aici eu sunt vedeta! (r)
6.00 Observator (r)

TVR 2

Pro TV

Razaaq Adoti,
“Misiune în forță”
- 20.30

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
Misiune în forță
22.30 Misiune pe
MS One 0.15 :tirile
Pro Tv 0.45 Misiune în forță (r)
2.30 Misiune pe MS
One (r) 4.00 Lecţii
de viaţă (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

Kanal D

Cristina Soare,
“E vremea ta!” - 18.45

Teo Trandafir,
“Teo Show” - 15.00

7.00 Regatul S[lbatic
7.30 Documentar 360°GEO 8.30 Câştigă
România! 9.30 Cele şase
surori 10.30 Zile cu stil
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorit[\ilor 13.30 S[n[tate
cu de toate 14.00 Documentar 360° 15.00
Prim[verii 15.30 Chef
de vedete 16.30 Cele
şase surori 17.30 Iarna
amintirilor 18.45 E vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.45 Sport 20.10
Nuntă în stil polonez
22.10 Caracatița 23.15
~n numele legii 0.25
Nuntă în stil polonez
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 1001 de
nopți 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 Exatlon
3.15 Fan Arena
0.30 Știrile Kanal
D (r) 1.45 Puterea
dragostei (r) 4.15
Povestea noastră
(r) 6.00 Teleshopping (r) 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Pro Cinema

Michelle Monaghan,
“Drumul spre
răzbunare” - 22.15
7.00 La M[ru\[ (r)
9.30 Amintiri (r)
11.30 La bloc (r) 13.30
Iubit de împrumut (r)
15.30 Tabără cu bucluc (r) 17.00 Album
de familie18.30 La
bloc 20.30 Sf. vincent
22.15 Drumul spre
răzbunare 23.45 Sf.
vincent (r) 1.30 Drumul spre răzbunare (r)
3.00 La M[ru\[ (r)
5.00 La bloc (r)

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 13<00
Ghem, Schett şi Mats
13<30 S[rituri cu schiurile - Zakopane Cupa
Mondială, la Zakopane,
în Polonia 14<30 Biatlon
- Ruhpolding Cupa
Mondială, la Ruhpolding, în Germania(30min)
15<00 Snooker - Londra
Mastersul de la Londra,
Regatul Unit 17<00
C[l[rie - LeipzigCupa
Mondială FEI, la Leipzig,
în Germania 18<00 S[rituri cu schiurile - ZakopaneCupa Mondială,
la Zakopane, în Polonia
19<30 Biatlon - Ruhpolding Cupa Mondială, la
Ruhpolding, în Germania 19<55Ştirile Eurosport 20<05 Tenis Openul
Australiei
Openul Australiei, la
Melbourne 22<00 BIATLON - Ruhpolding 22<05
Hochei pe iarb[ 22<30
Formula E - Santiago1<30 Ghem, Schett şi
Mats 23<00 Iahting -În
spiritul iahtingului 23.30
S[rituri cu schiurile - ZakopaneCupa Mondială,
la Zakopane, în Polonia

Pro 2

Carlos Ferro,
“Mama campionului”
- 18.00
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 22 ianuarie 2019
Prima TV

Connie Nielsen,
“Basic - Instruc\ia”
- 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 Basic - Instruc\ia 22.30 Starea
na\iei 23.30 Tr[sni\ii din NATO 0.30
Focus din inima
Rom]niei 1.00 Basic - Instructia (r)
3.00 Mama mea
gătește mai bine
4.00 Luna verde5.50
Starea na\iei 6.50
Teleshopping
RTL Club

TVR 1

Alina Stancu ,
“Aici, acum” - 13.00
7.00 - 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 18.00
Români care au schimbat
lumea 19.00 Pulsul zilei
20.00 Telejurnal 21.00
Povestea lui Dumnezeu-relatată de Morgan Freeman
22.00 Iubiri celebre 22.30
Ecaterina 23.30 Dosarele
extratereştrilor 23.55
vorbe;te corect 0.00 Telejurnal 0.30 Români care au
schimbat lumea 1.00
Români care au schimbat
lumea 1.30 #Creativ 2.45
Iubiri celebre 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

Duna TV

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 12.55 Focus 13.55 Budapesta
zi și noapte - ser.
magh. 15.15 Dragii
moștenitori - ser.
magh. 16.15 Mentalistul - ser. am. 17.20
Elif - pe drumul iubirii - ser. turc 19. Jurnal RTL 21.05 Între
prieteni - ser. magh.
23.25 Secolul XXI legendele trăiesc cu
noi 3.20 Meserial
lor< americani
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
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Exist[ un orar al meselor care ne ajut[ s[ sl[bim
Pentru a sl[bi trebuie să
ai un stil de viață sănătos,
care să includă activități ﬁzice, precum și o alimentație
echilibrată. Ceea ce nu știai
însă este că există un orar al
meselor, care te poate ajuta
să scapi de kilogramele în
plus. Iată la ce ore ne sfătuiesc specialiștii să mâncăm
pe parcursul zilei!
Un studiu realizat de către
cercetătorii de la Universitatea
Harvard a dezvăluit faptul că
orele la care mâncăm trebuie să
se sincronizeze cu ritmul circadian pentu ca nivelul de zahăr
din sânge să ﬁe optim pe parcursul întregii zile.

Micul dejun< între orele
6<00 și 9<45
Un mic dejun bogat în proteine, servit în intervalul orar
6<00 – 9<45, în funcție de programul ﬁecăruia, împiedică organismul să acumuleze depozite
de grăsime dar menține și senzația de sațietate pe perioada
zilei. Un mic dejun consumat
după ora 10<00 nu îți va ține mult
de foame.
Specialiștii recomandă să
mâncăm micul dejun la o or[
după ce ne trezim. Astfel, organismul este pregătit să digere alimentele consumate, dar are și
nevoie de energie. Cu cât amâni
mai mult micul dejun, cu atât
mai mult îți privezi organismul
de energie.

Prima gustare< la 2-4 ore
după micul dejun

7.00 Jurnal 8.50
Poșeta
9.45
Dragoste amețitoare - ser. mex.
10.30 Doctorul de
provincie - ser.
germ. 13.02 Jurnal
13.50 Să gătim simplu din nou 15.25
Dragoste infinită –
ser. turc 16.15 Șase
surori - ser. span.
17.10 Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților - ser. turc
22.20 Diagnoza ser. pol. 23.15 Eldorado - film magh.

Diet[

Mar\i 22 ianuarie 2019

Nu toată lumea are nevoie
de o gustare în prima parte a
zilei, însă dacă simți nevoia să
mănânci ceva, ai face bine să nu
te abții. Această gustare are rolul
de a te energiza pentru a rezista
până la masa de prânz fără să te
simți obosită sau să resimți diﬁcultăți de concentrare cauzate
de foame. O gustare pe care nutriționiștii o recomandă pentru
prima parte a zilei ar ﬁ o mâna
de migdale crude.

Prânzul< până la ora 15<00
Un studiu publicat anul trecut de către Jurnalul American
de Nutriție a concluzionat, după
monitorizarea a 1300 de indivizi
care doreau să slăbească, că persoanele care iau prânzul până în
ora 15<00 au șanse mai mari să

slăbească, în comparație cu cele
care amână prânzul după ora
15<00.

A doua gustare<
la 2-4 ore după prânz
Cea de-a doua gustare din zi
poate ﬁ luată la 2-4 ore după
prânz, în funcție de cât de repede
ți se face foame după ce iei masa.
Dacă renunți la gustarea de amiază, există riscul să te înfometezi
și să ai o cină mai copioasă decât
e cazul. A doua gustare din zi ar
ﬁ ideal să ﬁe alcătuită din fructe
și legume proaspete.

Cină< între orele 17<00
și 19<00
În cadrul unui studiu făcut
la Universitatea Brigham, au fost
monitorizați 29 de bărbați cărora li s-a permis preț de 2 săptămâni să mănânce când doreau,
iar preț de 2 săptămâni au fost
condiționați să nu mai mănânce
după ora 19<00. La ﬁnal, s-a constatat că în cele două săptămâni
în care nu au mai mâncat după
ora 19<00, bărbații au consumat
cu 244 de calorii mai puțin în
ﬁecare zi. Mâncatul seara,
înainte de culcare, nu numai că
îngrașă, însă îți afectează și calitatea somnului. După cină nu
mai sunt permise gustările de
niciun fel, nici măcar cele sănătoase, pe baz[ de fructe, legume
sau nuci și semințe.

Ce să mănânci

la micul dejun
Nu sunt importante numai
orele la care mâncăm, ci și alimentele pe care le consumăm.
La micul dejun se recomandă alimente precum< un smoothie
din lapte de soia/ lapte degresat/
iaurt grecesc, legume și fructe,
un terci de ovăz cu nuci sau
brioșe cu ou.

Ce să mănânci la prânz
și la cină
Masa de prânz și cina trebuie
să ﬁe sățioase, însă totodată
echilibrate. Se recomandă
peștele cu garnitură de legume,
carnea slabă gătită la aburi sau
pe grătar, servită tot cu legume,
puiul cu orez, salatele cu ton/
somon/pui și supele.

Ce să mănânci pe post
de gustare
În primul rând e important
să știi că o gustare nu ar trebui
să conțină mai mult de 210
calorii. Idei sănătoase de gustări<
fructe, legume, popcorn, fructe
deshidratate, nuci, orez cu lapte,
budincă de quinoa.
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Informa]ia TV

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

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[”, realizator
Stela C[dar

Gemma Arterton,
“Hansel și Gretel”
- 22.15

Jaclyn Smith,
“Album de familie“
- 17.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea
13.00 :tirile Pro Tv
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La M[ru\[
17.00 :tirile Pro tv
18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tirile
Pro Tv 20.30 Transporter< Moștenirea
22.15 Hansel și Gretel<
vânătorii de vrăjitoare
23.45 :tirile Pro Tv
0.15 Transporter<
Moștenirea (r) 2.00
Hansel și Gretel< vânătorii de vrăjitoare (r)
3.30 La Maruţă (r)
5.00 Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

7.45 La M[ru\[ 9.45
Iubit de împrumut
(r) 12.00 La bloc
14.00 Tabără cu bucluc (r) 15.30 Album de familie (r)
17.00 Album de
familie (r) 18.30 La
bloc 20.30 Povestea
lui Tiffany Rubin
22.15 AvP< Alien vs.
Predator 0.00 Drumul spre răzbunare
(r) 1.30 AvP< Alien
vs. Predator (r) 3.15
Ultima legiune 5.00
La bloc (r)

Özge Özpirinçci,
“Dragoste cu
`mprumut” - 13.30
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\[

Craig Anthony
Olejnik,
“Martor ocular”
- 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 Martor ocular
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
4.00Cucoana Chirița
(r)5.50 Starea na\iei
6.50 Teleshopping

7.00 - 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 Interes
general 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 Tupamaro 22.05 Iubiri celebre 22.35 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)
1.55 Tupamaro 2.50
Rom]nia 9 (r) 3.00 Iubiri
celebre 4.10 Ecaterina (r)
5.00 vorbe;te corect 5.05
Dosarele extratereştrilor
5.25 Imnul României 5.30
Pulsul zilei

Kanal D

Eurosport
8<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 10<15 Tenis
Game Schett And Mats
Extra 10<30 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 13<15 TENIS - Openul Australiei 15<15 Tenis Ghem, Schett şi Mats
13<45 Snooker - Londra Mastersul de la
Londra, Regatul Unit
15<00 Formula E - Santiago Campionatul
FIA, la Santiago, în
Chile15<30 Tenis Openul Australiei, la
Melbourne 16<45 Tenis
- Openul Australiei, la
Melbourne 18<00 Patinaj artistic - Minsk
Campionatul European, la Minsk, în Belarus 20<00 Patinaj
artistic- Minsk Campionatul European, la
Minsk, în Belarus
20<55 Ştirile Eurosport
21<00 Ştirile Eurosport
22<00 Tenis - Openul
Australiei Openul Australiei, la Melbourne
23<25Ştirile Eurosport
23<35 Tenis - Openul
Australiei, la Melbourne 1<30 Tenis Ghem, Schett şi Mats
2.00 Tenis - Openul
Australiei, la Melbourne

M1

RTL Club

Duna TV

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 Astănoapte 24.02 Jurnal
de închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05
Astro show 12.45
Focus 13.25 O nevastă nouă de tot ser. am. 15.15
Dragii moștenitori
– ser. magh. 16.15
Mentalistul - ser.
am. 17.20 Elif - pe
drumul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal
RTL 21.05 Între
prieteni 22.55 Armă letală – ser. am.
1.25 Investigatorii –
ser. am-can.

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 10 13.00 Observator
14.00 Aici eu sunt
vedeta! 16.00 Observator 17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Fructul oprit
22.45 Xtra Night Show
1.00 Aici eu sunt vedeta! 2.30 Acces direct
(r) 4.15 Prietenii de la
11 (r) 6.00 Observator

TVR 2

Claudia Cardinale,
“Fra\i de s]nge”
- 20.10

Hazal Kaya,
“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 1001 de nopți
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[ 23.00 Bravo, ai
stil! 1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.15 Povestea
noastr[ 4.15 Povestea
noastră (r) 6.00
Teleshopping (r) 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Echo

12.05 Către casă
13.00 Jurnal 13.30
Orizont
14.10
Clubul presei 15.25
Club cultural 16.10
Arhitectură XXI
16.35 Moștenirea
vie 18.10 Lumea
verde 19.35 Pentru
viitor 20.05 Actualitatea zilei 21.35 v4
- viitorul Europei
22.10 Angard –
emisiune politică
23.35 Clubul presei
– generația nouă

TVR 1
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Alege cizmele peste genunchi
pentru un look în tendin\e

Camelia Văcaru ,
“Convie\uiri”
- 16.00

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru –
em. în lb. rom. 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
18.05 Poșeta 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 21.35 Aristocrații – ser. amengl-irl. 23.30 Galopul – film pol.

Dacă nu te-ai gândit vreodată la cel mai de succes
duo din garderoba feminină, îţi venim în ajutor cu
răspunsul< rochiile purtate
alături de cizme lungi. Iar
pe lângă faptul că oferă un
look super stylish sunt ideale pentru sezonul rece.
De cele mai multe ori, tindem să renunţăm la ţinutele ultra feminine atunci când temperaturile scad considerabil pentru că nimic nu se compară cu
senzaţia aceea cozy pe care o resimţim când alegem să purtăm
pulovere groase şi călduroase
sau când ţinuta noastră este al-

cătuită în straturi. Nu şi de data
aceasta. Iată cinci moduri în care
să porţi cu stil rochiile şi cizmele
în aceeaşi formulă, chiar şi în
cele mai reci zile de toamnă sau
iarnă.
ROCHIE MINI + CIZME
LUNGI FĂRĂ TOC
De cele mai multe ori, rochiile mini alături de tocuri înalte
tind să ofere un look vulgar dacă
nu alegem cu grijă piesele vestimentare potrivite. De data
aceasta, pentru a nu da greş cu
apariţia ta, renunţă la tocuri şi
alege să porţi cizme din piele întoarsă cu talpă joasă. Te asigurăm că look-ul va ﬁ unul reuşit
şi suﬁcient de decent.

ROCHII ÎN PLIURI ŞI CIZME
SLIM-FIT
Cine are nevoie de dresuri
când poţi alege să porţi cizme
slim-ﬁt?! Rochiile sau fustele
plisate se numără printre favoritele sezonului rece în 2018.
Un look reuşit îl poţi obţine
dacă optezi pentru o pereche de
cizme lungi, mulate, eventual tip
stiletto care să-ţi aducă un aer
feminin, fără prea mult efort. În
rest, poţi jongla cu accesoriile
sau restul pieselor vestimentare
pe care îţi propui să le porţi.
ROCHIILE A-LINE ŞI CIZME
CU ANIMAL PRINT
Nu mai este niciun secret<
anul acesta, animal print-ul face

furori în garderoba feminină şi,
cu siguranţă, din dressingul femeii moderne nu trebuie să
lipsească imprimeul leopard sau
şarpe. Avantajul lor?
Dacă eşti o fashionistă convinsă vei şti cum să porţi ambele
imprimeuri într-o singură ţinută, fără să laşi o impresie exagerată.
ROCHIILE VAPOROASE
ŞI CIZMELE TIP ŞOSETĂ
Dacă anul trecut le vedeam
peste tot, anul acesta se va întâmpla acelaşi lucru. În acest duo
vei avea posibilitatea de a păstra
un echilibru şi să controlezi cu
uşurinţă volumele pe care le va
oferi siluetei tale.
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Pro TV

Pro Cinema

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

Gabriel Coveșeanu,
“Vorbe;te lumea”
- 10.30

Mark Dacascos,
“Misiune `n paradis”
- 20.30

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)

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
Ocolul p[m]ntului
`n 80 de zile 22.45
~n labirintul unui
grijzzly 0.30 :tirile
Pro Tv 1.00 Ocolul p[m]ntului `n
80 de zile 2.00 ~n
labirintul unui grijzzly 4.00 Arena
buc[tarilor 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

7.15 La M[ru\[ (r)
9.15 Danielle Steel
s < Alum de familie
, prima parte 11.00
La bloc 13.15
Danielle Steel s <
Alum de familie ,
partea II 15.00
Povestea lui Tiffany Rubin 16.45
Danielle Steel s <
Zoya, partea I
18.30 La bloc
20.30 Misiune `n
paradis 22.00 Selfie 69 Selfie 69 3.45
La M[ru\[ 5.30 La
bloc

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.00 Prietenii de la 10
13.00 Observator 14.00
Aici eu sunt vedeta 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 Aici
eu sunt vedeta 6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

Raoul Bova,
“Caracati\a” - 22.35

Ernest,
“~n c[utarea
adev[rului” - 17.00

7.30 Documentar 360°GEO 8.30 C];tig[
Rom]nia 9.30 Cele ;ase
surori 10.30 Zbuciumatul destin al lui Cuza voda11.00 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
15.00 Primăverii 15.30
Chef de vedete 16.30
Cele şase surori 17.30
Iarna amintirilor 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 19.45 Sport
20.10 Film artistic 22.35
Caracati\a 23.15 ~n numele legii 0.50 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)

Eurosport
5<00 Tenis - Openul
Australiei, la Melbourne 7<00 Tenis Openul AustraliTenis Openul Australiei, la
Melbourne 10<15Tenis
Game Schett And Mats
Extra10<30 Tenis Openul Australiei, la
Melbourne13<00 Tenis
- Ghem, Schett şi Mats
13<30 Iahting-În spiritul iahtingului 14<00 Tenis - Openul Australiei,
la Melbourne 15<15
Sporturi de iarn[ - În
urmărirea istoriei 19<00
Biatlon - Antholz Cupa
Mondială, la Antholz,
în Italia 16<45 Tenis Openul Australiei, la
Melbourne 18<30Patinaj artistic- Minsk
Campionatul European, la Minsk, în Belarus 21<00 Ştirile Eurosport 21<10 Biatlon Antholz Cupa Mondială, la Antholz, în Italia
22<15 Tenis - Openul
Australiei, la Melbourne 23<15 Tenis Openul Australiei, la
Melbourne 0<10 Ştirile
Eurosport 0<20 Biatlon
- Antholz Cupa Mondială, la Antholz, în
Italia 1<15 Tenis Openul Australiei, la
Melbourne 2<30 Tenis
Openul Australiei, la
Melbournee

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
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Prima TV

TVR 1

Oana Sîrbu,
‘Extemporal la
dirigen\ie” - 20.30

Marina
Aleksandrova,
“Ecaterina”- 23.00

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 Teleshopping
15<05 Focus 16<00
Elisa 17<10 Trăsniţii
18<00 Focus 18
19<30 Mama mea
găteşte mai bine
20<30 Extemporal la
dirigen\ie 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

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 9.45 Teleshopping 10.00 Perfect imperfect 11.00 Perfect imperfect 12.00 Teleshopping 12.30 vorbe;te
corect!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 21.10 Film
rom]nesc 23.00 Ecaterina 23.30 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

Duna TV

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 12.55 Focus 13.15 Budapesta
zi și noapte - ser.
magh. 14.15 Dragii
moștenitori - ser.
magh. 15.15 Mentalistul - ser. am.
17.20 Elif - pe drumul iubirii - ser. turc
19.00 Jurnal RTL
22.55 O pereche fără
pereche – ser. am.
1.35 Hotelshow cele mai bune cazări
din provincie

S[n[tate

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 Rolul
cel mare – film englirl-germ. 23.35 Cel
de-al doilea chitarist
din lume – film am.
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Calciu natural de la Hypericum Testele genetice te pot ajuta s[
ajut[ la `nt[rirea oaselor ;i afli dac[ ai intoleran\[ la gluten
mai multe persoane nu pot fi interpretate dac[ o perechilibreaz[ sistemul nervos suntTotdiagnosticate
la ora ac- soan[ a exclus din alimenta\ie
tual[ cu intoleran\[ la gluten, numit[ ;i boala celiac[.
Se estimeaz[ c[ aceasta afecteaz[ o persoan[ din 200, la
nivel mondial.

Calciu natural organic
(forma citrat) este o surs[
natural[ de calciu deoarece
acesta este extras din coji de
ou[ fapt ce face ca absorb\ia
sa `n organism s[ fie maxim[.
S-a dovedit c[ s[rurile organice au o bio-disponibilitate
mult mai mare dec]t cele anorganice (carbonat de calciu) mai
mult chiar, citratul de calciu este
chiar un constituent normal al
oaselor. Astfel, func\ia de baz[ a
calciului este aceea de men\inere
a scheletului osos, `n a c[rui
componen\[ se reg[se;te aproximativ 99% din totalul de calciu
din organism. Mai exact, calciul
din oase este `ntr-un permanent
echilibru dinamic cu cel aflat `n
s]nge, care este `ntr-o propor\ie
de doar 1%. Totu;i, calciul seric
are un rol foarte important `n
procesele de coagulare ale s]ngelui, `n cele de generare ;i transmitere a impulsurilor nervoase,
`n contrac\iile fibrelor musculare, `n activarea unor sisteme enzimatice ;i `n secre\ia anumitor
hormoni.
Pe scurt, calciul contribuie
la normalizarea procesului de
coagulare a s]ngelui, la buna
func\ionare a mu;chilor, la
men\inerea s[n[t[\ii din\ilor ;i
a oaselor. ~n plus, acesta particip[ ;i `n procesele de diviziune
;i specializare celular[ ;i `n cele
de neurotransmisie.
Prin sinergia calciului natu-

ral, magneziului natural ;i a vitaminei D, produsul Calciu natural `i asigur[ corpului uman
completarea necesarului de calciu ;i magneziu. Acest supliment
favorizeaz[ asimilarea corect[ a
celor dou[ minerale, f[r[ a exista
riscul depozitelor nedorite, ;i
ajut[ ;i la absorb\ia altor minerale precum fosforul sau potasiul.
Pe l]ng[ ac\iunea osteoconstructoare ;i osteoregeneratoare,
acesta influen\eaz[ pozitiv activitatea inimii prin favorizarea
normaliz[rii presiunii sanguine
;i a ritmului cardiac. Mai mult,
produsul stimuleaz[ memoria ;i
procesul de `nv[\are, particip[
la tonifierea sistemului nervos ;i
la calmarea st[rilor de agita\ie ;i
nervozitate.

Produsele se g[sesc la cele două magazine
Hypericum din municipiul Satu Mare<

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
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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

~n cazul acestor pacien\i,
consumul de gr]u, secar[, orz ;i
ov[z, cereale cu gluten, duce la
distrugerea mucoasei intestinelor ;i la asimiliarea incomplet[
a nutrien\ilor din alimente. Diareea cronic[, durerile abdominale ;i constipa\ia pot anun\a
boala celiac[. ~ns[ afec\iunea are
;i semne atipice precum oboseala prelungit[, anemia, dermatita,
tulbur[rile menstruale ;i stomatita. Boala celiac[ apare pe un
fond genetic, iar testele disponibile la ora actual[ `n Rom]nia
permit depistarea predispozi\iei.
“Exist[ anumite situa\ii `n
care testele sunt indicate. ~n familiile cu istoric pentru boala
celiac[, testarea celorlal\i
membri, cu sau f[r[ simptome,
este necesar[ cu scopul de a exclude sau confirma prezen\a predispozi\iei genetice pentru boala
celiac[, predispozi\ia genetic[ fiind un factor necesar pentru
apari\ia bolii. F[r[ factorul genetic predispozant este imposibil
s[ dezvol\i boala `n viitor”,
afirm[ dr. Cristina Ailenei, specialist `n cadrul Genetic Center.
Medicii recomand[ testarea
genetic[ ;i `n cazul bebelu;ilor
care provin din familii unde
exist[ boala celiac[. Testarea trebuie f[cut[ `nainte de `nceperea
diversific[rii alimentare.
“Avantajul testului genetic
este c[ nu este influen\at de
diet[. Celelalte analize necesare
diagnosticului de boal[ celiac[

glutenul. Dup[ 6 luni de diet[
f[r[ gluten, se normalizeaz[ parametrii serologici, se normalizeaz[ mucoasa intestinal[, astfel
c[ nu mai ai mijloace de diagnostic, dac[ aceste teste nu au
fost efectuate anterior. ~n aceste
situa\ii, singurul test care ne poate orienta diagnosticul r[m]ne
testul genetic” , declar[ specialistul genetician.

Boala celiac[ netratat[
duce la complica\ii
severe
Testul genetic pentru boala
celiac[ este non invaziv, presupune recoltarea unei cantit[\i
mici de s]nge ;i se face o singur[
data `n via\[. ~n \[rile din vestul
Europei, aceast[ analiz[ este inclus[ `n lista celor decontate de
casele de asigur[ri – iar `n Spania,
de pild[, este cea mai solicitat[
investiga\ie genetic[ la nivelul
`ntregii \[ri.
“Boala celiac[ netratat[ duce
la complica\ii severe pe termen
lung precum malnutri\ia, boli autoimune al ficatului, neuropatie
periferic[, tumori intestinale maligne. Dieta f[r[ gluten este singura terapie disponibil[ ;i eficient[ ce duce la normalizarea
parametrilor serologici ;i la o remisie total[ a semnelor clinice.
Boala celiac[ este mai des
`nt]lnit[ la femei dec]t la b[rba\i”,
conchide dr. Cristina Ailenei.
De asemenea, riscul de boal[
celiac[ este mai mare la persoanele cu boli precum diabetul zaharat de tip 1, tiroidita autoimun[, hepatita autoimun[, sindromul Down, sindromul Williams ;i sindromul Turner.

