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Ioan Dr[gan,
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”, realizator Mihai S[lceanu, invitat Ioan Drăgan, lider
SIP (redifuzare) 19.30
:tiri 20.00 “Agenda
public[”, realizator Mihai Sălceanu

Antena 1
7.00 Obser vator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.00 Prietenii de la 11
13.00 Observator 14.00
Guess My Age – Ghicește
vârsta 16.00 Observator
17.00 Acces direct 19.00
Observator 20.00 Con Air
- Avionul Condamnaților
22.30 Ultimul trib< Madagascar 1.00 Con Air Avionul Condamnaților
1.00 Con Air - Avionul
Condamnațilo 4.15 Guess
My Age - Ghicește vârsta
(r) 6.00 Observator

TVR 2
7.00 Regatul S[lbatic 7.30 Documentar 360° Geo 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
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
TvR2 19.45 Sport 20.00 Gala
Umorului 21.10 Crima de la
etajul 13 22.45 Poate nu ştiai
22.50 100 de poveşti despre
Marea Unire - 5 minute de istorie cu prof. dr. Adrian Cioroianu
23.10 Sânge şi răzbunare 1.10
Femei de 10, bărbați de 10 (r)
2.50 Crima de la etajul 13 (r)
4.10 Sânge şi răzbunare (r) 5.55
Imnul României 6.00 Cap compas

I

Pro TV

Bryan Cranston,

“Argo” - 23.00
7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro T v 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
Românii au talent
23.00 Argo 2.15
La Maruţă (r) 4.00
vorbe;te 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 1001
de nopți 11.00 Puterea
dragostei 12.00 :tirile
Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
14.30 Teo Show 17.00
Puterea 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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Pro Cinema

Briana Evigan,
“Depozit periculos”
- 20.30

7.30 Cel mai scurt
drum spre fericire (r)
9.30 La bloc (r) 12.00
Bebeluși geniali (r)
14.00 Modelul (r)
16.15 Cei 6 super
eroi 18.15 La bloc
20.30 Depozit periculos 22.30 Autobuzul 657 0.15 Depozit periculos (r)
2.15 Autobuzul 657
(r) 5.15 Ce spun
rom]nii (r)

Eurosport
6<00 Schi Fond - Seefeld,
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 7<00 Schi
Alpin - Stockholm ,Cupa
Mondială, în Suedia 9<30
Ciclism - Turul Andaluziei
10<15 Schi Fond - Seefeld
11<00 Combinata nordic[ Seefeld 13<45 Schi Alpin Bansko, Cupa Mondială, la
Bansko, în Bulgaria 15<00
S[rituri cu sckiurile Seefeld Campionatul Mondial, la Seefeld, în Austria
16<45 Combinata nordic[ Seefeld, Campionatul Mondial, la Seefeld, în Austria18<00 Schi alpin- Bansko, Cupa Mondială, la
Bansko, în Bulgaria 18<45
S[rituri cu schiurileSeefeld, Campionatul Mondial, la Seefeld, în Austria
19<45 Combinata - Seefeld,Campionatul Mondial,
la Seefeld, în Austria 20<15
Combinata nordic[ Seefeld, Campionatul Mondial, la Seefeld, în Austria
20<40 Ştirile Eurosport
20<45 Omnisport 21<15
Fotbal - Anglia, Premier
League 21<45 Fotbal - Anglia, Premier League, în
23<45 Snooker - Watford,Shoot Out, la Watford,
în Regatul Unit 1<00 Ştirile
Eurosport 1<55 Ştirile Eurosport 1<05 Ciclism - Turul Andaluziei 1<45 Ciclism- Turul Algarve 2<30
S[rituri cu schiurile Seefeld 3<15Superbike Aust-ralia, Campionatul
Mondial, la Phillip Island,
în Australia 4<00 Snooker Watfo-rd, Shoot Out, la
Watford, în Regatul Unit

Pro 2

Bugra Gülsoy,
“Dragoste
cu `mprumut” - 13.30
7.30 Mama campionului (r) 8.30 Dulceamarui (r) 9.30 Teleshopping 9.45 Petale
de singur[tate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Raze de lun[ (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu `mprumut
(r) 14.30 Dulceamarui (r) 15.30 Petale de singur[tate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Mama campionului 19.00 Raze de
lun[ 21.00 Dulceam[rui 22.00 State de
Rom]nia 23.00 Dragoste cu `mprumut
0.00 Raze de lun[ (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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Alexandra Dinu,

“Capri”- 16.00
7.20 Trăsniți (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 Benny Hill Show 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Capri
17.10 Trăsniți din
NATO 18.00 Focus
18 19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 B.D. la munte
și la mare 23.00 Trăsniți (r) 1.30 ~n
buc[t[rie cu Horia
v`rlan (r) 2.30 Mama mea gătește mai
bine (r) 3.30 Focus
(r) 4.30 Aventurile
lui Babușcă 6.50
Teleshopping
RTL Club

TVR 1

Liliane Sobieski,
“Ioana d'Arc” - 21.10
7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 9.45 Tele-shopping 10.00 Perfect imperfect 11.00 Perfect imperfect 11.45 Teleshopping 12.30 Parlamentul
României 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 Ioana d'Arc
22.50 vorbe;te corect
23.00 Recurs la moral[
0.00 Telejurnal 0.35 Istorii ascunse 1.10 Ioana
d'Arc (r) 2.45 Profesioniştii... cu Eugenia vod[
3.35 vorbeşte corect! (r)
3.45 Telejurnal (r) 4.35
Pulsul zilei (r) 5.25 Imnul Rom]niei 5.30
Teleshopping

Duna TV

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 13.10 Life
Style 13.40 O
pereche fără pereche
– ser. am. 14.40
Dragii moștenitori –
ser. magh. 15.45
Castle – ser. am.
17.50 Elif - Pe drumul iubirii – ser. turc
19.00 Jurnal RTL
21.35 Între prieteni
– ser. magh. 22.10
Doctor Murphy ser. am. 2.00
Casanova– ﬁlm am.
TV2

7.15 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.00
Faptele - știri 13.30
Bani murdari, dragoste curată - ser.
turc 16.40 Marimar
- ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.00 Exatlon Hungary – reality de
sporturi extreme
23.35 Mr. și Mrs.
Smith – ﬁlm am.
4.25
Maimuța
Charlie în familie ser. germ.

7.00 Jurnal 8.50 Poșeta 9.45 Dragoste
amețitoare 10.35
Doctorul de provincie
13.02 Jurnal 13.50
Mâncăruri simple cu
Jamie 15.20 Dragoste
inﬁnită – ser. turc
16.15 Șase surori – ser.
span. 17.10 Agentul
Rex 19.00 Jurnal
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
21.25 Madona păgână
– ﬁlm magh. 23.15
Curtiz – ﬁlm magh.

Animale
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O mam[ liliac î;i poate g[si
puiul ;i într-o colonie
de milioane de lilieci
Liliacul este un mamifer
din ordinul Chiroptera cu
membrele anterioare adaptate ca aripi. Acesta este singurul mamifer capabil în
mod natural de zbor real și
susținut.
În continuare vă prezentăm
câteva curiozităţi care reprezintă
speciﬁcul acestui mamifer.
• Aripile sale seamănă anatomic
cu mâna umană>
• Există peste 1000 de specii de
lilieci>
• Aceştia reprezintă un sfert din
populaţia mamiferelor de pe
glob>
• Aproximativ 70% dintre lilieci
se hrănesc cu insecte, ajutând
considerabil la combaterea
dăunătorilor>
• Există şi lilieci carnivori care
se hrănesc cu păsări mici,
şopârle, broaşte, dar şi lilieci
care consumă şi fructe
sau pollen>
• Totodată, unii
din cei mai spectaculoşi lilieci sunt cei
care mănâncă
peşte. Aceştia
vânează deasupra apei şi
din zbor, prind peştele cu
membrele inferioare>
• Liliacul trăie;te aproape în
orice loc de pe pământ, cu excepţia zonelor de deşert şi regiunilor polare>
• Într-o fracţiune de secundă, cu
ajutorul ultrasunetelor, liliacul
determină mărimea obiectelor,
prădătorilor sau pradei, cât de
departe se aﬂă, cât de rapid călătoresc şi chiar textura acestora>
• Unele specii de lilieci sunt
solitare în timp ce altele
formează colonii de peste 1 milion de indivizi>
• Pe timp de iarnă, unele specii
de lilieci migrează, altele hibernează, iar unele dintre ele îşi
induc un o stare de hipotermie
care poate dura de la câteva ore
până la câteva luni>
• În func\ie de specie, gestaţia
liliacului durează de la 40 de zile
p]n[ la 6 luni>
• Majoritatea liliecilor emit ultrasunetele prin intermediul
gurii, însă există specii care le
emit prin nas>
• În urma unui studiu s-a aﬂat
că o femelă de liliac maro pitic
consumă până la 600 de ţânţari
pe or[>

• Beneﬁciile lor se observă şi la
pomii fructiferi precum< piersici, mango, smochine, midgale,
banană şi curmale, ajutând la
răspândirea seminţelor>
• Liliacul african poate "auzi"
paşii unui gândac de la o
distanţă de aproximativ
1,5 metri>
• O mamă liliac îşi
poate găsi puiul
şi
într-o
colonie de
milioane de
lilieci>
• Liliacul
Bondar
din

Elanul, cel mai mare
reprezentant al familiei cerbilor

Elanul este un mamifer
sălbatic, ﬁind cel mai mare
reprezentant al familiei cerbilor. El se distinge prin marile coarne palmate pe care le
poartă masculii.
Elanul trăiește în pădurile din
emisfera nordică, în zona temperată
și subarctică, acoperind un areal ce
cuprinde Scandinavia, Siberia și
jumătatea nordică a Americii de
Nord.

Caracteristici ﬁzice

ailanda
este cel
mai mic
mamifer
din lume şi
cântăreşte
doar
două
grame>
• Liliacul vampir
adoptă de multe ori
puii orfani şi totodată
împarte hrana cu ceilalţi membri>
• Liliecii vampiri care sug sânge,
atacă găini, porci, vite, cai şi alte
animale domestice, dar nu atacă
oameni>
• Liliacul se curăţă atunci când
nu doarme sau nu mănâncă,
drept urmare este unul din cele
mai curate animale.
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Coarnele masculului răsar ca
niște raze cilindrice din care ies în
ﬁecare parte prelungiri în unghi
drept, aplatizate până la mijlocul
craniului, care apoi se divid ca o
furculiță. Elanul din Scandinavia
are coarnele mai simple, care
seamănă cu cele ale elanilor din
Siberia. Elanul nord-american are
coarnele mai palmate decat elanii
din Eurasia. Subspecia din Alaska,
atinge dimensiunile cele mai impozante< o înalțime până la 2.1m și
o distanță între coarne până la 1.8
m.
Masculii își pierd coarnele
toamna târziu, după sezonul de rut.
O nouă pereche de coarne va crește
primavara. Creșterea coarnelor
durează între trei și cinci luni. Ele
se numără printre organele cu cea
mai rapidă creștere din lumea animală. Inițial au un strat de piele ce
se descuamează când coarnele
ajung spre dimensiunea maximă.
Dacă masculul este castrat, își
va pierde coarnele pe care le posedă
și îi vor crește o nouă pereche de
coarne atipice, deformate, pe care
le va purta tot restul vieții.
În medie, un adult are între 1,8–
2 metri înălțime la umărul anterior.
Masculii cântăresc între 380–535
kilograme, iar femelele între 270–
360 kilograme.
Un elan adult are puțini inamici, dar o haită de lupi poate ﬁ o
amenințare, în special pentru
femelele cu pui. Tigrul siberian și
Ursul grizzly sunt cunoscuți ca dușmani naturali ai elanului, cu toate
că urșii mai frecvent fură elanii uciși

de lupi, decât să-i vâneze ei înșiși.
Elanul este vânat în toate țările
unde trăiește în mod natural. Henry
David oreau în “e Maine
Woods”, descrie gustul cărnii de
elan „asemănător cu cel de vită, dar
mai aromat; uneori ca vițelul”. În
timp ce carnea are un conținut de
proteine asemănător altor sortimente de carne roșie (de exemplu
vită, cerb și ren), conținutul de
grăsimi este scăzut iar grăsimile existente sunt majoritar nesaturate.
În Finlanda s-a descoperit că
cei care consumă organe de elan,
în special ﬁcat și rinichi, prezintă
un nivel crescut de cadmiu în sânge.
În timp ce carnea de elan contribuie
foarte puțin la creșterea cantității
de cadmiu din organism , consumul
de ﬁcat și rinichi cresc semniﬁcativ
nivelul de cadmiu, marii consumatori ai acestor organe ﬁind expuși
la toxicitatea acestui metal greu.

Istorie
Picturile pe stânci și cele rupestre demonstrează ca elanul era
vânat în Europa încă din Epoca de
Piatră. Săpăturile arheologice de la
Alby, Suedia lângă Stora Alvaret au
dezgropat coarne de elan în
rămășițele unei locuințe de lemn
datată 6000 î.C. În nordul Scandinaviei se mai pot găsi urme ale
gropilor-capcană folosite la vânarea
elanilor. Aceste gropi, cu dimensiuni medii de 4 x 7 metri și adâncime
de 2 metri, erau camuﬂate cu ramuri și frunze și erau grupate,
suprapunându-se cu zonele intens
frecventate de elani.În Norvegia au
fost descoperite astfel de gropi
datând din jurul anului 3700 î.C.
La începutul secolului al XvI-lea,
oﬁcialitățile norvegiene au interzis
acest mod de vânătoare, dar pe ascuns a fost folosit până în secolul al
XIX-lea. Prima descriere a renului
îi apar\ine lui Iuliu Cæsar, în Commentarii de Bello Gallico, unde îl
numește “alces”. În capitolul 16 al
“Istoriei Naturale” Plinius cel Bătrân
în anul 77 A.D. descrie elanul, numindu-l “achlis”.
Pagină realizată de
Ruxandra Filip
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Informa]ia TV

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

Daniel Zeicu,
“Info Studio” - 13.30

Marlon Wayans,
“Al șaselea jucător”
- 14.00

Alec Baldwin,
“Cel mai scurt drum
spre fericire” - 13.45

Ozge Gurel,
“Dulce-am[rui” 21.00

Amza Pellea,
“Haiducii” - 16.00

Hugo Chávez,
“Tupamaro” - 21.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT
10.30 Superspeed la
Pro Tv 11.00 Profesorul Trăsnit
13.00 Ce spun românii (r) 14.00 Al
șaselea jucător
16.15 Românii au
talent (r) 19.00 :tirile Pro Tv 20.00
Mad Max< Drumul
furiei 22.15 Django
dezlănțuit 1.30 Argo (r) 3.30 I Like IT
(r) 4.00 Superspeed
la Pro Tv (r) 6.00
Lec\ii de via\[

7.15 Regatul secret
(r) 9.15 La bloc (r)
11.30 Modelul (r)
13.45 Cel mai scurt
drum spre fericire (r)
16.00 Iubit de împrumut 18.15 La bloc
20.30 Saving Mr.
Banks< În căutarea
poveștii 23.00 Cel mai
bun film 3D 1.15
Adevărul despre Ana
(r) 3.00 Cel mai bun
film 3D (r) 5.00 La
bloc (r) 6.00 Ce spun
românii (r)

7.15 Mama campionului (r) 8.15 Dulceam[rui (r) 9.15 Teleshopping 9.45 Petale
de singurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Raze de lun[ (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu `mprumut
(r) 14.30 Dulceam[rui (r) 15.30 Petale
de singurătate 16.30
Într-o altă viaţă 18.00
Mama campionului
19.00 Raze de lun[
21.00 Dulce-am[rui
22.00 State de Rom]nia 23.00 Dragoste
cu `mprumut 0.00
Raze de lun[ 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 Capri (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 Primăvara
bobocilor 15.30
Chef Dezbr[catu’
16.00 Haiducii (r)
18.00 Focus 18
19.30 Flash monden 20.00 Cursa
răzbunării 22.00
Bătălia pentru Haditha 0.00 Strada
29 2.30 Cursa
răzbunării (r) 5.00
Focus (r) 6.00 Cu
lumea-n cap (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Oameni ca noi (r)
7.30 Istorii ascunse 8.00
Prietenii incredibile 8.50
vorbe;te corect 9.00 Şahmat 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 Exclusiv `n Rom]nia 12.50
vorbe;te corect! 13.00
Tezaur folcloric 14.00
Telejurnal 15.25 Eurovision 2019 -Selecţia naţională (r) 16.20 Eurovision
2019-Selecţia naţională (r)
17.29 Live sal[ 17.30
Handbal feminin, Liga Florilor< SCM Craiova - CS
M[gura Cisn[die 19.00
Teleenciclopedia 20.00
Telejurnal 21.00 Tupamaro
22.00 Decalogul 23.00
Decalogul 0.00 Profesioni;tii... cu Eugenia vod[
1.00 Online/Offline 1.50
Prietenii incredibile (r)
2.35 Decalog 3.35 Decalog
4.32 Tupamaro (r) 5.25
Imnul României 5.30
Teleshopping 6.25 Moment Art (r)

Eurosport

M1

RTL Club

Duna TV

7<00 Combinata nordică<
Campionatul Mondial,
la Seefeld, în Austria
7<30 Combinata nordică<
Campionatul Mondial,
la Seefeld, în Austria
9<30 Schi fond: Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 11<15
Schi fond: Campionatul
Mondial, la Seefeld, în
Austria 11<30 Schi fond<
Campionatul Mondial,
la Seefeld, în Austria
13<00 Ciclism<Turul Andaluziei 13<45 Superbike< Campionatul Mondial, la Phillip Island, în
Australia 14<30 - 19.30
Fotbal< Premier League
21<25 Ştirile Eurosport
1<00 Ştirile Eurosport
1<05 Ciclism< Turul
Omanului 2<00 Ciclism<Turul Algarve 2<30
Superbike< Campionatul
Mondial, la Phillip Island, în Australia 3<00
Superbike< Campionatul
Mondial, la Phillip Island, în Australia 4<00
Omnisport< Watts 4<15
Supersport< Campionatul Mondial 5<00 Superbike< Campionatul Mondial, la Phillip Island, în
Australia 5<30 Supersport< Campionatul
Mondial 6<00 Superbike< Campionatul Mondial, la Phillip Island, în
Australia

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

7.30 Clubul de puști
10.10 Șoricelul
Mickey 11.50 Familia mea și alte specii
umane – ser. am.
14.00 Cobra 11 - ser.
germ. 15.05 Doctor
Murphy – ser. am.
17.10 Zâna mării –
ﬁlm am. 19.00 Jurnal RTL 21.00 Profesorul – ser. magh.
22.10 Armageddon
- ﬁlm am. 1.25 Pop,
gagici etc. – ﬁlm amengl. 3.55 Mentalistul – ser. am.

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana Zaharia 7.00 :tiri 9.00 “La
psiholog”
10.00
Spiridu; Ghidu; 11.30
Agenda Public[ (r) 13.30
“Info Studio”, realizator
Ioan Ani\a;, invitat dr.
Daniel Zeicu, pre;edintele Colegiului Medicilor
veterinari Satu Mare
17.30 Taina credin\ei
(limba maghiară), realizator Eva Laczko 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 13.15 Asia Express 19.00 Observator
20.00 iUmor 22.30 Miss
Agent Secret 2< Înarmată
și seducătoare 0.30
Omul-lup 2.30 Observator 3.30 Ultimul trib<
Madagascar (r) 6.00
Observator

TVR 2

Kanal D

Demi Moore,
“Penumbra” - 20.10

Cosmin Cernat,
“Exatlon” - 20.00

7.00 Chef de vedete (r)
8.00 Chef de vedete (r)
9.00 Noile aventuri ale fiicei 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
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
Penumbra 22.10 Onoare
şi respect 23.50 100 de
poveşti despre Marea
Unire -5 minute de istorie
cu prof. dr. Adrian
Cioroianu 0.10 Zile cu stil
(r) 0.35 Motorvlog (r)
1.10 Penumbra (r) 3.00
Onoare şi respect (r) 5.30
Sănătate cu de toate (r)
5.55 Imnul României
6.00 Motorvlog 6.30
Telehopping

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 ROventura 3.15 Puterea
dragostei (r) 5.15
Pastila de râs 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D (r)

TV2
8.05 Desene animate
10.50 Trendmania
12.30 Bagajul 13.35
În capcană – doc.
germ. 14.40 Călătorul
– ﬁlm am-fr. 16.50
Maimuța Charlie în
familie – ser. germ.
17.55 Inspectorul
Alex – ser. pol. 19.55
Crocodile Dundee ﬁlm australian 22.00
Nu glumi cu Zohan –
ﬁlm am. 24.30
Gabriel, îngerul iadului – thriller australian
3.00 Criminalul
Chicago – ser. am.

S]mb[t[ 23 februarie 2019

Conceptul de dezvoltare personal[
în via\a de zi cu zi

În ultimii ani, majoritatea oamenilor îşi doresc
să se descopere, să încerce
experienţe noi şi să îşi
schimbe în bine viaţa.
Toate aceste detalii pe
care le avem ﬁecare dintre
noi în vedere au la bază
ceva anume, respectiv
dezvoltarea personală.
Deﬁniţii ale conceptului
de dezvoltare personală sunt
multe, însă cert este că această
dezvoltare este una continuă,
cel puţin e recomandat să aibă
continuitate pentru a avea
efectul scontat.

Un proces personal

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.50 Aveți și
voi animale? 11.25
Magazin de familie
13.02 Jurnal 13.55
Doc Martin – ser.
engl. 14.50 Război
și pace – ser. engl.
16.35 Salcâmul roz
– ﬁlm magh. 18.00
Înger gastronomic
19.00 Jurnal 20.40
Melodia 2019 – din
culise 23.17 Pierdut
la München - ﬁlm
ceh 3.15 Enigmaticul secol XX

Dezvoltare personal[

Aşadar, dezvoltarea personală e un proces personal
prin care reuşim în mod continuu, pe tot parcursul vieţii,
să ne schimbăm pe noi înşine
din bine în mai bine. Dezvoltarea personală ca proces,
ca tehnici de aplicare, necesită
evident un efort din partea
noastră pentru că în primul
rând trebuie să avem în
vedere autocunoaşterea propriei noastre persoane. Asta
presupune să ne evaluăm aptitudinile şi competenţele, stabilind totodată obiective pentru atingerea unora noi. viaţa
personală şi cea profesională
trebuie să se împletească oarecum. În Uniunea Europeană
se vorbeşte foarte multe despre acest aspect. Tocmai
această dezvoltare personală
conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii per ansamblu. Nu
ne putem considera oameni
împliniţi atâta vreme cât la
locul de muncă nu ne e bine,
iar acasă totul e roz sau invers.
Fiecare dintre noi ştie cel mai
bine ce anume îşi doreşte de
la viaţă şi cum îşi poate în-

deplini aceste dorinţe.

Tot timpul e loc
de mai bine
În ciuda numărului mare
de cunoştinţe pe care le
dobândim de-a lungul vieţii,
e mereu loc de mai bine. Dezvoltarea personală e o soluţie
eﬁcientă, la îndemâna oricui.
În clipa în care conştientizăm
că avem nevoie de ceva mai
mult în viaţă e clar că am făcut
şi primul pas pentru a obţine
acel ceva. Deﬁnim ce anume
dorim să îmbunătăţim, zona
în care ne dorim să evoluăm
şi apoi stabilim pas cu pas
cum să schimbăm situaţia
în aşa fel încât să ne ﬁe
bine.

Modalităţi
de îmbunătăţire
a calităţii vieţii
Specialiştii ne spun că nu
e deloc diﬁcil, prin urmare
nici imposibil, să ne îmbunătăţim calitatea vieţii,
starea de sănătate, relaţiile de
socializare, cariera, starea
spirituală. Trebuie doar să
citim cărţi de specialitate, să
luăm parte la evenimente pe
domeniile de interes, la cursuri şi aşa mai departe. Dezvoltarea personală, cu ajutorul tehnicilor, joacă un
rol important în procesul de schimbare. Specialiştii ne ajută să
stabilim o direcţie
clară, să alegem
corect, să ne gestionăm emoţiile, să
comunicăm eﬁcient.
Absolut toate
tehnicile de dezvoltare personală au
ceva în comun<
ieşirea din zona de

confort. Tot ceea ce se petrece
în jurul nostru, rapiditatea cu
care se mişcă lucrurile, ar trebui să ne dea de gândit şi să
reprezinte chiar un imbold în
a încerca să ne perfecţionăm
continuu. Ar trebui să încercăm să acumulăm cunoştinţe
noi, să ne punem la treabă
creierul, să citim, chiar să învăţăm. Odată ce simţim asta,
odată ce punem în practică
tehnici de dezvoltare personală, rezultatele nu întârzie să
apară. Descoperim ﬁecare
dintre noi că putem trăi şi altfel, că putem trăi mai frumos.
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Dezvoltarea
competen\elor
profesionale

Aşa cum arătam în materialul mai
mare de pe această pagină, dezvoltarea
personală joacă un rol esenţial în îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Totodată, notam importanţa pe care o
are împletirea ﬁrească a vieţii personale cu
cea profesional[. Asta pentru a ne simţi oameni împliniţi. La fel cum există tehnici de
dezvoltare personală pentru viaţa
noastră de zi cu zi, pentru propriul
nostru spaţiu, există şi tehnici de
dezvoltare profesională.
Fiecare dintre noi îşi
doreşte să petreacă timp de calitate
cu cei dragi, să să poată şi relaxa
în timpul liber, dar în acelaşi timp
să se dezvolte personal, să facă şi
progrese la locul de muncă şi aşa
mai departe. Să ştim tot şi să nu
simţim greutatea informaţiilor ce ne
parvin. Cu toţii ne dorim să avem parte
de un context economic stabil, motiv pentru
care e logic să acordăm atenţie vieţii noastre
profesionale. Căutăm mereu un echilibru în
tot şi mai ales căutăm să nu irosim timpul.
Prin dezvoltarea profesională ne specializăm
în domeniile de interes şi asta conduce la
îmbunătăţirea calităţii vieţii profesionale.
Calitatea vieţii profesionale creşte când
citim. Putem citi cărţi de dezvoltare personală, comunicare, istorie, politică,
economie, beletristică. Putem citi orice
e de bună calitate şi ne ajută la îmbogăţirea vocabularului. Lectura
contribuie la dezvoltare capacităţii
de analiză, gândire critică. Ne putem
abona la reviste culturale ori economice, putem urmări programe Tv ce
ne furnizează informaţii care ne
ajută şi, nu în ultimul rând,
putem apela la cursuri de dezvoltare profesională.

Programe TV
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Romeo Nicoar[,
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[ 18.00
Educa\ie ecologic[
20.00 În Slujba Comunității (r)

Antena 1
7.00 Observator 10.00
Păcală se întoarce
13.00 Observator
13.30 Miss Agent Secret 2< Înarmată și seducătoare (r) 15.45
Asia Express (r) 19.00
Observator 20.00 Asia
Express 23.00 iUmor
(r) 1.00 Recuperatorii
3.00 Observator (r)
4.00 Recuperatorii (r)
6.00 Observator
TVR 2

Pro TV

Johnny Depp,
“Pirații din Caraibe<
Răzbunarea lui
Salazar” - 20.00

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se
`nt]mpl[ doctore
(r) 10.30 Arena
buc[tarilor 11.00
Al șaselea jucător
(r) 13.00 Ferma (r)
16.00 Mariaj de vegas 18.00 Rom]nia,
te iubesc! 19.00
Ştirile Pro T v
20.00 Pirații din
Caraibe<Răzbunare
a lui Salazar 22.15
e Revenant< Legenda lui Hugh
Glass `ndr[gosti\ilor (r) 1.00
Mariaj de vegas (r)
3.00 Rom]nia, te
iubesc (r) 4.00 Ce
se întâmplă doctore? (r) 6.00 :tirile
Pro Tv
Kanal D

Antonio Banderas,
“Pielea în care
trăiesc” - 22.10

Simona Pătruleasa,
“Știrile Kanal D”
- 19.00

7.00 Chef de vedete
8.00 Chef de vedete
9.00 Ferma 10.00
Pescar hoinar 10.30
Natur[ ;i aventur[
11.00 Handbal masculin 12.30 S[n[tate
cu de toate 13.10
Liceenii 15.00 Drag de
Rom]nia mea 16.00
Drag de Rom]nia mea
17.00 D'ale lu' Mitică
18.00 Prim[verii
18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.10
Ștefan Luchian 22.10
Pielea în care trăiesc
0.20 Drag de Rom]nia
mea (r) 1.20 Drag de
Rom]nia mea 3.50
Pielea în care trăiesc
(r)
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 vulturii de
noapte (r) 14.30
Bravo, ai stil! (r)
16.30 vacanţa Mare<
Leana s-a întors! (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

Pro Cinema

Melissa McCarthy,
“Sf. Vincent - 22.30

7.45 Iubit de împrumut (r) 10.00 La
bloc (r) 12.15 Regatul secret (r) 14.15
I Saving Mr. Banks<
În căutarea poveștii
(r) 16.45 Olimpiada
de acasă 18.15 La
bloc 20.30 Povestea
lui Tiﬀany Rubin
22.30 Sf. vincent
0.45 Autobuzul 657
(r) 2.30 Sf. vincent
(r) 4.00 La bloc (r)

Eurosport
7<00 Sărituri cu schiurile<
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 8<00
Snooker< Shoot Out, la
Watford, în Regatul Unit
10<30 Sărituri cu schiurile<
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 11<00
Combinata nordică< Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 12<30
Schi fond< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în
Austria 14<00 Combinata
nordică< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în
Austria 15<30 Sărituri cu
schiurile< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în
Austria 17<45 Schi alpin<
Cupa Mondială, la CransMontana, în Elveţia 18<15
Sanie< Cupa Mondială, la
Soci, în Rusia 18<45 Sanie<
Cupa Mondială, la Soci, în
Rusia 19<30 Sărituri cu
schiurile<Campionatul
Mondial, la Seefeld, în
Austria 20<40 Ştirile Eurosport 20<45 Snooker<Shoot Out, la Watford,
în Regatul Unit 1<00 Ştirile
Eurosport 1<05 Ciclism<
Turul Andaluziei 1<45 Ciclism< Turul Algarve 2<30
Ciclism< Turul Emiratelor
Arabe Unite 3<30 Combinata nordică< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în
Austria 4<00 Snooker<
Shoot Out, la Watford, în
Regatul Unit 6<00 Schi
fond, Campionatul Mondial, la Seefeld, în Austria
6<45 Sărituri cu schiurile<
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria

Pro 2

Mariluz Bermúdez,
“Raze de lun[“ - 19.00
7.15 Mama campionului (r) 8.15 Dulceam[rui (r) 9.15
Teleshopping 9.45
Petale de singurătate
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 Raze de lun[ (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut (r) 14.30
Dulce-am[rui (r)
15.30 Petale de singurătate 16.30 Într-o
altă viaţă 18.00 Mama
campionului 19.00
Raze de lun[ 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Raze
de lun[ (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 cu
`mprumut 6.00 ~ntr-o
alt[ via\[
M1

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Expres
carpatin 15.35 Familia 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[ 24 februarie 2019
Prima TV

TVR 1

Ion Finte;teanu,
“B.D. `n alert[“ - 16.00

Mircea Dinescu,
“Politic[ ;i
delicate\uri “- 15.30

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
B.D. `n alert[ 18.00
Focus 18 19.30 Flash
monden 20.00 Schimb de mame 22.00
Starea naţiei 23.00
Le pacha 1.00 Strada
29 (r) 3.30 Le pacha
(r) 5.30 Flash monden (r) 5.50 Starea
naţiei 6.50 Teleshopping

7.30 Universul credinţei
8.25 Filler 8.30 Universul
credin\ei 9.30 Pro patria
10.00 În grădina Danei
10.35 via\a satului 11.50
Minutul de agricultur[ (r)
12.00 via\a satului 13.00
Tezaur folcloric 14.00
Telejurnal 14.30 Ultima
edi\ie 15.30 Politic[ ;i
delicate\uri 16.30 Toates vechi şi 9-s toate 17.29
Live sal[ 17.10 Istoria cu
virgil 17.25 Live sal[
17.30 Handbal feminin,
Liga Florilor< HC Zalău SCM Râmnicu vâlcea
19.00 Concert - Direcţia
5 20.00 Telejurnal 21.00
ezaur folcloric de Dragobete 23.00 Garantat 100%
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

RTL Club

Duna TV

7.40 Clubul de puști
10.45 Șoricelul
Mickey
12.25
Lifestyle 13.20 Secolul XXI - legendele
trăiesc cu noi 14.40
Familia mea și alte
specii umane – ser.
am. 15.10 Profesorul – ser. magh.
16.15 Ocean’s Eleven
– ﬁlm am-australian
19.00 Jurnal RTL
19.55 Pirații de pe
Marea Caribe 22.55
Sully – Miracolul de
pe ﬂuviul Hudson –
ﬁlm. am.

Remedii naturiste
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Scor\i;oara reduce proliferarea
celulelor de leucemie ş
;i cancer limfom (II)
Scorţişoara are un efect de
anti-coagulare a sângelui
Combinaţia de miere şi
scorţişoară calmeaz[ durerea
cauzată de artrit[.
Atunci când este adaugată în
produsele
alimentare,
scorţişoara inhibă dezvoltarea
bacteriilor şi alterarea produselor alimentare, ceea ce face
din aceasta un conservant alimentar natural foarte bun.
Doar mirosind scorţişoara,
este stimulată funcţia cognitivă
şi memoria.
Scorţişoara luptă cu bacteria
E.coli în sucurile nepasteurizate.
Scorţişoara este un remediu
natural pentru eliminarea eﬁcientă a durerilor de cap şi ameliorarea migrenelor.
Scorţişoara poate ajuta
la stabilizarea nivelului
de zahăr în sânge
Scorţişoara, un condiment
foarte apreciat, se poate transforma într-un adevărat aliat în
curele de slăbire în combinaţie
cu mierea de albine. Amestecul
de miere şi scorţişoară va duce
la accelerarea arderilor.

dimineaţa, cealaltă jumătate
seara, de preferat cu jumătate de
oră înainte de a lua masa sau de
a te culca. După preferinţe se pot
mări cantităţile, astfel că poţi bea
mai mult din amestec pe parcursul unei zile. Cura de slăbire cu
scorţişoară şi miere poate ﬁ ţinută pe o perioadă de 2 săptămâni, iar dacă este necesar,
poate ﬁ reluată după o pauză de
o lună.
Administrat în mod regulat,
acest amestec duce la pierderea
în greutate şi previne depunerea
de grăsimi în organism. Ajută la
reducerea senzaţiei de foame şi
scade apetitul pentru alimente
dulci.
Reglează activitatea pancreasului, prelungind starea de saţietate, participând în procesul de
ardere a grăsimilor şi prevenind
formarea în exces de ţesut adipos.
Precauţii şi contraindicaţii
Scorţişoara este contraindicată în cazul femeilor însărcinate
şi femeilor care alăptează, bolnavilor de ulcer, copiilor cu vârsta sub 2 ani şi persoanelor alergice la acest condiment. De

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.

TV2

8.05 Desene animate
11.25 Tocul – mag.
pt. femei 13.00 În
capcană – ﬁlm germ.
14.40 Trei pentru
eternitate – ﬁlm austr-it. 16.50 Maimuța
Charlie în familie –
ser. germ. 17.55 Inspectorul Alex - ser.
pol. 19.55 Efecte secundare în doi – ﬁlm
am. 22.15 Elementul
cinci – ﬁlm am-fr.
24.15 Căpitanul
Philips – ﬁlm am.
4.05 Găsitorul onest
– ﬁlm magh.

Duminic[ 24 februarie 2019

9.25 Cronica catolică 9.55 Rome Reports 10.35 Magazin reformat 12.30
voluntarii 13.05 Jurnal 13.50 Muzică
de prânz 15.00
Ringstrasse - istoria
bulevardului vienez
16.00 Fata morgana
în cantități mari –
ﬁlm magh. 19.35
Îngerul păzitor – ser.
am. 22.00 Cu toții –
ﬁlm magh. 22.35
Controverse – ﬁlm
am-germ.

Dieta cu scoţişoară şi miere
de albine poate ﬁ un punct de
plecare pentru a slăbi până la 2
kg într-o săptămână, fără a vă
modiﬁca regimul alimentar.
Cura de slăbire cu scorţişoară
şi miere de albine
Ingrediente< o jumătate de
linguriţă de scorţişoară pudră
(ceylon)> o linguriţă de miere
naturală> o cană cu apă (250 ml.)
Mod de preparare
Într-un vas se pune
scorţişoara, se adaugă cana cu
apă ﬁerbinte. Se lasă la opărit 15
minute, iar după ce amestecul sa răcit se adaugă şi mierea.
Bea o jumătate de cană

asemenea, administrarea îndelungată a scorţişoarei de către
persoanele diabetice poate duce
la creşterea riscului de hipoglicemie sau la scăderea semniﬁcativă a nivelului de zahăr din
sânge.
Este bine de ştiut că
scorţişoara interacţionează cu
medicamente pentru scăderea
glucozei sau cele de subţiere a
sângelui.
Persoanele cu probleme hormonale vor consulta medicul
înainte de administrarea internă
a condimentului.
Prin gătire, scorţişoara
devine amară. Adăugaţi-o la
sfârşit.
Text selectat de Ioan A.

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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8 Informa\ia zilei

Luni 25 februarie 2019

Informa]ia TV

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

Mihai S[lceanu,
“Agenda public[“ 20.00

Olimpia Melinte,
“Vlad” - 20.30

Jason Statham,
“Crank< Tensiune
maxim[“ - 20.30

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

“Benny Hill Show” 17.10

Andra Petrescu,
“Telejurnal” - 14.00

8.15 Olimpiada de
acas[ (r) 9.45 La bloc
12.15 Iubit de `mprumut (r) 14.30 Amici
`n spa\iu (r) 16.15 Un
altfel de Cr[ciun
18.15 La bloc 20.30
Crank< Tensiune maxim[ 22.30 Adev[ratul
curaj 0.45 Crank<
Tensiune maxim[
2.15 Adev[ratul curaj
(r) 3.45 La bloc 5.15
La M[ru\[

7.30 Mama campionului (r) 8.30 Dulceam[rui 9.30 Teleshopping 9.45 Petale de singur[tate (r) 10.45 Teleshopping 11.15 Raze
de lun[ (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu `mprumut
14.30 Dulce-am[rui
15.30 Petale de singur[tate 16.30 Într-o
altă viaţă 18.00 Mama
campionului 19.00
Raze de lun[ 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Raze
de lun[ (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 Prim[vara bobocilor 9.30 Teleshopping 10.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
11.00 Tele-shopping
11.30 Cu lumea-n cap
(r) 12.00 Teleshopping 14.00 Camera de
râs 14.30 Teleshopping 15.05 Focus
16.00 Capri 17.10
Benny Hill Show
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 De-a
;oarecele ;i pisica
22.30 Starea naţiei
23.30 Focus din inima
Rom]niei 0.00 Trăsniți din NATO 1.00
De-a ;oarecele ;i pisica 3.00 Mama mea
g[te;te mai bine 4.00
Focus 5.00 Camera de
r]s 5.50 Starea na\iei
6.50 Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect
imperfect 11.00 Perfect
imperfect 11.45 Teleshopping 12.30 Tribuna
partidelor parlamentare
13.00 Aici, acum 13.55
vorbe;te corect 14.00
Telejurnal
14.45
Teleshopping 15.00
Maghiara de pe unu
16.00 Maghiara de pe
unu 17.00 Telejurnal
17.05 #Creativ 17.30
Handbal ZOOM 18.00
R[zboiul aerian 19.00
Pulsul zilei 20.00 Telejurnal 21.00 Rom]nia 9
22.00 Dosar Rom]nia
23.0 Copiii libert[\ii
0.00 Telejurnal 0.35
R[zboiul aerian 1.30
vizită de lucru cu Gianina Corondan 2.00
Dosar Rom]nia 2.50
Copiii libert[\ii 3.40
vorbe;te corect 3.45
Telejurnal 4.35 Rom]nia
9 5.25 Imnul României
5.30 Pulsul zilei

Eurosport

M1

RTL Club

Duna TV

8<00 Snooker< Shoot Out, la
Watford, în Regatul Unit 9<30
Combinata nordică< Campionatul Mondial, la Seefeld, în
Austria 10<00 Combinata
nordică< Campionatul Mondial,
la Seefeld, în Austria 10<30 Superbike< Campionatul Mondial,
la Phillip Island, în Australia
11<15 Sărituri cu schiurile<
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 12<30 Biatlon< Campionatul European, la
Raubichi, în Belarus 13<00 Ciclism< Turul Emiratelor Arabe
Unite 15<00 Ciclism< Turul Andaluziei 15<45 Ciclism< Turul
Algarve 16<30 Snooker< Shoot
Out, la Watford, în Regatul Unit
17<30 Sărituri cu schiurile<
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 18<45 Schi
fond< Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 19<30 Combinata nordică< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în Austria
20<00 Combinata nordică<
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 20<30 Biatlon< Campionatul European, la
Raubichi, în Belarus 20<55 Ştirile Eurosport 21<00 Jocurile
olimpice< Legende vii 21<30
Jocurile olimpice< Game Breakers 21<40 Jocurile olimpice<
Game Breakers 21<50 Jocurile
olimpice< Legende vii 22<00
Combinata nordică< Campionatul Mondial, la Seefeld, în
Austria 22<30 Ciclism< Turul
Emiratelor Arabe Unite 23<30
Snooker< Shoot Out, la Watford,
în Regatul Unit 0<55 Ştirile Eurosport 1<00 Sărituri cu schiurile< Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 2<00 Combinata nordică< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în Austria
2<30 Snooker< Shoot Out, la
Watford, în Regatul Unit 4<00
Sărituri cu schiurile< Campionatul Mondial, la Seefeld, în
Austria 5<15 Schi fond< Campionatul Mondial, la Seefeld, în
Austria 6<00 Snooker< Shoot
Out, la Watford, în Regatul Unit

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 1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 13.10 O
nevastă nouă de tot ser. am. 14.40 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 16.45 Castle
– ser. am. 17.50 Elif
– pe drumul iubirii –
ser. turc. 19.00 Jurnal
RTL 21.40 Între prieteni – ser. magh.
22.10 Printre rechini
– show comercial
23.15 Adio, Ungaria
- ser. magh. 24.55
CSI< Investigatorii –
ser. am-can.

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Constantin Demian,
invitați Dorel Ziman ;i
Monica Banciu - LPS
19.30 :tiri 20.00 “Agenda public[”, realizator
Mihai S[lceanu 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 Guess My Age –
Ghicește vârsta 16.00
Observator 17.00 Acces
direct 19.00 Observator
20.00 Asia Express
23.00 Xtra Night Show
1.00 P[c[leala se
`ntoarce (r) 3.30 Acces
direct (r) 5.00 Guess My
Age – Ghicește vârsta
(r) 6.00 Observator

TVR 2

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
vlad 23.30 :tirile
Pro Tv 0.30 Mad
Max< Drumul furiei
(r) 2.30 Lec\ii de
via\[ 3.15 vorbe;te
lumea 5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

Kanal D

Sandra Oh,
“Anatomia
lui Grey” - 22.10

Lili Sandu,
“FanArena” - 23.15

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360° GEO<
China-stupii maestrului
Xing 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° GEO< Cuba-un nou
chip 15.00 Prim[verii 15.30
Chef de vedete 16.30 Cele
;ase surori 17.30 Iarna amintirilor 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.00 D’ale lu’
Mitică 21.00 Destine ca-n
filme 22.10 Anatomia lui
Grey 23.10 Bibliotecarii<
misterul din spatele c[r\ilor
0.10 C];tig[ Rom]nia 1.10
Filmul de art[ 3.00 Bibliotecarii< misterul din spatele
c[r\ilor 3.45 Pescar hoinar
4.10 Telejurnal TvR2 4.50
Sport 5.00 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 1001 de nop\i
11.00 Puterea dragostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ~n
c[utarea adev[rului 14.30 Teo
Show 17.00 Puterea dra-gostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Exatlon
23.15 FanArena
0.30 Știrile Kanal
D (r) 1.45 Puterea
dragostei 4.15 ~n
c[utarea adev[rului 6.00 Teleshopping (r) 6.30 Pastila de r]s 6.45 :tirile Kanald D

TV2

7.15 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.00
Faptele – jurnal
13.30 Bani murdari, dragoste curată – ser. turc
16.40 Marimar –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.00 Exatlon Hungary – reality de
sporturi extreme
23.45 Gala Oscar
4.50 Charly, maimuța în familie –
ser. germ.
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Ciorb[ de ciuperci ;i maz[re a la grec Creme; tradi\ional în blat de foietaj

Ingrediente<
300 g mazăre verde boabe
(sau o conservă de cca. 500 g),
250 g de ciuperci șampion
proaspete (sau o conservă de
cca. 400 g, eventual ciuperci de
pădure, dar numai dacă le cunoașteți foarte bine!) 2-3 morcovi, 1-2 pătrunjei, o gulie mică,
o felie de țelină (total 4-500 g
zarzavaturi), 200 g de smântână,
300 g făină, 3 ouă, 6 linguri de
ulei, sare, piper, boia de ardei,
delicat (de casă).
Mod de preparare<
Zarzavaturile curățate și mărunțite se pun la fiert cu cca. 3,5 l
de apă. Dacă folosiți mazăre și ciuperci conserve, acestea se adaugă
la zarzavaturile fierte aproape complet, însă ciupercile și mazărea
proaspătă le adăugați când zarzavaturile sunt pe jumătate fierte, apoi
se condimentează cu sare, piper și
bază pentru mâncăruri. Între timp,
din 4 linguri de făină și puțin ulei

se prepară un rântaș slab, iar după
ce se ia de pe foc se adaugă o linguriță de boia. Din făina rămasă,
cu puțină sare, cele 3 ouă și cu apă
rece se face un aluat de consistența
dorită pentru găluște sau zdrențe,
după gust. Când toate ingredientele
sunt aproape fierte și supa se află
în clocot se mărunțesc în ea găluștele, sau dacă ați făcut aluat subțire
se toarnă încet zdrențele. Se adaugă
r]ntașul, smântâna amestecată în
prealabil cu câteva linguri de supă
fierbinte, se mai condimentează
după gust și se mai fierbe 2-3 minute. Se servește caldă, eventual cu
un pic de oțet, ormat cu pătrunjel
verde, ardei roșu, o feliuță de lămâie
sau eventual ardei iute.

Crenvur;ti umplu\i cu ca;caval

7.45 Magazin pentru
rromi 8.45 Poșeta
9.40 Dragoste amețitoare – ser. mex.
10.30 Doctorul din
provincie - ser.
germ. 13.02 Jurnal
13.50 Mâncăruri
simple cu Jamie
15.20 Dragoste inﬁnită – ser. turc
16.10 Șase surori –
ser. span. 17.05
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 22.20 Ziua
de comemorare a
victimelor comunismului 24.15 Nicodată, nicăieri, la nimeni – ﬁlm magh.
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Ingrediente<
8-12 bucăți de crenvurști în
funcție de mărimea acestora (câte 2-3 bucăți pentru fiecare persoană), o bucată de cașcaval de
circa 150-200 g, o lingură de
muștar, sos tartar sau ketchup și
câte o felie lungă și subțire de
bacon afumat pentru fiecare
crenvurșt (8-12 felii)
Mod de preparare<
Cașcavalul trebuie să fie cu o
textură consistentă, tare. Acesta
se feliază, în așa fel încât secțiunea
sa să aibă formă de v, pentru a se
așeza bine când se va folosi la umplut. Crenvurștii se crestează și in-

teriorul se unge cu muștar, ketchup sau sos tartar, dar dacă vă
place, puteți folosi și un sos picant.
Se umple cu cașcaval și se înfășoară în feliuțele de bacon. Se rumenesc la cuptor și se servesc cu
diverse sosuri sau garnituri (piure
de cartofi, garnitură asortată, varză călită, cartofi prăjiți, cartofi scăzuți, mâncare de mazăre, etc.), sau
pur și simplu, cu pâine. Se potrivește bine atât la masa de prânz,
cât și pentru un mic dejun.

Igrediente<
două blaturi de foietaj, fie
preparate acasă, fie cumpărate
gata, de la magazin. Pentru cremă< 5 pachete de budincă de vanilie, sau eventual de frișcă, 2
litri de lapte, 20 de linguri de zahăr, 4 plicuri de zahăr vanilat,
sau esență de vanilie după gust,
4 ouă.
Mod de preparare<
Se prepară cele două blaturi
de foietaj după rețeta clasică, fie
cu grăsime de porc, fie cu unt,
cum vă place mai mult. Însă,
având în vedere că gospodinele
din zilele noastre dispun de prea
puțin timp, ca blat pentru cremeș
se poate folosi cu succes și foietaj
gata preparat, cumpărat de la magazin. Dintr-un carton înfășurat
în folie de aluminiu se face o ramă,
în care se așează un blat. Dacă ați

luat blat gata preparat, cutia acestuia va fi tocmai potrivită. Budinca se amestecă cu 15 linguri de zahăr și se fierbe în cei 2 l de lapte,
iar când a căpătat consistența dorită, se ia de pe foc și se amestecă
cu gălbenușurile, separate în prealabil de albușuri. Albușurile, cu
zahărul rămas și cu zahărul vanilat
se bat spumă tare, la care se adaugă budinca, înainte ca aceasta să
se prindă. Se amestecă încet, cu
mare grijă. Se toarnă în ramă, peste primul blat, se acoperă cu celălalt, se apasă în mod egal cu o
greutate de circa 1 kg și se lasă la
frigider până a doua zi. Ziua următoare se presară cu zahăr pudră, se ia rama și se taie în formă
de pătrate.

Salat[ de fasole boabe

Ingrediente<
400 g fasole cu boabe mari
(roșie sau albă), o ceapă mai mărișoară (preferabil ceapă roșie
sau ceapă de apă) sau o legătură
de ceapă verde, circa 50 ml ulei
de măsline, sare, piper, un vârf
de cuțit de nucșoară, eventual
chili (după gust).
Mod de preparare<
Fasolea se curăță, se spală și
se lasă circa 2 ore să se înmoaie.
Apoi se strecoară și se pune la fiert
în apă ușor sărată. Se fierbe bine
și se strecoară. Zeama se poate folosi la prepararea ciorbelor. În
acest caz, doar se scot boabele de
fasole, astfel încât să mai rămână

fasole și în supă. Ceapa se feliază
și se amestecă cu fasolea strecurată. Se mai pot adăuga măsline
(negre sau verzi), roșii, diverse
condimente verzi, după gust, sau
chiar și bucățele de șuncă fiartă.
Se stropește cu uleiul de măsline
și se condimentează. Dacă nu faceți mâncare de post, în loc de ulei
se poate folosi maioneză. Se poate
servi ca mâncare de sine stătătoare, sau garnitură la carne fiartă sau
preparată la cuptor.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Pro TV

Pro Cinema

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

Jamie Foxx,
“Django
dezl[n\uit” - 0.00

Steve Austin,
“Justi\ie `mpotriva
sistemului” - 20.30

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de diminea\[ 18.30 “Audien\e
`n direct - Înscriere în
clasa 0”, realizator Eva
Laczko (limba maghiară)
19.30 :tiri 20.00 “Agenda public[”, realizator
Mihai S[lceanu 22.00
“Audien\e `n direct” (r)

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 T v
20.30 Las fierbin\i
21.30 Ferma 23.30
:tirile Pro Tv 0.00
Django dezlănțuit
(r) 3.00 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.45 Un altfel de
Cr[ciun (r) 9.45 La
bloc (r) 12.15 Olimpiada de acas[ 14.00
Mariaj de vegas (r)
16.00 Un s[rut de milioane 18.15 La bloc
20.30 Justi\ie `mpotriva sistemului 22.30
Conspira\ie ;i tr[dare
0.30 Justi\ie `mpotriva
sistemului 2.15 Conspira\ie ;i tr[dare (r)
4.00 La bloc (r) 5.45
La M[ru\[ (r)

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 11 13.00 Observator
14.00 Guess My Age Ghicește vârsta 16.00
Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator 20.00 Asia Express 23.00 Xtra Night
Show 1.00 Omul-lup
3.00 Acces direct (r)
5.00 Guess My Age Ghicește vârsta (r) 6.00
Observator (r)

TVR 2

Kanal D

Michael Youn,
“Paris Expres” - 20.10

Silvia Ioni\[,
“:tirile Kanal D” 12.00

7.00 Regatul S[lbatic 7.30
Documentar 360°< uba-un
nou chip 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°<
Olimpul se întoarce la viaţă
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 Paris Expres 21.55 Poate nu ;tiai
22.10 Anatomia lui Grey
23.10 Bibliotecarii< misterul din spatele c[r\ilor
0.00 C];tig[ Rom]nia!
1.10 Paris Expres (r) 2.45
Bibliotecarii< misterul din
spatele c[rtilor 3.30 Motorvlog 4.00 Telejurnal
TvR2 4.45 Sport 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 ~n c[utarea
adev[rului 14.30
Teo Show 17.00
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Exatlon
23.15 FanArena
0.30 Știrile Kanal
D (r) 1.45 Puterea
dragostei (r) 4.15
~n c[utarea adev[rului (r) 6.00 Teleshopping (r) 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Eurosport
8<00 Sărituri cu schiurile<
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 9<30 Ciclism< Turul Emiratelor Arabe
Unite 10<30 Schi alpin< Campionatele Mondiale de juniori, la val Di Fassa, în Italia
11<30 Scrimă< Circuitul
Grand Prix, la Cairo, în Egipt
12<35 Combinata nordică<
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 13<00 Biatlon< Campionatul European, la Raubichi, în Belarus
13<30 Schi alpin< Campionatele Mondiale de juniori,
la val Di Fassa, în Italia 15<00
Schi fond< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în Austria
17<15 Sărituri cu schiurile<
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 19<00
Snooker< Shoot Out, la Watford, în Regatul Unit 19<55
Scrimă< Seria de scrimă 20<00
Hochei pe iarbă< Liga Pro
20<05 Schi fond< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în Austria
20<55 Ştirile Eurosport 21<00
Sărituri cu schiurile< Campionatul Mondial, la Seefeld, în
Austria 22<00 Fotbal< Premier
League 0<00 Sărituri cu schiurile< Campionatul Mondial,
la Seefeld, în Austria 0<50
Scrimă< Seria de scrimă 0<55
Ştirile Eurosport 1<00 Ciclism< Turul Emiratelor Arabe
Unite 2<00 Schi alpin< Campionatele Mondiale de juniori, la val Di Fassa, în Italia
2<30 Sărituri cu schiurile<
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 4<00 Ciclism< Turul Emiratelor Arabe
Unite 5<00 Sărituri cu schiurile< Campionatul Mondial,
la Seefeld, în Austria 6<00 Schi
alpin< Campionatele Mondiale de juniori, la val Di Fassa,
în Italia 6<30 Ciclism< Turul
Emiratelor Arabe Unite

Pro 2

Michelle Renaud,
“Raze de lun[“ 19.00
7.30 Mama campionului (r) 8.30 Dulceam[rui 9.30 Teleshopping 9.45 Petale de
singurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Raze de lun[ (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu `mprumut
(r) 14.30 Dulceam[rui (r) 15.30 Petale
de singurătate 16.30
Într-o altă viaţă 18.00
Mama campionului
19.00 Raze de lun[
21.00 Dulce-am[rui
22.00 State de Rom]nia 23.00 Dragoste cu
`mprumut (r) 0.00
Raze de lun[ 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 26 februarie 2019
Prima TV

Drago; P[traru,
“Starea na\iei” 22.30
7.20 Tr[sni\ii din
NATO 8.00 Capri (r)
9.30 Teleshopping
10.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Secrete de stil
12.00 Teleshopping
14.00 Benny Hill
Show 14.30 Teleshopping 15.05 Focus 16.00 Capri
17.10 Tr[sni\i 18.00
Focus 18 19.30 Mama mea gătește mai
bine 20.30 Animal de
prad[ 22.30 Starea
na\iei 23.30 Focus
din inima Rom]niei
0.00 Tr[sni\i 1.00
Animal de prad[ (r)
3.00 Mama mea
gătește mai bine 4.00
Focus 5.00 Benny
Hill Show (r) 5.50
Starea na\iei 6.50
Teleshopping
RTL Club
7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 12.55 O nevastă nouă de tot – ser.
am. 13.20 Printre rechini - show economic 14.40 Dragii moștenitori – ser. magh.
15.45 Castle – ser.
am. 17.20 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal RTL
20.35 Dragii moștenitori – ser. magh.
21.40 Între prieteni –
ser. magh. 23.45 Secolul XXI – legendele
trăiesc cu noi

TVR 1

Charlie Hunnam,
“Pre\ul pasiunii” 22.10
7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 9.45 Teleshopping 10.00 Perfect
imperfect 11.00 Perfect
imperfect
11.45
Teleshopping 12.30
Tribuna partidelor parlamentare 13.00 Aici,
acum 13.55 vorbe;te
corect 14.00 Telejurnal
14.45 Teleshopping
15.00 Maghiara de pe
unu 16.00 Maghiara de
pe unu 17.00 Telejurnal 17.05 ~ntreb[ri ;i
r[spunderi 18.00
R[zboiul aerian 19.00
Pulsul zilei 20.00 Telejurnal 21.00 Rom]nia
9 22.10 Pre\ul pasiunii
23.55 vorbe;te corect!
0.00 Telejurnal 0.35
R[zboiul aerian 1.30
#Creativ 2.00 Pre\ul
pasiunii 3.40 vorbe;te
corect! 3.45 Telejurnal
4.35 Rom]nai 9 5.25
Imnul României 5.30
Pulsul zilei

Duna TV

TV2

7.15 Moca – mag.
de
dimineață
11.45 Lumea astro
13.30 Bani murdari, dragoste curată – ser. turc
16.40 Marimar –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.00 Exatlon
Hungary – reality
de sporturi extreme 23.35 Columbo – ser. am.
1.25 Faptele extra
- știri

7.00 Jurnal 8.50
Poșeta 9.45 Dragoste amețitoare –
ser. mex. 10.35 Doctorul din provincie –
ser. germ. 13.02 Jurnal 13.50 Mâncăruri
simple cu Jamie
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
Casa de modă velvet
– ser. span

Diet[

Mar\i 26 februarie 2019

Pastele consumate corect pot fi aliatul
siluetei noastre

Dieta postului
intermitent
Dieta postului intermitent, cunoscută
și sub denumirea de intermittent fasting,
este preferata vedetelor de peste Ocean și
a bloggerilor de lifestyle anul acesta.

Este posibil ca pastele
să ﬁ câștigat o reputație
proastă. Noi cercetări
sugerează că pastele - în
special ﬁdeaua (în acest
studiu) - ar putea, de
fapt, să v[ ajute să slăbiți.
Consumul moderat de
paste poate ﬁ legat de șansele
mai mici de a dezvolta obezitate generală și abdominală,
au concluzionat cercetătorii
după ce au analizat date de
la mii de italieni.
”Datele noastre arată că
savurarea pastelor în funcție
de nevoile individuale contribuie la un indice de masă
corporală mai sănătos, o circumferinț[ a taliei mai mică
și un raport talie-;old mai
bun,” susține George Pounis,
primul autor al studiului.
Cercetările anterioare au
susținut beneﬁciile dietei
mediteraneene asupra
sănătății inimii, care este mai
degrabă un mod de a mânca,
și nu un plan speciﬁc de
mese. Aceasta pune accentul
pe fructe, legume, cereale,
fasole, mazăre și ulei de măsline pe lângă pe;te și carne
de pasăre.
Totuși, se știa foarte
puțin despre cum pastele de asemenea, un produs
principal al regiunii mediteraneene - afectează sănătatea, au susținut cercetătorii
din spatele noului studiu. Ei
consideră că această descoperire umple acel gol.
”Consumul de paste,
contrar părerilor multora,
nu este asociat cu o creștere
în greutate, ci dimpotrivă,”
a adăugat Pounis într-un comunicat de presă al revistei.
În ultimii ani, mulți oameni
au exclus din alimentație
spaghetele, ﬁdeaua și alte
tipuri de paste, de teamă că
s-ar putea îngr[șa. Ar putea
ﬁ posibil ca noul studiu să-i
facă pe americani și pe alții
să-și revizuiască părerile.
Pounis și colegii săi de la
IRCCS Neuromed din
Pozzilli, Italia, au analizat
rezultatele a două studii de
amploare care au implicat
mai mult de 23.000 de italieni. Unul a fost Proiectul
Moli-Sani, care a inclus
cetățenii din regiunea
Molise - aﬂată puțin mai jos
de jumătatea centrală a Italiei. Celălalt a fost Italian Nu-
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Această dietă presupune alternarea perioadelor în care mănânci cu perioade în care te abții
voluntar de la mâncare. Ceea ce face din această
dietă una atât de iubit[ este faptul că nu impune
restricții alimentare. Așadar, ai voie să mănânci
orice, important este momentul în care mănânci.
Postul intermitent nu este, deci, o dietă propriuzisă, ci mai degrabă un tipar alimentar.
Există mai multe variante ale postului intermitent - unele presupun renunțarea la mâncare preț de 16-36 ore, în timp ce altele permit
consumul alimentar în permanen\ă, însă în unele zile se impune o restricție calorică.

Funcționează pe principiul
reducerii aportului caloric

trition and Health Survey
(Sondajul nutriției și
sănătății italienilor), care
studiază obiceiurile alimentare din toate regiunile
Italiei. Cercetătorii nu au
menționat câte paste puteți
mânca fără să v[ îngrășați.
De fapt, exagerarea a fost
asociată cu creșterea în greutate.

Piperul cayenne
accelereaz[
metabolismul
”Populația obeză era mai
în vârstă și avea un statut socioeconomic inferior, avea
circumferința taliei și a
șoldurilor și raportul talie;old mai mari și consuma
mai multe paste (grame pe
zi) decât participanții cu o
greutate normală sau
supraponderali”, au scris autoarea principal[, Licia Iacoviello și colegii săi, conform CNN. Totuși, în lumina acestei cercetări, persoanele care încearcă să
scadă în greutate nu ar trebui să excludă pastele, a spus
Iacoviello, șefa laboratorului
de epidemiologie moleculară și nutrițional[ din
cadrul Institutului Neuromed.
”vorbim despre o componentă fundamentală a

tradiției italiene mediteraneene și nu există niciun
motiv să renunțăm la ele”, a
mai spus Iacoviello. Ea a
adăugat că dieta mediteraneană, consumată cu moderație și incluzând pastele,
”este bună pentru sănătate”.
Cum să consumați paste
fără să v[ îngrășați? Conform site-ului doc.ro, atunci
când vorbim despre paste,
este important și modul în
care le consumăm, nu numai cantitatea sau ora la care
le servim. Iată cum ar trebui
să consumăm pastele pentru
a ne menține silueta<
• Pastele pot ﬁ consumate sub formă de salată
rece, alături de ingrediente
precum tonul, porumbul, fasolea sau roșiile.
• Pastele cu sos roșu pot
ﬁ consumate cu piper
cayenne pentru accelerarea
metabolismului și stimularea arderilor calorice.
• Pastele pot ﬁ gătite în
puțin ulei de măsline în loc
de unt.
• Se recomandă alegerea
unor paste integrale în locul
celor clasice.
• Pastele vor ﬁ aromatizate cu condimente și mirodenii, nu cu sosuri nesănătoase.
• Pastele vor ﬁ consumate pe post de prânz, nu la
o cină târzie.

Cel mai popular tip de dietă a postutului intermitent este, însă, cel care implică postul de
16-24 de ore, de două ori pe săptămân[. În restul
timpului, se va mânca normal.
Iată care sunt cele mai comune tipuri de post
intermitent.
Metodă 16/8 – se renun\[ la micul dejun,
apoi se stabilesc mesele, în așa fel încât programul
meselor să se încadreze în 8 ore, după care se
postește timp de 16 ore. De pildă, poți mânca
între 12 și 8 seara, iar în restul timpului postești.
Mâncat/postit/mâncat – această metodă implică postul de 24 de ore o dată sau de două ori
pe săptămân[.
Dietă 5<2 – în două zile ale săptămânii se restricționează consumul caloric la 500 kcal, iar
în restul zilelor se mănâncă normal. Zilele de
post nu vor ﬁ consecutive.
Postul intermitent funcționează pe principiul reducerii aportului caloric, însă e important
să nu mărești numărul de calorii consumate în
restul zilelor.

Reguli de baz[
Nu se va m[ri consumul de hrană în zilele
în care nu postești.
Hidratarea este extrem de importantă, mai
ales în zilele de post, așa că se vor consuma apă
și ceaiuri din belșug.
Pentru rezultate rapide se recomandă în
zilele în care nu postești să eviți consumul de alimente cu densitate calorică mare precum dulciurile, alimentele de tip fast-food sau produsele
de patiserie.
Se recomandă
sportul pentru
rezultate mai
bune și mai
rapide, însă e
indicat să îl
practicăm în
zilele în care nu
postim, pentru că atunci
organismul
este mai slăbit
și pot apărea
durerile de cap,
senzația
de
epuizare.

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 Ioan
Anița; 19.30 :tirile
ITv 20.00 “Agenda
public[”, realizator
Mihai S[lceanu
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 10 13.00 Observator
14.00 Guess My Age Ghicește vârsta 16.00
Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator 20.00 Fructul
oprit 23.00 Xtra Night
Show 1.00 Spitalul de
nebuni 3.00 Acces direct 5.00 Guess My
Age - Ghicește vârsta
6.00 Observator
TVR 2

Pro TV

Brigitte N[stase,
“Ferma” - 21.30

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 T v 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las fierbin\i 21.30
Ferma 23.30 :tirile
Pro Tv 0.00 Pira\ii
din Caraibe< R[zbunarea lui Salazar (r)
2.15 Las fierbin\i (r)
3.00 vorbe;te lumea
(r) 5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

Kanal D

Cristina Soare,
“E vremea ta!” 18.45

Hazal Kaya,
“Povestea noastr[“ 20.00

7.00 Regatul Sălbatic
7.30 Documentar 360°<
Paris-motociclete de vis
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 Cap
compas 14.00 China pescarii la copc[ 15.00
Primăverii 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 20.10 Opt
;i jum[tate 22.40 Anatomia lui Grey 23.35 Bibliotecarii< misterul din
spatele c[r\ilor 0.30
C];tig[ Rom]nia 1.30
Opt ;i jum[tate 3.50 Bibliotecarii< misterul din
spatele c[r\ilor 4.35
Pescar hoinar 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 ~n
c[utarea adev[rului 14.30 Teo Show
17.00 Puterea
dragostei 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Povestea
noastr[ 23.00 Bravo, ai stil! 1.00 Știrile Kanal D (r)
2.15 Puterea dragostei 4.15 Povestea noastr[ (r)
6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de
râs 6.45 Știrile
Kanal D

Pro Cinema

Pro 2
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Prima TV

Christian Slater,
“Cine este Cletis
Tout?” - 20.30

TVR 1

Mark Dacascos,
“Misiune
`n paradis” - 20.30
7.15 Un s[rut de milioane (r) 9.30 La bloc
12.00 Povestea lui
Tiffany Rubin (r) 14.00
Un altfel de Cr[ciun (r)
16.00 Unul nu aude,
cel[lalt nu vede 18.15
La bloc 20.30 Misiune
`n paradis 22.15 Resident Evil< R[splata 0.00
Misiune `n paradis (r)
1.45 Resident Evil<
R[splata (r) 4.15 La
bloc (r) 5.45 La M[ru\[

Ozge Ozpirincci,
“Dragoste cu
`mprumut” - 23.00
7.30 Mama campionului (r) 8.30 Dulce
-amarui 9.30 Teleshopping 9.45 Petale
de singur[tate 10.45
Teleshopping 11.15
Raze de lun[ (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu `mprumut 14.30 Dulce amarui 15.30 Petale de
singurătate 16.30 Într-o altă viaţă 18.00
Mama campionului
19.00 Raze de lun[
21.00 Dulce-am[rui
22.00 State de Rom]nia 23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Raze
de lun[ 2.00 Petale de
singur[tate 3.00 Mama campionului 4.00
State de Rom]nia 4.45
Dincolo de povestiri
5.15 Dragoste cu
`mprumut 6.00 ~ntr-o
alt[ via\[

7.20 Tr[sni\i (r) 8.00
Capri (r) 9.30 Teleshopping 10.00 Mama mea g[te;te mai
bine 11.00 Teleshopping 11.30 Happy
News 12.00 Teleshopping 14.00 Benny Hill Show 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Capri
17.10 Tr[sni\i 18.00
Focus 18 19.30 Mama mea gătește mai
bine 20.30 Cine este
Cletis Tout? 22.30
Starea na\iei 23.30
Focus din inima
Rom]niei 0.00 Tr[sni\i 1.00 Cine este
Cletis Tout? 3.00 Mama mea g[te;te mai
bine 4.00 Focus (r)
5.00 Benny Hill Show
(r) 5.50 Starea na\iei
6.50 Teleshopping

Sorin Burtea,
“Interes general” 17.05
7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect
imperfect 11.00 Perfect imperfect 11.45
Teleshopping 12.30
Tribuna partidelor parlamentare 13.00 Aici,
acum 13.55 vorbe;te
corect 14.00 Telejurnal
14.45 Teleshopping
15.00 Convie\uiri
16.00 Convie\uiri
17.00 Telejurnal 17.05
Interes general 18.00
Unirile rom]nilor
19.00 Pulsul zilei 20.00
Telejurnal
21.00
România 9 22.10
Ora;ul `n fl[c[ri 0.10
Telejurnal 0.45 Unirile
rom]nilor 1.40 Toates vechi şi 9-s toate (r)
2.20 Ora;ul `n fl[c[ri
4.20 Discover Rom]nia 4.30 vorbe;te
corect! 4.35 România
9 5.25 Imnul României
5.30 Pulsul zilei

Eurosport

M1

RTL Club

Duna TV

7<30 Schi fond< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în Austria 8<30 Sărituri cu schiurile<
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 9<35 Schi
alpin< Campionatele Mondiale de juniori, la val Di Fassa,
în Italia 10<00 Ciclism< Turul
Emiratelor Arabe Unite
11<00 Hochei pe iarbă< Liga
Pro 11<05 Sărituri cu schiurile< Campionatul Mondial,
la Seefeld, în Austria 12<00
Schi fond< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în Austria 13<00 Sărituri cu schiurile< Campionatul Mondial,
la Seefeld, în Austria 14<00
Schi fond< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în Austria 14<30 Schi fond< Campionatul Mondial, la Seefeld,
în Austria 16<45 Sărituri cu
schiurile< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în Austria 19<20 Ştirile Eurosport
19<25 Hochei pe iarbă< Liga
Pro 19<35 Sărituri cu schiurile< Campionatul Mondial,
la Seefeld, în Austria 21<00
Fotbal< Premier League 0<30
Schi fond< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în Austria 0<55 Ştirile Eurosport
1<00 Ciclism< Turul Emiratelor Arabe Unite 2<00 Schi
fond< Campionatul Mondial,
la Seefeld, în Austria 2<30
Sărituri cu schiurile< Campionatul Mondial, la Seefeld,
în Austria 3<30 Schi fond<
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 4<00 Ciclism< Turul Emiratelor
Arabe Unite 5<00 Sărituri cu
schiurile< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în Austria 6<00 Schi fond< Campionatul Mondial, la Seefeld,
în Austria 6<30 Ciclism< Turul Emiratelor Arabe Unite

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 13.30 Adio,
Ungaria – ser. magh.
14.40 Dragii moștenitori – ser. magh.
15.45 Castle - ser.
am. 17.50 Elif - pe
drumul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal
RTL 21.40 Între prieteni – ser. magh.
23.15 Armă letală –
ser. am. 24.50 CSI<
Investigatorii – ser.
am-can. 2.55 Mentalistul – ser. am.
TV2

7.15 Moca – mag.
de dimineață
11.45 Lumea astro 13.30 Bani
murdari, dragoste
curată – ser. turc
16.40 Marimar –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.00 Exatlon
Hungary – reality
de sporturi extreme
23.35
Columbo – ser.
am.

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru –
em. în lb. rom. 9.40
Dragoste amețitoare – ser. mex.
10.30 Doctorul din
provincie – ser.
germ. 13.02 Jurnal
13.50 Aventuri
culinare prin lume
15.20 Dragoste inﬁnită – ser. turc
16.10 Șase surori –
ser. span. 17.10
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 21.35 Picnic la stâncă – ser.
australian 22.35
vremea cinstei –
ser. pol. 23.32 Flacoane la schimb –
ﬁlm engl-ceh

Mod[
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Modele de unghii `n vog[
Aceste modele de unghii
2019 se vor clasiﬁca, precum
în anii anteriori, în modele
foarte purtate, foarte populare, în vogă, și modele clasice, purtate de-a lungul timpului, căci acestea au capacitatea de a nu se demoda.
Modele unghii cu lac de
unghii sidefat – modelele atent
realizate pe unghie cu ajutorul lacului colorat vor ﬁ la mare căutare
în anul 2019. Fie că pe unghie se
vor picta ﬂori, diverse desene sau
personaje, este important ca lacul
de unghii folosit să ﬁe colorat și
sidefat. Pentru realizarea acestor
modele este nevoie de un lac de
unghii sidefat, cu o rezistență de
până la două săptămâni, și de o
pensulă subțire. Aceasta va
permite ca pictură să ﬁe realizată
în detaliu, fără greșeli neplăcute
din punctul de vedere estetic.
Modele unghii cu lac mat –
lacul de unghii colorat care se
usucă mat este de mare ajutor pentru realizarea unor modele de
unghii deosebite. Este important
ca unghia să ﬁe lucioasă, ﬁe că este
dată deja cu ojă sau nu. Se poate
folosi și un lac de unghii transparent care să dea un luciu pronunțat
unghiei. Folosind o pensulă subțire, suﬁcient de lungă și fermă,
modelele pentru unghii realizate
cu lac mat vor atrage toate privirile. Este important să se aleagă o
combinație de culori potrivită.
Modele unghii cu efect perlat – ojele sau lacurile de unghii
cu efect perlat sunt perfecte pentru modele de unghii deosebite și
simplu de făcut. Efectul perlat este
foarte ușor de observat, are o alură
elegantă și un raﬁnament aparte.
Acest model, spre deosebire de
celelalte, nu poate ﬁ purtat pe
unghiile de la picioare, ﬁind unul
de inspirație vintage.
Modele unghii cu cristale –
strasurile pentru unghii vor ﬁ și
ele în vogă în 2019, dar folosite cu
moderație, fără a încărca unghia.
Cristalele și pietricelele trebuie
aplicate cu bun-gust și raﬁnament,
fără a crea un model ostentativ,
mult prea evident.
Modele unghii cu glitter –
unghiile sclipitoare vor ﬁ în vogă
și în anul 2019, doar că se va opta
pentru un glitter mai domolit, nu
atât de țipător. Glitter-ul în culori
reci, precum gri, albastru marin
sau purpuriu va ﬁ perfect pentru
modele elegante, de efect, ieșite
din tipare.
Modele unghii 3D – picturile
3D realizate pe unghii reprezintă
piesa de rezistență a anului 2019
în materie de manichiură. Real-

izate cu multă migală, în culori
puternice și rezistente, modelele
3D sunt foarte îndrăznețe, având
un impact deosebit asupra privitorului.

Modele unghii scurte
Pentru acelea dintre voi care
nu sunt adeptele unghiilor lungi,
ﬁe pentru că nu le plac, ﬁe pentru
că le incomodează, în 2019 există
o varietate extraordinară de modele pentru unghiile scurte. Însă,
pentru a realiza modelul potrivit,
unghia trebuie să ﬁe sănătoasă, să
aibă o formă frumoasă, care să se
potrivească atât cu personalitatea
celei care va purta manichiură, cât
și cu ﬁzionomia acesteia.
Modelele pentru unghii scurte
pot ﬁ simple, dar elegante sau dea dreptul îndrăznețe, după preferințele ﬁecăreia.
Modele unghii simple – în
2019, modelele simple pentru
unghii scurte vor ﬁ la mare
căutare.
Un lac rezistent, într-o nuanță
deosebită peste care se poate face
un desen mic sau se poate aplica
un stras discret este suﬁcient. În
general, pe unghiile scurte se
aplică modele de mici dimensiuni,
astfel încât acestea să nu acopere
întreaga suprafață a unghiei.
Modele unghii punctate –

punctele vor ﬁ și ele printre piesele
de rezistență ale manichiurii în
2019. Modelele punctate sunt
foarte ușor de făcut, pot ﬁ purtate
ca atare sau în diferite combinații.
De asemenea, aceste modele pot
ﬁ realizate cu mai multe culori,
din lacuri cu texturi diferite și în
mai multe dimensiuni. Pentru a
le realiza nu aveți nevoie decât de
lacul dorit și de o ustensilă pentru
puncte. Aceasta poate ﬁ înlocuită
cu un obiect ascuțit, de mici dimensiuni (ac, scobitoare etc.).
Modele unghii semilună –
este un model potrivit pentru
unghiile scurte, mai ales dacă
acestea au o formă ușor rotunjită.
Modelul semilună va alungi
întotdeauna unghia și îi va conferi
un aspect foarte îngrijit. Modelul
semilună se realizează foarte ușor
și constă în aplicarea unei baze
transparente pe suprafața de deasupra cuticulei, această suprafață
având formă de semicerc. Modelul
semilună poate ﬁ ajustat în funcție
de preferințele ﬁecăreia și poate ﬁ
plasat și într-un alt unghi al
unghiei.

Modele unghii complexe
pentru unghii lungi
Unghiile lungi permit executarea unui model mai complex,
mai alambicat acest lucru ﬁind

posibil strict din motive de spațiu.
Modele unghii ștampilate –
ștampila pentru unghii a devenit
o ustensilă foarte populară, aceasta ﬁind de mare ajutor în realizarea modelelor complexe. De
pe o matriță cu modele de unghii
se alege desenul dorit. Peste acesta
se aplică o cantitate generoasă de
lac de unghii în nuanța dorită, se
elimină excesul și se ștampilează
modelul pe unghie. Pentru ca
modelul să aibă aderență, este indicat ca ștampila să ﬁe din silicon.
Modele unghii magnetice –
modelele de unghii magnetice
sunt foarte elegante, dar și foarte
ușor de pus în evidență. Acestea
se realizează cu ajutorul unei oje
magnetice și al unui magnet pentru manichiură. Modelele magnetice se pot realiza în mai multe
direcții, dar și combinații de culori, în funcție de preferințe.
Modele unghi adaptate sezonului – modelele de unghii cu
tematică nu se vor demoda niciodată, astfel că în 2019 se poate
apela cu încredere la acestea. În
perioada primăverii ghioceii și
mărțișoarele sunt numai bune de
pictat pe unghii.
Același lucru este valabil pentru
scoici în timpul verii sau pentru
decorațiunile de sărbători. Și
modelele personalizate cu inițiale
sau chiar portrete vor ﬁ foarte în
vogă…
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Larisa Matei,
“:tiri 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 Eva
Laczko 19.30 :tiri
20.00 “Agenda public[”, realizator Mihai
Sălceanu 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
Guess<My Age- Ghice;te
v[rsta 16.00 Observator
17.00 Acces direct 19.00
Observator 20.00 Scena
misterelor 23.00 Xtra
Night Show 1.00 Observator (r) 2.00 Acces direct (r) 4.00 Guess My
Age – Ghicește vârsta (r)
6.00 Observator

TVR 2

Ellen Pompeo,
“Anatomia lui Grey”
- 22.10

7.30 Documentar
360°-GEO 8.30 C];tig[ Rom]nia 9.30
Cele ;ase surori 10.30
Motorvlog 11.00
Memorialul durerii
12.00 Telejurnal TvR
2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Natur[ ;i aventur[
14.00 Documentar
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 21.50
Poate nu ;tiai 22.10
Anatomia lui Grey
23.10 Bibliotecarii<
misterul din ...0.10
Film artistic 4.05 Telejurnal TvR 2

Pro TV

Pro Cinema

Gabriel Coveșeanu,
“Vorbe;te lumea”
- 10.30

Rachele Brooke
Smith,
“Zece ani” - 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
Las fierbinți 21.30
Ferma 23.30 :tirile Pro Tv 0.00
vlad (s) 2.00 Las
fierbinți 3.00 Lec\ii
de via\[ (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.15 Unul nu aude,
cel[lalt nu vede (r)
9.30 La bloc 12.00 Un
s[rut de milioane
14.15 Povestea lui
Tiffany Rubin (r)
16.15 Mirajul dansului 2 18.15 La bloc
20.30 Zece ani 22.30
Sfidarea 1.15 Zece ani
3.00 Sfidarea (r) 5.15
La bloc

Kanal D

Hazal Kaya,

“Povestea noastră”
- 20.00
7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 1001 de nop\i
11.00 Puterea dragostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ~n
c[utarea adev[rului
14.30 Teo Show
17.00 Puterea
dragostei 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Povestea
noastră 23.00 Bravo, ai stil! 1.00 Știrile Kanal D (r) 2.15
Puterea dragostei
(r) 4.15 Povestea
noastr[ 6.00 Teleshopping 6.30 Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D (r)

Eurosport

5<00 S[rituri cu schiurile - Seefeld 6<00
Schi fond - Seefeld
7<30 S[rituri cu schiurile - Seefeld 8<30
Schi Alpin - Stockholm 9<30 Schi fond
- Seefeld 10<00 Ciclism - Turul Emiratelor Arabe Unite
11<00 Schi fond Seefeld 11<30 Combinata Nordic[Seefeld15<15 Combinata Nordic[Seefeld15<45 Combinata Nordic[Seefeld 17<00 S[rituri cu 18<45 Combinata
Nordic[SeefeldCampionatul
Mondial, la Seefeld,
în Austria 19<25
Ştirile Eurosport
19<30 Ciclism Pruszkow 22<30
S[rituri cu schiurile
- Seefeld 23<00 Ciclism - Turul Emiratelor Arabe Unite
0.00 Schi fond Seefeld Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria
0.55 Ştirile Eurosport

Pro 2

Michelle Renaud ,
“Raze de lun[“ - 19.00
7.30 Mama campionului (r) 8.30 Dulceam[rui 9.30 Teleshopping 9.45 Petale de
singurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Raze de luna (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu imprumut (r) 14.30
Dulce-am[rui 15.30
Petale de singur[tate
16.30 ~ntr-o altă viaţă
18.00 Mama campionului 19.00 Raze de
lun[ (r) 21.00 Dulceam[rui 22.00 State de
Rom]nia 23.00 Dragoste cu `mprumut
0.00 Raze de luna (r)
2.00 Petale de singurătate (r) 3.00 Mama
campionului (r) 4.00
Stare de Rom]nia 5.00
Dragoste de `mprumut
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
1.02 Jurnal de
închidere
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Alexandra Dinu,

“Capri” - 16.00
6<50 Teleshopping
7<20 Trăsniţii 8<00
Capri 9<30 Teleshopping 11<00 Teleshopping 11<30 Casa< construcție și design 12<00 Teleshopping 15<05 Focus 16<00 Capri
17<10Trăsniţii 18<00
Focus 18 19<30 Mama mea găteşte mai
bine 20<30 Răpirea
fecioarelor 22<30
Starea Na\iei 23<30
Trăsniţii 00<30 Focus
din inima României
1<15 Cronica Cârcotaşilor 3<00 Mama
mea găteşte mai bine

RTL Club

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 13.05 Familia mea și alte
specii umane – ser.
am. 14.40 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 15.45 Castle
– ser. am. 17.50 Elif
– pe drumul iubirii
– ser. turc 19.00 Jurnal RTL 21.40 Între
prieteni – ser. magh.
23.25 O pereche fără
pereche – ser. am.
1.35 Lumea interlopă - ser. magh.
TV2

7.15 Moca – mag.
de
dimineață
11.45 Lumea astro
13.30 Bani murdari, dragoste curată – ser. turc
16.40 Marimar –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.00 Exatlon
Hungary – reality
de sporturi extreme
23.35
Columbo – ser.
am. 5.55 În capcană – ser. germ.

TVR 1

Andrei Tudor,
“Pulsul zilei” - 19.00

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 9.45 Teleshopping 10.00 Perfect imperfect 11.45
Teleshoping 12.30
Parlamentul Rom]niei 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 Femeile `n r[zboi 19.00
Pulsul zilei 20.00
Telejurnal 21.00
Rom]nia 9 22.10
Datorie ;i onoare
0.00 Telejurnal 0.35
Femeile `n r[zboi
1.30 Levintza prezint[ 2.00 Datorie ;i
onoare 3.45 Telejurnal 4.35 România 9
5.25 Imnul României 5.30 Pulsul
zilei
Duna TV

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.40 Dragoste amețitoare –
ser. mex. 10.30
Doctorul de provincie 13.02 Jurnal
13.50 Aventuri gastronomice prin
lume 15.15 Dragoste inﬁnită – ser.
turc 16.05 Șase
surori – ser. span.
16.55 Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
22.45 Tóth János –
ser. magh. 23.22
Café Society – ﬁlm
am. 1.00 Duminicile Franciscăi –
ﬁlm magh.
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S[n[tate

Tinctura de afin regleaz[
glicemia ;i s[n[tatea tractului digestiv
Tinctura de Afin este special creată
pentru a susține microcirculația sangvină
și a îmbunătăți vederea. În plus, aceasta
este deosebit de utilă și în reglarea glicemiei și menținerea sănătății tractului digestiv.
Acest demers este cu atât mai necesar cu cât
ritmul vieții noastre devine tot mai alert și stresant, iar alimentația noastră devine tot mai haotică, procesată și plină de toxine, aditivi și carbohidrați rafinați (zahăr alb, fructoză, glucoză,
făină albă și derivatele acesteia, sucuri ș.a.). Toți
acești factori de stres afectează organismul, sistemul digestiv, și mai ales pancreasul, fiind greu
încercat în special din cauza rolului său esențial
în secreția insulinei și reglarea glicemiei. În plus,
stilul de viață sedentar caracteristic lucrului la
birou, poate afecta circulația sangvină (mai ales
când stăm pe scaun pe perioade mai mari de 1
oră). Nu în ultimul rând, lipsa expunerii suficiente la lumina solară, și privitul prelungit în
ecranele de calculator, televizor, tabletă, telefon
ș.a.m.d., în timp, poate afecta acuitatea vizuală.
Așadar, curele cu suplimente pe bază de compuși
bioactivi din plante medicinale, ce au acțiune de
reducere a glicemiei (Afin) și cu molecule ce se
aseamănă cu insulina (mirtilina), sunt una dintre
soluțiile cele mai naturale în această situație.
Menționăm faptul că toate tincturile noastre
au fost concepute pentru a completa și spori acțiunea ceaiurilor Hypericum. Din acest motiv,
dacă doriți efecte mai rapide și o cură mai eficientă, vă recomandăm asocierea celor două categorii de produse. În cazul Tincturii de Afin,
recomandăm Ceaiul de Afin (fructe sau frunze),
cel Antidiabetic (pentru potențarea efectelor protectoare la nivelul pancreasului) sau cel Oftalmic
(pentru sporirea protecției la nivelul ochilor).
Extractul natural din Afine de pădure (vaccinium myrtillus) este un excelent adjuvant în
normalizarea glicemiei datorită conținutului de
mirtilină, ce are o acțiune similară cu cea a insulinei. Derivații fenolici conținuți au un puternic
caracter antioxidant și contribuie la limitarea acțiunii negative a stresului oxidativ, având și o acțiune geriatrică. Extractul are o acțiune ușor laxativă datorită conținutului sporit de acizi organici, fiind indicat în normalizarea scaunelor. De
asemenea, acesta are și o acțiune bacteriostatică
la nivel digestiv și urinar.
Antocianozidele din Afine au proprietăți antiinflamatorii, inhibând formarea prostaglandinelor E ce au un rol direct în reglarea proceselor
inflamatorii. Tot datorită conținutului de antocianozide, extractul contribuie și la menținerea
acuității vizuale (în special la ameliorarea vederii
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

nocturne). Mai mult chiar, antocianozidele participă și la stimularea microcirculației sangvine,
asigurând contracția ritmică a musculaturii netede a arteriolelor care controlează fluxul de sânge
circulant. Acestea reduc permeabilitatea și fragilitatea capilară și normalizează nivelul colesterolului seric, contribuind la buna funcționare
a sistemului cardiovascular.
Astfel, Afinele au proprietăți< hipoglicemiante, hipocolesterolemiante și imunostimulatoare.
De asemenea, acestea au o acțiune antiseptică la
nivelul tractului digestiv și urinar (acționează în
limitarea dezvoltării a Candida spp.) și susțin activitatea cardiacă normală. Toate aceste proprietăți ale extractului se explică prin conținutul mare
în antociani, vitamine, minerale, oligoelemente
și a celorlalți compuși
bioactivi ce se
păstrează nealterați, cu o biodisponibilitate
sporită.
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Simptome cardiace
pe care n-ar trebui
s[ le ignora\i (I)
Durerile în piept nu sunt singurele simptome
ale unor afecțiuni cardiovasculare – ar trebui să
fiți atenți la oboseala inexplicabilă, picioare umflate și chiar tuse, potrivit site-ului scoalapacientilor.ro.
Dureri în piept
Cele mai frecvente simptome ale infarctului
miocardic sunt durerile în piept, deși nu vorbim
întotdeauna de o durere subită, zdrobitoare.
Uneori poate fi doar o senzație de disconfort –
precum o strângere sau o apăsare pe piept. S-ar
putea să luați această senzație drept o ”arsură”
în piept. Poate dura mai mult de câteva minute
sau poate apărea și dispărea rapid.
Dureri ale brațelor sau dureri de spate
La bărbați, astfel de dureri apar de obicei la
brațul stâng, însă la femei se pot manifesta la
ambele brațe – acestea vi se par grele sau nu le
puteți folosi. Astfel de dureri pot fi simptome
ale anginei pectorale sau ale unui infarct miocardic. Durerile pot apărea inițial în piept, apoi
se mută în partea de sus sau de jos a spatelui.
Trebuie să vă faceți griji atunci când durerea
apare ”de nicăieri” sau vă trezește noaptea și nu
pare a avea vreo legătură cu o anumită articulație
sau un anumit mușchi.
Durere de gât sau maxilar
În timpul unui infarct, s-ar putea să resimțiți
o durere în zona de deasupra umerilor. De asemenea, maxilarul s-ar putea să vă doară (fie pe
o parte, fie pe ambele). Un alt simptom al infarctului miocardic ar putea fi o senzație de asfixiere
sau de arsură în gât.
Oboseală inexplicabilă
Toată lumea este ocupată, deci este normal
ca, din când în când, să vă simțiți obosit. Însă
dacă epuizarea apare din senin, ar putea fi un
semnal de alarmă pentru infarct -fie că vă simțiți
extenuat după o sesiune normală de sport sau
după simplul mers la baie, fie că sunteți epuizat,
dar nu puteți adormi.
Leșin și greață
Uneori s-ar putea să aveți o stare de leșinsenzația apare când tensiunea arterială este scăzută, iar inima nu pompează o cantitate suficientă de oxigen către creier. Este adevărat, în
astfel de cazuri vinovatul ar putea fi și supraîncălzirea. Greața și lipsa apetitului ar putea fi și
ele semne ale unor probleme cardiovasculare.
Transpirație excesivă și greutăți
în respirație
În timpul unui infarct, multe persoane transpiră abundent, chiar dacă sunt ”reci”, și respiră
greu, ca și cum ar fi alergat la maraton, chiar
dacă nu s-au mutat de pe canapea. Statul în poziție culcată ar putea face și mai dificilă respirația.
Tuse și respirație șuierătoare
Problemele de respirație manifestate prin
tuse constantă și wheezing (respirație șuierătoare) pot fi semne ale insuficienței cardiace – inima
nu mai funcționează atât de bine încât să aprovizioneze organismul cu suficient sânge și oxigen.
(Continuare în numărul următor)

