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|inute glam pentru petrecerile 
din luna decembrie

pag. 13pag. 13

”Educa\ie ecologic[“
Invitat[ Elisabeta Bekessy - director Protec\ia Mediului

Duminic[, de la ora 18.30, la Informa\ia TV



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 Gos-
podarul maghiar
16.35 vârsta 17.35
Ești acasă 18.53 As-
tă 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

7.00 Iubire dincolo de timp (r)
8.00 Oanapp (r) 9.00 Docu-
mentar 360° Geo (r) 10.00
C];tig[ Rom]nia 11.00 În di-
rect cu viaţa (r) 12.00 Telejur-
nal TvR 2 13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar 360° Geo
15.00 Oanapp 16.00 Iubire
dincolo de timp 17.00 Româ-
nia… în bucate 17.40 ~n direct
cu via\a 18.45 Sport 19.00
Telejurnal TvR 2 19.35 E vre-
mea ta! 20.00 Gala umorului
22.00 Drag de Rom]nia mea!
(r) 0.00 Femei de 10, bărbați
de 10 (r) 2.00 România… în
bucate (r) 3.00 E vremea ta
3.15 Sport 3.30 Telejurnal
TvR2 4.05 Documentar 360°-
GEO 5.00 Destine ca-n filme
5.55 Imnul Rom]niei 6.00 Cap
compas 6.30 Teleshopping

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Dragoste și ură 11.00
Puterea dragostei 12.00
:tirile Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dragostei 19.00
:tirile Kanal D 20.00
Gülperi  23.30 Se strigă
darul (r) 1.30 Știrile
Kanal D (r) 2.30 Put-
erea dragostei (r) 4.30
~n c[utarea adev[rului
(r) 6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de r]s 6.45
Ştirile Kanal D

7<30Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Wisla,
în Polonia 8<30 Sanie< Cupa
Mondială, la Innsbruck, în
Austria 9<30 Sanie< Cupa
Mondială, la Innsbruck, în
Austria 10<15 Combinata
nordică< Cupa Mondială, la
Klingenthal, în Germania
10<45 Combinata nordică<
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 11<25
Combinata nordică< Cupa
Mondială, la Schonach, în
Germania 12<55 Schi fond<
Cupa Mondială , în Canada
13<25 Schi fond< Cupa Mon-
dială, în Finlanda 15<10
Combinata nordică< Cupa
Mondială, la Ruka, în Fin-
landa 15<50 Combinata
nordică< Cupa Mondială, la
Ruka, în Finlanda 16<25
Schi fond< Cupa Mondială
, în Finlanda 17<30 Sărituri
cu schiurile< Cupa Mondi-
ală, la Wisla, în Polo-
nia18<00 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială, la
Wisla, în Polonia 20<15 Schi
fond< Cupa Mondială, în
Finlanda21<45 Ştirile Eu-
rosport 21<50 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Ruka, în Finlanda 23<15
Ştirile Eurosport 23<20
Jocurile olimpice< Împotriva
oricăror şanse 23<50 Jocurile
olimpice< Mişcarea mea
olimpică 0.20 Jocurile
olimpice< Mişcarea mea
olimpică 0.55 Combinata
nordică< Cupa Mondială, la
Ruka, în Finlanda 2.00
CCombinata nordică< Cupa
Mondială, la Ruka, în Fin-
landa 4.00 Combinata
nordică< Cupa Mondială, la
Ruka, în Finlanda

7.00 Jurnal 8.10
Cinci continente
8.40 Poșeta 9.35 La-
birintul sorților – ser.
turc 10.25 Don Mat-
teo - ser. it.  13.02
Jurnal  14.50 Amin-
tirea maghiarilor la
veneția 15.20 Doc-
torul de pe munte –
ser. germ. 16.15 Dra-
goste infinită – ser.
turc 17.10 Don Mat-
teo – ser. it. 19.45
Prinde-mi mâna!  –
ser. turc 22.45 Sub
cerul Romei 2/2 –
film germ-it.

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport
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7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.45 Las[-m[ s[
zbor (r) 13.45
Teleshopping  14.00
Legea iubirii (r) 15.00
O singura privire
16.00 Dragoste de
contrabandă 17.00
Inimi ;i lacrimi 18.00
Legea iubirii 19.00
Las[-m[ s[ zbor
21.00 Fiicele doamnei
Fazilet 22.00 Pre\ul
dragostei 23.00 Lacri-
mi de iubire 0.00
Las[-m[ s[ zbor (r)
2.00 Dragoste de con-
traband[ (r) 3.00 Ini-
mi ;i lacrimi (r) 4.15
Pre\ul dragostei (r)
5.00 Legea iubirii (r)
6.45 Dragoste de con-
trabandă (r)

7.20 Paradisul fe-
meilor(r) 9.30 Te-
leshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshoping 11.30
Camera de râs 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Par-
adisul femeilor
18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Pumnul de fi-
er 22.15 Alexandru
1.15 Pumnul de fier
(r) 3.00 Constantin
60' 3.30 Familia 5.30
Focus 6.50 Tele-
shopping

7.00 Matinal 9.45 Mi-
cile vedete în bucătărie
10.00 Ca'n viaţă 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor 12.30 Parla-
mentul României
13.00 Disp[ru\i f[r[
urm[ 14.00 Telejurnal
14.55  vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Lumea azi 17.35
Yanxi, palatul sus-
pinelor 18.35 Nadine
19.30 vorbe;te corect!
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.10
O fată de milioane
22.25 vocile Teleenci-
clopediei  1.40 Fan/
Fun urban (r) 2.05 O
fată de milioane (r)
4.15 Telejurnal (r)5.05
Dosarele ex-
tratereştrilor (r) 5.55
Imnul României

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 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 :tir-
ile Pro Tv 20.30
vocea României
23.45 vlad (r) 2.30
Las fierbinți (r)
3.30 vorbe;te
lumea  6.00 Ce se
întâmplă, doctore?
(r) 6.30 Arena
buc[tarilor

8.00 Bruneta mea fa-
vorită 9.45 La bloc
(r) 12.15 Ziua câr-
tiței (r) 14.15 Aven-
turi în parcul de dis-
tracții (r)16.15 Cupa
Gilbert 18.15 La bloc
20.30 Ziua în care s-
a oprit Pământul
22.30 Ceața 0.30 Zi-
ua în care s-a oprit
Pământul (r)2.30
Ceața (r) 4.30 La
bloc (r)  5.30 Marvel
Anime - X-men 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Gazda perfect[ 16.00 Ob-
servator 17.00 Acces di-
rect 19.00 Observator
20.00 iUmor (sezon nou)
23.00 Mangali\a 0.00 An-
titalent (r) 2.00 Observa-
tor (r) 3.00 Acces direct
(r) 5.00 Intrusul 6.00 Ob-
servator

7.00 :tiri 7.30 Gim-
nastica de diminea\[
8.00 Agenda public[
(reluare) 12.00 :tiri
17.00 :edin\a Con-
siliului Local Satu
Mare 18.00 Audiențe
în direct, realizator
Mihai S[lceanu, invi-
tați Mihai Huz[u ;i
Renato Cr];mar (r)
19.30 :tiri 20.00
Agenda public[, re-
alizator Stela C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Riki Lindhome,
“O fată de milioane” 

- 21.10

Tudor Chirilă,
Vocea României 

- 20.30

Mihai Huz[u - Apel
la ac\iune, invitat la
“Audien\e `n direct”

- 18.00

Jennifer Connelly,
“Ziua în care s-a oprit
Pământul”  - 20.30

Jasmin Bhasin,
“Inimi ;i lacrimi’ 

- 17.00

Alexandru 
Constantin,

“Flash monden” 
- 19.30

Director general - D. P[curaru

Redactor ;ef< Adriana Zaharia
Director publicitate< Grui\[ Ien[;oiu
Secretariat de redac\ie< Mihai S[lceanu, Mirela Filimon
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Birou mica publicitate Satu Mare< Strada Micu Klein, Nr. 2,
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7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lu-
mea astro 14.15 În-
tâmplări din spital –
ser. span.  14.35 Tă-
tici model – ser.
magh. 16.45 victoria
– ser. mex. 17.50 Ma-
ma – ser. turc 20.20
Tătici model – ser.
magh.  21.25 Apasă
butonul, frate – game
show 23.45 Detectivi
privați – ser. docrea-
lity magh. 0.50 Se-
crete de familie – ser.
magh. 3.25 Sherlock
și Watson – ser. am.

TV2

7.00 Mag. de dimi-
neață 10.05 Astro
show 12.50 Călăuză
pentru puști 14.30
Bucătarul șef ca un
vIP - gastroreality
17.00 Mica mea fa-
milie – ser. turc
18.10 Între prieteni
– ser. magh. 19.00
Jurnal RTL 21.05
Bucătarul șef ca un
vIP – gastroreality
23.30 Între prieteni
– ser. magh. 0.55
Băieți buni - ser.
magh. 3.40 Arcașul
verde – ser. am.

RTL Club
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~n num[rul trecut v[
promiteam o continuare a
materialului de mai jos, ma-
terial inspirat din trista
poveste a ursului lovit de
ma;in[ ;i l[sat s[ agonizeze
pe ;oselele jude\ului
Harghita. 

Ne \inem de cuv]nt ;i v[
prezent[m alte c]teva lucruri mi-
nunate despre aceste f[pturi cu
speran\a c[ cele din num[rul tre-
cut v-au p[rut interesante.

1. Unele subspecii ale ursului
asiatic construiesc adevărate
“cuiburi” în copaci, acestea sunt
folosite pentru mâncat, ascuns sau
chiar dormit>

2. Ursul este onorat de multe
civilizații ale lumii, acesta este
văzut că un simbol al forței, al put-
erii și al dragostei>

3. Ursul leneș are cea mai
zburlită și lungă blană dintre toate
speciile de urs, ursul soare are cea
mai scurtă blană>

4. Cea mai precisă cale de a
determina vârsta unui urs este de
a numără inelele din secțiunea un-
ei rădăcini al unui dinte.

5. Ursul soare are cele mai lun-
gi ghiare dintre toți urșii, acestea
pot ajunge și până la 24 cm, de
asemenea are și cea mai lungă
limb[ dintre urși>

6. Inima unui

urs bate în medie de 40 de ori pe
minut, în timpul hibernării bătăile
se reduc la 8>

7. Spre deosebire de multe
mamifere, urșii văd color>

8. Un urs polar ce înoată poate
sări din apă și la distanțe de 2.5 m
pentru a-și surprinde prada>

9. Stomacul unui urs polar
poate stoca până la 68 kg de carne>

10. Aproape 98% din popu-
lația de urși grizzly din SUA trăi-
esc în statul Alaska>

11. Urșii văd aproape la fel de
bine ca oamenii și pot auzi un pic
mai bine> când vine vorba de
miros lucrurile stau total diferit<
urșii au un miros aproape de 100
de ori mai dezvoltat decât un om>

12. Ursul polar poate detecta
mirosuri aflate și la 30 de km de-
părtare, de asemenea poate mirosi
prada și la un metru sub gheață.

13. Cuvântul “urs” (bear) este
un termen din engleza veche, de-
rivat de la proto-indo-europeanul
“bher”, în traducere – maro de-
schis>

14. Strămoșul ursului face
parte dintr-o ramură a familiei
vechilor canine (strămoșii
câinelui, lupului, vulpii și coiotu-
lui)>

15. Miacidele (strămoșii
urșilor) au

fost an-

imale insectivore și au trăit pe vre-
mea dinozaurilor, primii urși
“adevărați” au apărut acum aprox-
imativ 27 de milioane de ani>

16. Timp de mulți ani, oa-
menii de știință au crezut că ursul
panda uriaș nu este un urs, ci o
rudă a ratonului, ulterior s-a
demonstrat prin teste ADN că
simpaticul panda este de fapt urs.

17. Ursul negru cu ochelari
este singurul urs ce trăiește în
America de Sud>

18. Aproape două treimi din-
tre urșii lumii trăiesc în America
de Nord>

19. Urșii nu au trăit niciodată
în Australia sau Antarctica, în
prezent nici Africa nu găzduiește
urși, însă au fost găsite fosile. Oa-
menii de știință nu știu exact de
ce nu se mai găsesc urși pe conti-
nentul african.

20. Ghiarele picioarelor din
față a ursului sunt mai lungi decât
cele din spate, acestea pot ajunge
și până la 12,7 cm.

21. Ursul este singurul prădă-
tor mare care consumă regulat atât
carne cât și plante, din acest motiv,
ursul are dinți folosiți special pen-
tru consumul de carne și plante.

22. În timpul hibernării ursul
nu defecheaz[, organismul ursului
reușește să “recicleze” materiile fe-
cale în pro-
teine,

un proces încă nedescifrat de oa-
menii de știință>

23. vânătorii din epoca de pi-
atră venerau și v]nau urșii în ace-
lași timp pentru a-și ar[ta respec-
tul, aceștia dansau, cântau și se ru-
gau ca ursul să îi ierte pentru că l-
au ucis>

24. În Asia, puii de urs sunt
luați de lângă mamele lor la vârste
fragede pentru a fi dresați să
danseze> abilitatea lor de a sta pe
labele din spate îi face să se legene
într-un mod asemănător dansu-
lui.

25. Toți urșii sunt buni înotă-
tori, dar ursul polar este cel mai
eficient. Acesta poate înota cu 6-
10 km/h pe distanțe de până la
161 de km și până la 320 de km
fără oprire, de asemenea, ursul po-
lar poate înota foarte bine și sub
apă.

26. Majoritatea urșilor au 42
de dinți, cu 10 mai mulți decât
omul. Caninii lor pot ajunge la 4
cm lungime, în timp ce ai omului
nu depășesc 1.3 cm.

27. În Columbia Britanică,
Canada, se găsește așa numitul
“urs-spirit” (ursul kermode – sub-
specie a ursului negru nord-amer-
ican), unul din zece urși ai acestei
subspecii se nasc cu blană albă sau
crem și sunt considerați sacri de
către nativii americani Tsimshi-
an.

28. Plăcuțele de înma-
triculare auto din zona de

nord-est a Canadei au
formă de urs polar.

Ursul, `n multe civiliza\ii ale lumii, este v[zut un simbol 
al for\ei, al puterii ;i al dragostei



8.05 Desene animate
11.10 Trendmania
12.50 Magazin pen-
tru mecanicii auto
13.20 Bagajul – mag.
turistic  15.00 Pros-
tănacul – film am.
17.20 Columbo – ser.
am. 20.55 James
Bond< Casino Royale
– film am-engl-ceh-
germ. 0.00 Luptăto-
rul lui tai chi – film
am-chin-hongk.
2.20 Cu secunde de
la moarte - film am.
4.15 Evadarea – ser.
am. 

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul 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 în-
chidere

7.35 Clubul de puști
10.05 Star Wars –
ser. am. 12.10 Bran-
dmania 12.40 Auto-
gram – pentru șo-
feri  14.55 Secolul
XXI. -  legendele
trăiesc cu noi 15.30
Băieți buni  – ser.
magh. 16.40 Mași-
nă mică, rezervor
plin – film am.
19.00 Jurnal  RTL
21.00 X-Faktor –
show 0.30 Judecăto-
rul – film am. 3.25
Cifruri  – ser. am.

7.00 Documentar 360°
Geo 8.00 România…în
bucate (r) 8.30 Gener-
aţia Fit 9.00 Sid, micul
savant 10.00 Mic dejun
cu un campion 11.00
D’ale lu’ Mitică 12.00
vibe By Ioana voicu
12.30 Cap compas
13.00 Gala Umorului
15.00 Femei de 10, băr-
bați de 10 17.00 Zile cu
stil 17.30 Motorvlog
18.00 Memorialul
Durerii - o istorie care
nu se `nva\[ la ;coal[
18.50 Sport 19.00 Tele-
jurnal TvR 2 19.35 E
vremea ta! 20.10
Renegatul 22.10 Dra-
goste și sânge 23.50
Zile cu stil 0.20 Mo-
torvlog (r) 0.50
Renegatul 2.25 Dra-
goste și sânge (r) 4.00
Sid, micul savant (r)
5.00 D’ale lu’ Mitic[
5.55 Imnul României 

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Blestemul Pan-
terei Roz 11.00
Sport, dietă şi o ve-
detă 11.30 Teles-
hopping 12.00 Știri-
le Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
(r) 15.00 ROventu-
ra 16.00 Puterea
dragostei 18.00 Ști-
rile Kanal D 19.00
Puterea dragostei
20.00 Se strigă darul
22.00 Moldovenii
23.30 Cash Taxi
1.00 Știrile Kanal D
(r) 2.00 Puterea
dragostei (r) 5.00
ROventura (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s (r)
6.45 Știrile Kanal D 

8<00 Combinata
nordică< Cupa Mondi-
ală, la Ruka, în Finlan-
da 8<50 Combinata
nordică< Cupa Mondi-
ală, la Ruka, în Finlan-
da 10<35 Schi fond<
Cupa Mondială , în
Finlanda12<00 Sărit-
uri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Ruka, în
Finlanda12<25 Fotbal<
Premier League13<25
Fotbal< Regatul Unit
14<25 Fotbal< Premier
League 16<30 Fotbal<
Regatul Unit 16<55 -
19.00 Fotbal< Premier
League 21<30 Schi
alpin< Cupa Mondială
, în Canada 22<45 Ştir-
ile Eurosport 22<50
Tenis de masă< Cupa
Mondială la masculin,
la Chengdu, în China
0<50 Ştirile Eurosport
0<55 Tenis de masă<
Cupa Mondială la
masculin, la Chengdu,
în China 2<55 Snook-
er< Campionatul Bri-
tanic, la York, în Re-
gatul Unit 4<00 Curl-
ing< Campionatul Eu-
ropean, la Helsing-
borg, în Suedia 6<00
Snooker< Campionat-
ul Britanic, la York, în
Regatul Unit

7.00 Jurnal 7.55
Harta 9.00 Preiete-
nii lui Noe 9.30
Modă și design
10.30 Îngerul păzi-
tor – ser. am. 13.02
Jurnal 12.05 Muzi-
că de prânz 14.30
Aventurierul și lady
– ser. engl. 15.20
Doc Martin – ser.
engl.  16.15 Alfa
Romeo și Julieta –
film magh. 18.00
Înger gastronomic
20.40 Ucigașii de
fantome 2 – film
am. 22.35 Întâm-
plări la New York –
film am.  

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Terence Hill,
“Renegatul” - 20.10

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei” 

- 16.00
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7.45 Lacrimi de iu-
bire (r) 9.15 Fiicele
doamnei Fazilet (r)
10.15 Pre\ul dra-
gostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Lasă-mă să zbor (r)
14.00 Legea iubirii (r)
15.00 O singur[
privire 16.00 Dra-
goste de contrabandă
17.00 Inimi ;i lacrimi
18.00 Legea iubirii
19.00 Lasă-mă să
zbor (r) 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dra-gostei
23.00 Lacrimi de iu-
bire  0.00 Lasă-mă să
zbor (r) 2.00 Dragoste
de contrabandă (r)
3.00 Inimi ;i lacrimi
4.00 Ce se întâmplă
doctore ? (r) 4.15 Pre-
tul dragostei (r)5.00
Legea iubirii (r)

7.20 Paradisul fe-
meilor 9.30 Tele-
shopping 10.30
Flash monden (r)
11.00 Secrete de stil
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Tele-
shopping 13.30
Calculatorul măr-
turisește 15.30
Francois villon,
poetul vagabond -
Partea a II-a 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden
20.00 Noi, cei din
linia întîi 23.15
Alexandru (r) 1.30
Francois villon,
poetul vagabond
(r) - Partea a II-
3.30 Noi, cei din
linia întîi (r) 6.30
Teleshopping

7.00 Cronici Meditera-
neene 7.30 Politică şi del-
icateţuri (r) 8.30 Aven-
tur[ urban[ 9.30 Con-
structorii de visuri 10.00
vreau să fiu sănătos
11.00 Levintza prezintă
11.30 Observatori la Par-
lamentul European 12.00
Arsenie Boca-adevăr,
mit, mistificare13.00 Ju-
rnalul familiei -escu
14.00 Telejurnal 14.30
Ora regelui 15.30 Hand-
bal masculin, Liga Zim-
brilor< CSA Steaua - CSM
Bucureşti 17.10 Muzici şi
tradiţii in Bucureşti 19.00
Teleenciclopedia 20.00
Telejurnal 21.00 Dosar
Rom]nia 22.00 Tut< des-
tinul unui faraon 23.00
Profesioniştii... cu Euge-
nia vodă  0.00 #Creativ
0.35 Anchetele comis-
arului Antonescu 1.30
Teleenciclopedia 2.25
Tut< destinul unui faraon
(r) 3.10 Telejurnal (r)
4.00 viaţa satului (r) 5.55
Imnul Rom]niei 

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 Fluke - o mi-
nune de cățel - Știr-
ile PRO Tv 12.00
Duminica, la
Tiffany 13.45 vi-
suri la cheie (r)
13.00 Apropo Tv
15.45 vocea Ro-
mâniei (r) 19.00
Ştirile Pro Tv 20.30
Hercules 22.30 Tata
în război cu... tata
0.30 Adevărul ab-
solut 2.30 vacanță
cu peripeții (r) 4.30
Las fierbinți (r) 5.30
Duminica, la
Tiffany (r)

7.30 Ce spun româ-
nii (r) 9.30 La bloc
(r) 11.45 Karate Kid
II (r) 16.15 Amintiri
dureroase (r) 16.15
Crescându-l pe Way-
lon 18.15 La bloc
20.30 Saga Amurg<
Zori de Zi - Partea II
22.45 Legătura de
sânge 1.00 Saga
Amurg< Zori de Zi -
Partea II (r) 3.15 Zi-
ua în care s-a oprit
Pământul (r) 5.00 La
bloc (r) 5.30 Ce spun
românii (r) 

7.00 Observator 10.00 Al-
Neatza cu Răzvan şi Dani
13.00 Observator 13.15 Am-
intiri din copilărie 15.00
Mereu în offside 17.00 Acces
direct - Ediție specială 18.50
Ajut eu! 19.00 Observator
20.00 Te cunosc de undeva
23.15 Gringo< Amator în mi-
siune 1.30 Mereu în offside
(r) 3.15 e Wall - Marele
Zid (r) 4.30 Amintiri din
copilărie (r) 6.00 Observator
- Defilare 1 decembrie

7.00 :tiri 9.00 Spiridu;
Ghidu; 10.00 Taina
credin\ei, Discursul pr.
conf. Constantin Necula la
Simpozionul “Eroii Nea-
mului - 10 ani” 15.30 Info
Studio, realizator I. Anița;,
invitat prof. Csintalan Csa-
ba 17.00 La psiholog, re-
alizator I. vladimirescu,
invitat[ Ioana Zaharia
18.00 Taina credin\ei (lb.
maghiară), realizator Eva
Laczko 19.00 :tirile săp-
tămânii 22.00 “S[n[tate,
frumuse\e, stil”
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“Arsenie Boca -
adevăr, mit, 

mistificare” - 12.00
Dwayne Johnson,

“Hercules” - 20.30

Csintalan Csaba, 
invitat la 

“Info Studio” - 15.30

Margarita Muñoz,
“Lasă-mă să zbor” 

- 19.00

Carole Franck,
“Legătura de sânge” 

- 22.45

Anda Onesa,
“Noi, cei din linia 

întîi” - 20.00
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În goana noastră de zi cu
zi, uneori nemaiînţelegând
încotro alergăm cu atât de
mare viteză, în încercarea
de a ne dezvolta pe cât mai
multe planuri, uităm de noi
înşine. Specialiştii în dez-
voltare personală ne atrag
atenţia< înainte de toate, e
indicat să deprindem unele
tehnici menite să ne îm-
bunătăţească autocontrolul!

Indiferent ce anume ne
dorim, e bine să învăţăm să ne
controlăm emoţiile. Acest con-
trol e esenţial, spun specialiştii.
O viaţă împlinită, echilibrată,
putem trăi doar dacă ştim să ne
controlăm emoţiile şi instinctele.
Autodisciplina poate să ne fie de
mare ajutor. 

Să ne înţelegem 
pe noi înşine

Baza autocontrolului este au-
tocunoaşterea. Acesta e şi un as-
pect important, element de bază
în dezvoltarea noastră personală.
Când ne cunoaştem ştim prea
bine care ne sunt punctele tari,
dar şi cele slabe. Identificăm abil-
ităţi, calităţi. Cu alte cuvinte, ne
înţelegem pe noi înşine, devenim
capabili să ne explicăm cum am
reacţionat în diverse situaţii.
Cazurile în care ne pierdem ca-
pacitatea de control pot foarte
uşor să ne ducă în pragul dis-
perării, atrag ca un magnet frus-
trările, remuşcările, regretele. 

21 de zile pentru crearea 

unui obicei nou

Prin practică, punând în
funcţiune tehnicile pentru îm-
bunătăţirea autocontrolului,
prin consecvenţă, avem sorţi de
izbândă. În primul rând trebuie
să fim atenţi la comportamentul
nostru, să devenim conştienţi de
obiceiurile ce le avem pentru ca
ulterior să ne putem controla at-
itudinea şi deciziile ce le luăm.
Un alt aspect de luat în consid-
erare este să nu ne gândim la lu-
cruri ce ne îngrijorează pentru a
putea lua decizii raţionale.
Schimbările în atitudine şi com-
portament necesită autocontrol.
Specialiştii spun că în mod nor-
mal, creierul are nevoie de 21 de
zile pentru a-şi crea un obicei.
În aceste trei săptămâni trebuie
să dăm dovadă de ambiţie pen-
tru a putea să ne atingem obiec-
tivul. 

Detensionare

Un rol important şi cu ben-
eficii pe măsură în învăţarea au-
tocontrolului sunt exerciţiile de
repiraţie, tehnicile de relaxare.
Meditaţia e şi ea recomandată ca
să stăm cât mai departe de de-
cizii iraţionale. 

Desigur, tot specialiştii ne
mai spun că mediul ambiant
joacă şi el un rol pe măsură, aces-
ta influenţându-ne acţiunile. Se
mai pot practica şi activităţi care
ne ajută să gestionăm mai bine
emoţiile. Acestea ar fi de exem-
plu practicarea unui sport,
ieşirea la o plimbare şi multe alte
modalităţi ce ajută la detension-
are. 

Autocunoa;terea, piatra 
de temelie pentru aplicarea 

tehnicilor de autocontrol

Simţim uneori că ne con-
sumăm întreaga energie pentru ca
oamenii din jurul nostru, adulţi
sau copii, fii, fiice sau nepoţi, pri-
eteni, cunoştinţe să simtă că am
făcut ceva pentru ele. Ne consid-
erăm oameni buni şi incapabili să
refuzăm pe cineva, indiferent ce
ne-ar cere.

Specialiştii ne atrag însă
atenţia şi să ne spun că nu e indicat
absolut deloc să încercăm să
mulţumim pe toată lumea, dim-
potrivă. 

Încercând să facem tuturor pe
plac, pierdem foarte mult timp pe
care ar trebui să îl folosim pentru
noi înşine. Ce se întâmplă de fapt,
în realitate, e că nu spunem nicio-
dată nu solicitărilor ce vin de la
alţii, în schimb ştim să spunem nu
lucrurilor care ne-ar face plăcere
cu adevărat şi care ţin strict de

persoana noastră. Proiectând în
exterior nevoia de a fi pe placul
cuiva, uităm de propria persoană.
Timpul este limitat, iar dacă ne
încălcăm valorile şi principiile
noastre şi nu punem o limită în
ceea ce alte persoane îşi pot per-
mite cu noi, situaţia devine gravă. 

Cum se poate produce schim-
barea? Când ne dăm seama că par-
că trăim doar pentru a mulţumi
lumea din jurul nostru ne aşezăm
la o analiză. Ne analizăm cauzele
acestui comportament şi aştep-
tările ce le avem de pe urma lui.
În faza următoare identificăm
comportamentele care ne fac mai
mult rău decât bine, iar apoi în-
cepem prin a aplica toate concluzi-
ile trase în viaţa de zi cu zi. Trebuie
să înţelegem foarte bine că a face
totul pentru a fi pe placul tuturor
nu e normal să fie o prioritate. 

Ce facem când ne d[m seama
c[ătr[im pentru a face pe placul
tuturor celor din jurul nostru?

În aceeaşi ordine de idei ca în materialul
despre problemele ce apar din cauză că încer-
căm mereu să le facem tuturor pe plac, dar
uităm de noi înşine, în rândurile de mai jos
notăm unele detalii legate de stima de sine. 

Depindem uneori parcă de aprobarea
celorlalţi, iar asta conduce fără doar şi poate
la o stimă de sine scăzută. Specialiştii în dez-
voltare personală ne spun că e indicat să face
anumite lucruri pe cont propriu, fără a da ex-
plicaţii celor din jur, să fim mai asertivi şi să
ne bucurăm de momentele în care suntem noi
cu noi înşine cum s-ar spune. Creştem stima
de sine doar învăţând să spunem nu atunci
când cineva ne cere sau ne roagă să facem ceva
contrar dorinţelor noastre. 

Când vorbim de stimă de sine, crescută
sau scăzută, ar fi indicat să facem un salt în

trecutul nostru, chiar în copilărie, să vedem
dacă am avut parte de o familie ce să ne ofere
susţinere şi bunătate, caz în care nu vom fi la
maturitate afectaţi de o stimă de sine scăzută.
Dacă nu a fost aşa, atunci şansele să simţim că
nu suntem oameni capabili, că nu vom avea
succes nici în viaţa personală, nici în cea pro-
fesională, sunt destul de mari. Trainerii în dez-
voltarea personală, psihologii, specialiştii în
general ne recomandă să nu ne lăsăm copleşiţi
de emoţiile negative, să tratăm stările
emoţionale ca pe ceva normal, dar să nu facem
din ele un portret al nostru.

Important este să credem în noi înşine şi
în abilităţile noastre, să nu ne fie frică de eşec,
să punem în ordine priorităţile ce le avem, să
eliminăm gândirea negativă şi să scăpăm de
nevoia de a-i mulţumi pe ceilalţi. 

Dependen\a de aprobarea celor din jur duce la sc[derea stimei de sine



8.05 Desene anima-
te 10.50 Ești mare!
11.25 Tocul – mag.
pt. femei 12.30 Su-
per Car – mag. pt.
șoferi 14.05  Andri’s
Kitchen -  show gas-
tronomic 14.40 Ui-
te, cine vorbește! –
film am. 16.40 Le-
gătură de la distanță
– film am. 22.00
Mame rele – film
am. 0.15 Ochi de
vultur – thriller am.
2.45 Diamond Club
– film magh.

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
13.55 Azi după ma-
sa 14.35 Expres car-
patin 15.35 Familia
19  16.35 Lumea
17.35 vârsta 18.55
Astă seară 20.05
Ești acasă 20.30 Jur-
nal 22.30 Jurnal
mondial 22.51 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

7.35 Clubul de puști
10.10 Star Wars< aven-
turile familiei Freema-
ker – ser. am. 11.30 Li-
festyle 12.25 Aventu-
rierii – mag. turistic
13.40 Hotelul anului
15.15 Street Kitchen –
gastro-reality 16.35
Femeia pisică - film
am-austrl. 19.00 Jur-
nal RTL 19.50 Băieți
buni – ser. magh.
21.05 Pantera neagră
-  film am. 0.05 Sunt o
legendă – film am.
3.00 Încrederea –
thriller am.

7.00 Când luntrile s-au
prefăcut în sârmă ghim-
pată 8.00 Rom]nia... `n
bucate 8.30 vibe By
Ioana voicu 9.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natur[ ;i aventur[
11.00 Destine ca-n filme
12.00 La un pas de Ro-
mania 12.30 S[n[tate cu
de toate 13.10 Profetul,
aurul și ardelenii 15.00
Drag de Rom]nia mea!
17.00 D'ale lu' Mitică
18.00 Re\eaua de idoli
18.50 Sport 19.00 Tele-
jurnal TvR 2 19.35 E
vremea ta! 20.10 Artista, dolarii și ardelenii

21.30 Pruncul, petrolul
și ardelenii 23.30
Reţeaua de idoli (r) 1.20
Profetul, aurul și arde-
lenii (r) 3.00 Artista,
dolarii și ardelenii (r)
4.15 Sport (r) 4.30 Tele-
jurnal TvR 2 (r)5.55
Imnul României 6.00
Poate nu ;tiai 6.15
Telshopping

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Tele-
shopping 8.45 Teo
Show (r) 10.30
ROventura (r) 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D 13.00
În căutarea adevăru-
lui (r) 14.30 Asta-i
România! 16.00 Put-
erea dragostei  18.00
Știrile Kanal D 19.00
Puterea dragostei
20.00 Roata norocu-
lui 22.00 Asta-i Ro-
m]nia! 23.30 Știrile
Kanal D (r) 0.30
Roata norocului
2.30 Puterea dra-
gostei (r) 5.30 Pastila
de r]s 6.00 Teleshop-
ping 6.30 Pastila de
r]s (r) 6.45 Știrile
Kanal D

7<30 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Ruka,
în Finlanda 8<30 Biatlon<
Cupa Mondială, la Öster-
sund, în Suedia 9<30
Combinata nordică< Cu-
pa Mondială, la Ruka, în
Finlanda 10<00 Combi-
nata nordică< Cupa Mon-
dială, la Ruka, în Finlan-
da 11<00 uka, în Finlan-
da11<50 Schi fond< Cupa
Mondială, în Finlanda
12<20 Schi fond< Cupa
Mondială, în Finlanda
13<15 Biatlon< Cupa
Mondială, la Östersund,
în Suedia 14<55 Fotbal<
Regatul Unit 20<30 For-
mula e< Campionatul
FIA, în Arabia Saudită
15<55 Fotbal< Premier
League 18<00 Fotbal< Re-
gatul Unit 18<25 Fotbal<
Premier League 20<30
Ştirile Eurosport 20<35
Sărituri cu schiurile< Cu-
pa Mondială, la Ruka, în
Finlanda 21<00 Schi
alpin< Cupa Mondială , în
Canada 22<45 Sanie< Cu-
pa Mondială, la Lake
Placid, în Statele Unite
23<55 Sanie< Cupa Mon-
dială, la Lake Placid, în
Statele Unite 0<25 Sanie<
Cupa Mondială, la Lake
Placid, în Statele Unite
1<25 Ştirile Eurosport
1<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, în Statele
Unitea 4<00 Combinata
nordică< Cupa Mondială,
la Ruka, în Finlanda 4<45
Combinata nordică< Cu-
pa Mondială, la Ruka, în
Finlanda

9.00 Emisiuni reli-
gioase 10.10 Rome
Reports 12.30 Reli-
gie și libertate 13.02
Jurnal 13.50 Muzi-
că de prânz  14.20
Munții Tatra – ser.
germ. 16.00 Cum a
pățit tânărul Noszty
cu Tóth Mari – film
magh. 18.25 Cartea
de bucate a lui Bor-
bás Marcsi 22.20
Copiii secolului –
film fr. 0.40 Nume-
le trandafirului -
film fr-it-germ.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Tania Filip,
Artista, dolarii 

și ardelenii - 20.10

Mihai Ghi\[,
“Asta-i Rom]nia” 

- 22.00
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7.15 Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.45 Lasă-mă să zbor
(r) 14.00 Legea iubirii
15.00 O singur[
privire 16.00 Dragoste
de contrabandă 17.00
Inimi ;i lacrimi 18.00
Legea iubirii 19.00
Lasă-mă să zbor (r)
21.00 Fiicele doamnei
Fazilet 22.00 Pre\ul
dragostei 23.00 Lacri-
mi de iubire 0.00
Lasă-mă să zbor (r)
2.00 Dragoste de con-
traband[ (r) 3.00 Ini-
mi ;i lacrimi (r) 4.00
Ce se `nt]mpl[, doc-
tore? (r) 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00
Legea iubirii (r) 5.45
Inimi ;i lacrimi 6.45
Dragoste de contra-
band[  (r)

7.20 Camera de r]s (r)
8.10 Happy News 8.45
Casa< construcţie şi de-
sign 9.20 Teleshopping
10.30 Flash monden
(r)11.00 În bucătărie cu
Horia vîrlan 12.00
Teleshopping 13.30 Ul-
tima noapte de dra-
goste 16.00 Cronica
cârcotaşilor (r) 18.00
Focus 18 19.30 Flash
monden 20.00 Schimb
de mame 22.00 Starea
naţiei - Best of 23.00
Săracele dive 1.00 Ulti-
ma noapte de dra-goste
(r) 3.00 Săracele dive (r)
5.00 Flash monden
5.50 Starea na\iei 6.50
Teleshopping

7.00 -8.00 Universul
credinţei 9.00 - 13.00
#eusuntromânia  14.00
Telejurnal 14.30 Izolaţi
în România15.00
Tezaur folcloric 16.00
Politică şi delicateţuri
17.00 Noi suntem
români! 18.10 Noi
suntem români!19.15
Exclusiv în Româ-
nia19.55 30 de ani in
30 de episoade 20.00
Telejurnal 21.00 vede-
ta populară 22.00
vedeta populară 23.00
Garantat 100%0.00
Replay 1.40 Noi sun-
tem români! (r)2.40
Noi suntem români!
(r) 3.40 Universul
credinţei (r) 4.30 Uni-
versul credinţei (r)
4.30 Universul cred-
inţei (r) 5.20 ~n gr[di-
na Danei 5.20 Exclusiv
în România (r)
5.55Imnul României  

7.00 Ştirile Pro Tv
13.00 Ce se întâm-
plă doctore? 14.00
Arena buc[tarilor
16.00 La Maruţă
18.00 România, te
iubesc! 19.00 Ştirile
Pro Tv 20.30 or<
Ragnarok 23.30 In-
terstellar< Călă-
torind prin univers
2.30 Apropo Tv (r)
3.30 România, te
iubesc! (r) 4.30
Arena bucătarilor
(r) 5.00 Ce spun
românii (r) 6.00
Ştirile Pro Tv

7.30 O zei\[ pe
p[m]nt 9.45 La bloc
(r) 12.00 Cupa Gilbert
(r) 14.00 Karate Kid II
(r) 16.30 Pericol de
moarte 18.15 La bloc
20.30 Maria Inima
Rom]niei 21.30 Ul-
timul corupt din
România 23.30 De ce
eu? 2.15 Ultimul
corupt din România
(r) 4.15 La bloc (r)
5.45 La Maruţă (r)

7.00 Observator 10.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
13.00 B.D. în alertă 15.00
Capul familiei 17.00 Ac-
ces direct - Ediție specială
19.00 Observator 20.00
Albă ca Zăpada și cei
șapte pitici 21.45 iUmor
(r) 23.30 iUmor (r) 1.00
Gringo< Amator în misi-
une (r)3.00 Observator
(r) 6.00 Observator 

7.00 :tirile s[pt[m]nii
11.00 Taina credin\ei,
Discursul pr. conf. Con-
stantin Necula la Sim-
pozionul “Eroii Neamului
- 10 ani” 13.00 ~n slujba
comunit[\ii, realizator M.
S[lceanu, invitat col. (r)
vasile Rus, interviu de Zi-
ua Na\ional[ (r) 14.00
Zone folclorice, Cântece
patriotice de 1 Decembrie
17.30 S[n[tate, fru-
muse\e, stil (r) 18.30 Ed-
ucație ecologică, invitată
Elisabeta Bekessy 20.00
În Slujba Comunității (r)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV
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“#eusuntrom]nia” -
9.00 - 13.00

Cristian Leonte,
“România, te

iubesc!” - 18.00

Col (r) Vasile Rus,
invitat “În Slujba

Comunității” - 14.00

Cătălina Grama,
“Ultimul corupt din

România” - 21.30

Ana Brenda 
Contreras,

“Inimi ;i lacrimi” 
- 17.00

Joanna Pacula,
“Ultima noapte de
dragoste” - 13.30
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Credeţi că dă doar gust şi
culoare ciorbelor şi altor
preparate culinare? Atunci vă
înşelaţi. Pătrunjelul este un
excelent ingredient pentru
tratamente naturiste într-un
complex de 11 boli compli-
cate.

P[trunjelul conţine proteine
(20%), flavonoide (intretin mem-
branele celulelor sangelui, au rol de
antioxidant), uleiuri esenţiale, fier,
calciu, fosfor, mangan, inositol, sulf,
vitamina K, betacaroten si, in spe-
cial, vitamina C.

Substanţele componente din
uleiul volatil al p[trunjelului (miris-
ticin, limonen, eugenol, etc.) inhibă
formarea tumorilor localizate la
nivelul plămânilor. Acestea
acţioneaz[ asemănător antioxi-
danţilor care neutralizează anumite
tipuri de substanţe cancerigene (ca
benzopirenul emanat de fumul de
ţigară, fumul cărbunilor pentru
gratar, etc.). Pătrunjelul mai
conţine< calciu (100 grame de
pătrunjel conţin 245 mg de calciu),
fosfor, potasiu (114 grame de
pătrungel conţin 1000 mg de pota-
siu), mangan (100 grame de pătrun-
jel conţin 2.7 mg de mangan), in-
ozitol şi sulf.

Iată şi care sunt principalele
motive pentru care e bine să con-
sumi pătrunjel zilnic< Îmbunătăţeşte
digestia, prevenind astfel balonările
şi indigestia> Adăugat proaspăt în
orice mâncare, nu doar că par-
fumează şi decorează plăcut masa
noastră, ci şi ajută la o digestie
corectă> Ajută ficatul, hrănind astfel
sângele şi fluidele corpului. Mai ales
persoanele cu afecţiuni hepatice ar
trebui să-l includă în dieta zilnică.
Un tabouleh cu roşii şi pătrunjel
verde din plin poate fi deopotrivă
aperitivul sau salata ideală. Ajută la
dizolvarea calculilor renali.

Sucul de pătrunjel, 
un remediu periculos 
de puternic

Pătrunjelul este un remediu al
cărui suc este foarte puternic, prin
urmare, nu ar trebui să beţi mai
mult de 30-60 de grame în formă
pură. Amestecând sucul de pătrun-
jel cu suc de morcov, de ţelină sau
de spanac se obţin efecte terapeutice
dintre cele mai puternice. Sucul de
pătrunjel crud are proprietăţi care
ajută la funcţionarea naturală a
tiroidei şi glandelor suprarenale. Su-
cul de pătrunjel s-a dovedit eficace
şi pentru o serie de boli ale sistemu-
lui ocular, în special pentru cele de
la nervul optic. vizibilitate redusă,
probleme ale corneei, cataracta,
conjunctivita, oalmie (în toate
etapele sale) sau oboseala ochilor,

toate acestea pot fi cu succes tratate
cu combinaţia dintre suc de morcov,
pătrunjel, ţelină şi cicoare.

Pătrunjelul este o plantǎcunos-
cută în principal în buc[t[rie, dar
el este şi o plantǎ medicinal[ ex-
cepţional[. Puţine medicamente
din lume se pot compara ca efi-
cienţă cu pătrunjelul, care corect
preparat şi administrat, are o acţi-
une terapeutică atât de puternică
încât multe laboratoare ale unor
universităţi şi firme farmaceutice
prestigioase din lume l-au luat în
studiu pentru a-i afla tainele. În far-
macie r[d[cina de p[trunjel este
folosit[ ca diuretic, consumat[ sub
form[ de infuzie, iar frunzele sunt
folosite ca stimulent digestiv, diuret-
ic şi circulator. Din p[trunjel se ex-
trage esenţa numit[ apiol.

P[trunjelul poate combate
icterul, este eficace în blocajul
funcţiei hepatice, al pl[mânilor şi
rinichilor. Frunzele sale vindec[
t[ieturile adânci, vânt[ile, pot duce
la resorbirea unor tumori.Frunzele
proaspete de p[trunjel sunt foarte
eficiente în tulbur[rile menstruale,
în special în dismenoree, prin efec-
tul său analgezic, calmând spasmele
dureroase ale uterului.

P[trunjelul poate fi folosit ;i în
apa din acvariile cu peşti bolnavi,
redându-le s[n[tatea.

S[ nu uit[m c[ p[trunjelul este
indispensabil în asezonarea multor
feluri de mâncare. El aromatizeaz[,
dar este şi o comoarǎde binefaceri.
Este bogat în vitaminele A şi C. Se
cunosc dou[ tipuri de p[trunjel< cel
cu frunza simpl[ şi cel cu frunza
crea\[. Fructul este mic şi dur şi
conţine o cantitate mai mare de
uleiuri aromate decât frunzele.
R[d[cina de p[trunjel este partea
cea mai utilizat[ în tratamentul
funcţiei renale, fiind un foarte bun
diuretic, precum şi în afecţiuni ca<
edeme, ascit[, calculi renali, reuma-
tism, artrita, erupţii cutanate.

Sucul de pătrunjel este folosit
şi în cosmetică pentru curăţirea
tenului sau ca remediu contra
pistruilor. Sucul se aplică pe faţă
seara, menţinându-se peste noapte.
Dimineaţa se spală cu apă caldă.
Este o cură contraindicată femeilor
însărcinate.

Este indicat să bem suc de
pătrunjel în toate stările cu imuni-
tate slăbită, stări infecţioase, alergii,
convalescenţă, bătrâneţe, boli de
uzură, oboseală, astenie, surmenaj
fizic şi intelectual, anemie, boli ale
sângelui, atonie a vezicii biliare,
afecţiuni hepatice (hepatită, ciroză,
colicistită), afecţiuni renale sau ale
vezicii urinare, reumatism, gută,
dureri articulare (în special cele din
timpul menopauzei), menstre
dureroase, ciclu menstual neregulat,
celulită.
Text selectat şi adaptat de Ioan A.

P[trunjelul - 
remediu pentru mai multe boli 

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



7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lu-
mea astro 14.20
Doctorul de provin-
cie – ser. germ. 15.25
Tătici model – ser.
magh. 16.40 victoria
– ser. mex. 17.45 Ma-
ma – ser. turc  20.25
Tătici model – ser.
magh. 21.35 Apasă
butonul, frate – game
show 0.00 Detectivi
privați – ser. magh.
1.00 Secrete de fami-
lie – ser. reality
magh. 2.00 Sherlock
și Watson – ser. am. 

TV2

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
14.35 vârsta 15.35
Ești acasă 16.35
Planeta albastră
17.35 Gospodarul
maghiar 18.33 Su-
ma 18.53 Astă-sea-
ră 19.00 Jurnal
20.05 Lumea 20.30
Jurnal 22.30 Jurnal
mondial 22.50 As-
tă-noapte 24.00
Jurnal  1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Mag. de dimi-
neață  10.05 Astro
Show 12.50 Portret –
mag. 14.30 Bucătarul
șef ca un vIP – gas-
troreality 17.00 Mica
mea familie – ser. turc
18.10 Între prieteni –
ser. magh. 19.00 Jur-
nal RTL  21.05 Bucă-
tarul șef ca un vIP -
gastroreality 23.30
Între prieteni – ser.
magh. 0.20 Secolul
XXI., legendele tră-
iesc cu noi  1.30 CSI<
Investigatorii din
Miami – ser. am. 

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Oanapp (r)
9.00 Documentar 360°-
GEO 10.00 Mic dejun
cu un campion 11.00 În
direct cu vIAŢA! 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorităţilor 13.30
Motorvlog 14.00 Doc-
umentar 360°-GEO
15.00 Oanapp 16.00 Iu-
bire dincolo de timp
17.00 România…în bu-
cate 17.40 ~n direct cu
vIA|A! 18.45 Sport
19.00 Telejurnal TvR 2
19.35 E vremea ta! 20.00
C];tig[ Rom]nia! 21.10
Haos în Seattle 23.00 Se-
crete de război 0.00
C];tig[ Rom]nia! 1.10
Pruncul, petrolul și
ardelenii (r) 3.00 Haos
în Seattle (r) 4.35 Secrete
de război (r) 5.30
S[n[tate cu de toate 5.55
Imnul Rom]niei 6.00
Poate nu ;tiai 6.15 Tele-
hopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Dragoste și
ură 11.00 Puterea
dragostei 12.00
Știrile Kanal D
13.00 ~n c[utarea
adev[rului 15.00
Teo Show 17.00
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Lacrimi la
Marea Neagră
23.00 Patria mea
e;ti tu 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30
Puterea dragostei
4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal D

7<00 Biatlon< Cupa Mon-
dială, la Östersund, în
Suedia 7<30 Biatlon< Cupa
Mondială, la Östersund,
în Suedia 9<30 Snooker<
Campionatul Britanic, la
York, în Regatul Unit
11<30 Jocurile olimpice<
Împotriva oricăror
şanse12<00 Jocurile
olimpice< Fault 12<30
Jocurile olimpice< Identi-
fică 13<30 Snooker< Cam-
pionatul Britanic, la York,
în Regatul Unit15<00
Snooker< Campionatul
Britanic, la York, în Re-
gatul Unit 18<30 Snooker<
Campionatul Britanic, la
York, în Regatul Unit
19<30 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială, la
Ruka, în Finlanda 20<10
Judo< Turneul de Mare
Slem, la Osaka, în Japonia
20<40 Ştirile Eurosport
20<45 Snooker< Campi-
onatul Britanic, la York,
în Regatul Unit 0<30
Snooker< Campionatul
Britanic, la York, în Re-
gatul Unit 1<30 Ştirile Eu-
rosport 21<45 Fotbal< Pre-
mier League 1<35 Judo<
Turneul de Mare Slem, la
Osaka, în Japonia
2<05Schi alpin< Cupa
Mondială, în Statele Unite
2<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, în Statele
Unite3<15Schi alpin< Cu-
pa Mondială, în Statele
Unite 4<00 Snooker<
Campionatul Britanic, la
York, în Regatul Unit

7.00 Jurnal 7.50 Ma-
gazin pentru rromi
8.50 Poșeta 9.45
Prinde-mi mâna –
ser. turc 10.30 Don
Matteo – ser. it.
13.02 Jurnal 14.20
Lumea e o masă pli-
nă – ser. germ. 15.10
Jamie învinge Italia
– ser. gastr. 16.00
Dragoste infinită –
ser. turc 16.55 Don
Matteo – ser. it.
19.45 Prinde-mi
mâna – ser. turc
20.35 Doctorul de
pe munte – ser.
germ. 21.30 Lumi-
na albastră – mag.
criminalistic 22.30
Pierduții – ser. engl.
23.35 Femeia secre-
telor – ser. am.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Mihai 
Alexandrescu,

“MotorVlog” - 13.30

Simona Pătruleasa,
“Știrile Kanal D” 

- 19.00
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7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.00 Teleshopping
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Las[-m[ s[ zbor (r)
13.45 Teleshopping
14.00 Legea iubirii (r)
15.00 O singur[ privire
16.00 Dragoste de con-
traband[ 17.00 Inimi
;i lacrimi 18.00 Legea
iubirii 19.00 Lasă-mă
să zbor 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Lacrimi de iubire 0.00
Lasă-mă să zbor (r)
2.00 Dragoste de con-
traband[ (r) 3.00 Inimi
;i lacrimi (r) 4.00 Ce se
întâmplă, doctore?
4.15 Pre\ul dragostei
(r) 5.00 Legea iubirii
(r) 5.45 Inimi ;i lacrimi
(r) 6.45 Dragoste de
contrabandă (r)

7.20 Calculatorul
mărturisește (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Constantin 60'(r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshop-
ping 14.00 Camera
de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Par-
adisul femeilor
17.55 Starea sănă-
tății 18.00 Focus 18
19.30 Tr[sni\i 20.30
Un alibi perfect
22.30 Starea naţiei -
Betman 23.30 Focus
din inima României
0.00 Trăsniți (r) 1.00
Un alibi perfect (r)
3.00 Nimeni nu-i
perfect 3.30 Familia
5.30 Focus 6.50
Tele-shopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor 12.30 Tribuna
partidelor parla-
mentare 13.00 Dosar
Rom]nia 14.00 Telejur-
nal 14.55 vorbe;te
corect! 15.10 Maghiara
de pe unu 17.00 Banii
t[i 17.35 Yanxi, palatul
suspinelor 18.35 Na-
dine 19.30 30 de ani
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.00
Pre;edinte pentru
Rom]nia 22.00 vremea
barbarilor 23.00 1989 -
decembrie roșu 0.00
Telejurnal 0.40 Nadine
1.40 vremea barbarilor
(r)2.35 Tezaur folcloric
(r) 3.25 vorbe;te
corect! 3.30 Sport Me-
teo (r) 3.50 Telejurnal
(r) 4.40 Profesioniştii...
cu Eugenia vodă (r)
5.30 Banii t[i 5.55 Im-
nul României 

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 22.30 300< As-
censiunea unui im-
periu 0.30 Ştirile Pro
Tv 1.00 Thor< Rag-
narok (r) 3.30 Arena
bucătarilor (r) 3.00
vorbe;te lumea (r)
4.00 Lecţii de viaţă
(r) 5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

7.45 Sirocco 9.45 La
bloc (r) 12.15 Peri-
col de moarte (r)
14.00 Duminica, la
Tiffany (r) 16.00
Tribul învingăto-
rilor18.15 La bloc
20.30 Lunetistul 2
22.30 Lumea e a
mea 0.45 Lunetistul
2 (r) 2.30 Lumea e a
mea (r) 4.45 La bloc
(r) 5.45 La M[ru\[
(r)   

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfectă
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Chefi la cuțite
23.30 Xtra Night Show
1.00 Observator 2.00
Intrusul (r) 3.00 Acces
direct (r) 5.00 Intrusul
6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
dimineață 15.00 :ed-
ința Consiliului local
Satu Mare 16.00 Info
Studio, realizator Ioan
Anița; 17.00
Panoramic Sportiv, re-
alizator Ionu\ Bl[jean
18.00 Audiențe în di-
rect, realizator Mihai
S[lceanu 19.30 :tiri
20.00 Agenda public[,
realizator Stela Cădar 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Ruxandra 
Gheorghe,

“Vorbe;te corect!“
- 14.55

Monica Bârlădeanu,
“Vlad” - 20.30

Linden Ashby,
“Lunetistul 2” - 20.30

Ionu\ Bl[jean,
“Panoramic

Sportiv” - 17.00

Dolunay Soysert,
“O singur[ privire” 

- 15.00

Gloria Reuben,
Un alibi perfect 

- 20.30

:trudel, sau strudli ;v[besc

Mod de preparare<

Cartofii se curăță, se taie cu-
bulețe, se spală, se fierb în apă să-
rată, se strecoară și cât timp mai
sunt fierbinți se pisează de un pi-
reu. Se amestecă ingredientele ne-
cesare pentru aluat, dar cunoscă-
toarele rețetelor tradiționale afir-
mă că pentru prepararea ștrude-

lului șvăbesc nu se folosește ni-
ciun fel de produs pentru dospit.
Se frământă bine și se întinde cu
sucitoarea, până se obține o pătură
puțin mai groasă decât cea pentru
tăiței, de circa 2-3 mm. Pe juma-
tatea păturii se a;ează catofii fierti
și zdrobiți (ori magiunul, gemul,
branza dulce, sau brânza cu ma-
rar). Se acoperă cu cealaltă
jum[tate și se taie cu tăietorul de
colțunaș, în bucăți cu ceva mai
mari decât câte o jum[tate de pal-
mă. Se pr[jesc în ulei fierbinte și
se serve;te cu Dickmilch (lapte
bătut), sau eventual vin fiert. Este
foarte potrivit atât ca felul doi, cât
și ca desert, în funcție de umplu-
tura folosită.

Ingrediente pentru
circa 40 bucăți<

1 kg de faină, 4 ouă, 2 linguri
de ulei, sare și lapte bătut, cât ia
aluatul pentru a se putea fră-
mânta ușor. Pentru umplutură
400 g de cartofi, sau magiun,
gem, brânză, eventual mărar.
Pentru prăjit, ulei abundent (cir-

ca 3 cm în vasul folosit).

Strudlisuppe sau supa de strudli

Mod de preparare<

Se știe că șvabii sunt oameni
foarte economicoși și nu aruncă
nimic, astfel din marginile de
strudli prepară o supă rapidă și
gustoasă. Dacă doriți să folosiți
zarzavaturi, acestea se curăță, se
spală și se răzuiesc. Ceapa se mă-
runțește și se călește în untură (sau
în ulei). Se călesc și zarzavaturile,

dacă este cazul, se presară cu boia,
apoi se stinge cu zeama de la car-
tofi. Marginile de la strudli, cu tă-
ietorul de colțunaș se taie în bu-
cățele cât mai egale și mai aspec-
tuoase. Când zeama începe să fiar-
bă se adaugă și bucățelele de
strudli, iar când s-au fiert, supa se
îngroașă cu smântână. Se servește
caldă, presărată cu pătrunjel ver-
de. Mai demult această mâncare
nu a fost făcută cu carne, dar în
zilele noastre multe gospodine
pun, chiar la început, fie cubulețe
de bacon, kaiser, cârnați sau cren-
vurști.

Ingrediente<

Zeama sărată în care s-au
fiert cartofii pentru strudli, o
ceapă, o lingură mare de untură
sau ulei, marginile care rămân
prin tăierea foii de strudli la di-
mensiune, o linguriță de boia de
ardei, circa 200 g de smântână.
Se mai pot adăuga 2-3 morcovi
și 2 pătrunjei, dar rețeta origi-
nală șvăbească nu prevede așa

ceva.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Pr[jitur[ de post, cu vi;ine

Mod de preparare<

Toate ingredientele, mai puțin
vișinele și zahărul pudră se ames-
tecă într-un castron mai mare,
pentru a se putea omogeniza cât
mai ușor. O tavă se unge cu un pi-
cuț de ulei și se presară în strat

subțire cu făină, dar se poate ta-
peta cu hârtie de copt, sau puteți
folosi foarte ușor chiar și o tavă
antiaderentă. Compoziția anterior
preparată se răstoarnă în tavă și
se pun din loc în loc vișine fără
sâmburi. Dacă folosiți fructe de la
congelator, dezghețați prima dată
într-o strecurătoare și lăsați să se
scurgă. La fel și dacă folosiți com-
pot, strecurați bine de sirop, căci
dacă lasă zeamă, nu va lăsa prăji-
tura să crească. Tava cu aluatul se
dă la cuptor la foc potrivit până se
rumenește deasupra. Se pudrează
cu zahărul vanilat, iar după ce se
răcește se taie cu un cuțit bine as-
cuțit, să nu se sfărâme. 

Ingrediente<

3 căni de făină albă, o cană
și jumătate de zahăr, 375 ml de
apă, 150 ml de ulei de floarea
soarelui, circa 500 g de vișine
(iarna vom folosi fructe conge-
late) sau un compot de vișine fă-
ră sâmburi, un pliculeț de praf
de copt, eventual zahăr pudră cu

gust de vanilie, pentru ornat.

Cartofi sc[zu\i, cu ciuperci

Mod de preparare<

Cartofii curățați și tăiați bucăți
mai mărișori se fierb pe jumătate
în apă condimentată, apoi se stre-
coară. Ciupercile se spală și se taie
bucăți, în așa fel, încât să fie cât
mai aspectuoase. Ceapa uscată
mărunțită se călește în ulei, apoi
se adaugă ciupercile și se călesc și

acestea. Se condimentează cu pu-
țină sare, piper și cu boia de ardei.
Dacă vă place, se poate adăuga și
un pic de boia de ardei iute. Se
adaugă cartofii fierți, se condi-
mentează după gust, se amestecă,
apoi toată compoziția se lasă să se
mai călească circa 5-10 de minute.
Se toarnă peste ea apă, cât să aco-
pere, apoi se lasă să fiarbă până
când zeama devine ușor păstoasă.
La servire se ornează cu câte un
fir de cimbru proaspăt, sau cu cea-
pă verde mărunțită.

Ingrediente<

1 kg de cartofi, 400 g ciu-
perci champignon sau ciuperci
de pădure (ciupercile de pădure
au un gust mai puternic), o cea-
pă, sare, piper, boia de ardei dul-
ce, bază pentru mâncăruri, cea-
pă verde, câteva fire de cimbru

proaspăt pentru ornat.
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De câte ori nu ți s-a în-
tâmplat să scoți pâinea
din dulap și să găsești o
pată de culoare verde pe
una dintre felii? Și atunci
fie alegi să tai partea
mucegăită și să mănânci
restul, fie alegi să o arunci
pe toată.

Mucegaiul este o ciupercă
și poate crește pe aproape
toate alimentele, dar unele
tipuri de alimente sunt mai
predispuse la mucegai decât
altele. Alimentele proaspete
cu un conținut ridicat de apă
sunt deosebit de vulnerabile.
Pe de altă parte, conservanții
scad probabilitatea creșterii
mucegaiului, la fel ca și
creșterea microorganismelor.
Mucegaiul poate provoca
reacții alergice sau probleme
respiratorii, iar anumite tipuri
de mucegai produc micotox-
ine otrăvitoare care te pot îm-
bolnăvi. În plus, bacteriile in-
vizibile pot crește alături de
mucegai, ceea ce face și mai
periculos consumul.

Mucegaiul nu este întot-
deauna de nedorit în ali-
mente. Penicillium este un
gen de mucegai utilizat în pro-
ducerea multor tipuri de
brânză, inclusiv brânză albas-
tră, Gorgonzola, brie și
Camembert. Alte mucegaiuri
sigure sunt mucegaiurile koji,
inclusiv Aspergillus oryzae,
care sunt folosite pentru a fer-
menta boabele soia, din care
se face ulterior sosul de soia.
De asemenea, mucegaiurile
sunt folosite pentru
prepararea oțetului, precum
și a băuturilor fermentate, in-
clusiv a băuturii tradiționale
japoneze – sake.

Este bine să știi că există
alimente pe care le poți con-
suma dacă au mucegăit puțin,
dar și altele pe care este cel
mai bine să le arunci imediat
ce observi pete de mucegai.

Alimente pe care 
le poți consuma 

• Salamurile tari. Pelicula
albă din jurul anumitor sala-
muri dure este de fapt un praf
al unui mucegai benign care
îl ajută la protejarea de bac-
terii. Atâta timp câți poți să o
înlături, alimentul poate fi
consumat în siguranță.

• Fructele și legumele
ferme cu umiditate scăzut[.
Dacă  morcovii, varza și ardeii
grași au prins puțin mucegai,
nu te speria, acestea au

suprafețele tari și îngreunează
răspândirea mucegaiului. Taie
3 centimetri în jurul locului
mucegăit și poți să le consumi
în siguranță.

• Brânzeturile tari. Înde-
părtează suprafața afectată și
încă 3 centimetri în jurul
locului mucegăit, pune brânza
într-un nou ambalaj curat și
poți consuma liniștit alimen-
tul.

• Brânzeturile făcute cu
mucegai. Există o mulțime de
brânzeturi care sunt făcute cu
mucegai, inclusiv Roquefort,
Gorgonzola, Stilton, Brie și
Camembert, însă trebuie însă
să fii atent când dezvoltă alte
tipuri de mucegai care nu sunt
utilizate în procesul de fabri-
cație.

Alimente pe care 
trebuie să le arunci 

• Pâinea și produsele de
patiserie. Este ușor ca muce-
gaiul să crească și să conta-
mineze alimentele moi și
poroase precum pâinea și
produsele de patiserie. Un
mucegai comun care crește pe
pâine, Rhizopus stolonifer,
numit și mucegai negru, poate
provoca infecții serioase, așa
că cel mai bine este să le arun-
ci.

• Fructele și legumele moi,
cum ar fi castraveții, piersicile
și roșiile. Fructele și legumele
cu un conținut ridicat de
umiditate sunt cele mai ușor

de contaminat, așa că dacă de-
scoperi mucegai, trebuie
aruncate pur și simplu în
coșul de gunoi.

• Brânzeturile moi.
Brânzeturile moi, cum ar fi
cea de vacă proaspătă ori cele
cu consistență cremoasă ar
trebui aruncate dacă găsești
mucegai, pentru că au un
conținut ridicat de umiditate
care facilitează contaminarea
alimentului și există probabil-
itatea ca bacteriile să se în-
mulțească. 

• Untul de arahide,
legumele și nucile. Alimentele
care  nu conțin conservanți,
precum nucile și legumi-
noasele, au un risc mai mare
de a dezvolta mucegai, iar
mucegaiurile în acest caz sunt
mai susceptibile să producă
toxine periculoase.

• Gemurile și jeleurile.
Mucegaiul care crește în
gemuri sau jeleuri poate pro-
duce o micotoxină, așa că
dacă doar scoți doar partea cu
mucegai, tot există riscul de a
consuma toxine otrăvitoare.
În schimb, cel mai bine ar fi
să arunci tot borcanul.

Ca să previi mucegaiurile
care sunt dăunătoare organ-
ismului, e important să știi că
sporii din alimentele
mucegăite se pot acumula în
frigider sau în alte spații co-
mune de depozitare, așa că
încearcă să menții cât mai cu-
rate spațiile de depozitare ale
alimentelor.

Ce tip de mucegai nu este d[un[tor 
pentru organism

Mulţi oameni spun că micul dejun
este cea mai importantă masă a zilei. În
realitate, orice masă este importantă.
Din punct de vedere metabolic, micul
dejun ar trebui să îţi ofere energie pentru
a începe ziua şi să îţi potolească foamea.

Speciali;tii au făcut o listă a alimentelor care
nu ar trebui mâncate dimineaţa, pe care vi le
prezentăm în continuare<

1. Suc de fructe
Motivul pentru care nu ar trebui să bei suc

de fructe dimineaţa este reprezentat de cantitatea
de zahăr. Chiar dacă este obţinut din fructe
proaspăt stoarse, acesta conţine chiar şi aşa destul
zahăr. Cel mai bine ar fi să bei un pahar de apă
şi să mănânci portocal[ întreagă.
2. Cereale

Cerealele sunt făcute din grâu, porumb sau
ovăz, care sunt în general bune, însă nu
dimineaţa. Pe lângă faptul că sunt carbohidraţi,
cele mai multe cereale conţin gluten, care dă de-
pendenţă şi măreşte senzaţia de foame. De
asemenea, multe cereale conţin şi mult zahăr
adăugat. 
3. Pâine prăjită cu dulceaţă sau gem

Această combinaţie ar trebui evitată pentru
că reprezintă numai carbohidraţi. Dacă vrei să
mănânci pâine prăjită, adaugă proteine, precum
un ou, cu sau fără şuncă sau alte feluri de carne.
4. Gogoşi

Produsele de patiserie sau gogoşile sunt cât
de poate de rele pentru micul dejun deoarece
sunt făcute din făină albă şi conţin foarte mult
zahăr, ele nefiind nici destul de săţioase pentru
a împiedica reapariţia senzaţiei de foame la scurt
timp. 
5. Batoane pentru micul dejun

Nu apela la acele batoane speciale pentru
micul dejun care conţin cereale şi foarte mult
zahăr. Mai bine mănânci câteva felii de pâine in-
tegrală cu unt de arahide fără zahăr.
6. Carne procesată (mezeluri)

Cele mai multe tipuri de carne procesată, in-
clusiv cârnaţi, şuncă sau salam, conţin nitraţi, o
chimicală legată de apariţia cancerului colorectal,
potrivit Institutului American pentru Cercetarea
Cancerului.  O opţiune ar fi să citiţi ingredientele
de pe etichetă.
7. Clătite cu sirop

Clătitele, vafele sau alte deserturi ar trebui
evitate în general, dar mai ales dimineaţa.
8. Burger într-o chiflă

Acest tip de mâncare nu este un mic dejun
recomandat, cu atât mai mult dacă este consumat
în grabă, pe drum. Nu vă lăsaţi păcăliţi nici de
opţiunea de a-l mânca alături de o salată pentru
că nu devine mai sănătos.
9. Îngheţată şi cremă de ciocolată

Ca în cazul celorlalte deserturi, cantitatea
mare de zahăr nu este deloc recomandată
dimineaţa, poate doar dacă îngheţata ar fi făcută
în casă, cu iaurt neîndulcit, iar ciocolata ar fi
amăruie, însă nici în acest caz nu ar fi acceptată
ca o opţiune sănătoasă pentru micul dejun. 
10. Nimic

~n acest fel nu vei avea energie pentru a în-
cepe ziua, dar şi pentru că cel mai probabil vei
ajunge să mănânci mult prea mult în restul zilei,
în special seara.

Conform site-ului csid.ro moderaţia este cea
mai bună cale de urmat în privinţa alimentaţiei.

Ce s[ nu m]nc[m
diminea\a?

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lu-
mea astro 14.20
Doctorul de provin-
cie – ser. germ.15.35
Tătici model – ser.
magh. 16.40 victoria
– ser. mex. 17.45 Ma-
ma – ser. turc  21.35
Apasă butonul, frate
– game show 0.00
Detectivi privați –
ser. magh. 1.00 Se-
crete de familie – ser.
reality magh. 2.00
Sherlock și Watson –
ser. am. 4.40 Gotham
– ser. am.

TV2

6.55 Azi diminea-
ța 9.53 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
14.35 Planeta al-
bastră 15.35 Gos-
podarul maghiar
16.35 Biserica vie
17.35 Expres car-
patin 18.33 Șansa
18.55 Astă-seară
20.05 Familia 19
22.25 Jurnalul ce-
lor din v4 22.30
Jurnal mondial
22.50 Astă-noapte
23.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închide-
re

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show  12.50 Aventu-
rierii – mag. turistic
14.30 Bucătarul șef ca
un vIP - gastroreality
17.00 Mica mea fa-
milie  – ser. turc
18.10 Între prieteni –
ser. magh. 19.00 Jur-
nal RTL  21.05 Bucă-
tarul șef ca un vIP –
gastroreality 23.30
Între prieteni – ser.
magh.  1.25 CSI< In-
vestigatorii din
Miami – ser. am. 3.25
Cifruri – ser. am. 

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Oanapp
(r) 9.00 Documentar
360°-GEO 10.00
Câştigă România!
(r)11.00 În direct cu
vIAŢA! 12.00 Telejur-
nal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor
13.30 Motorvlog 14.00
Documentar 360°-
GEO 15.00 Oanapp
16.00 Iubire dincolo de
timp 17.00 În direct cu
viaţa 17.15 Noro 18.45
Sport 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.35 E vremea
ta! 20.00 C];tig[
Rom]nia! 21.00 D'ale
lu' Mitică (r) 23.00 Se-
crete de război 0.00
C];tig[ Rom]nia! 1.00
Secrete de război (r)
3.40 Telejurnal 2.00
Revizie tehnic[  5.55
Imnul Rom]niei 6.00
Poate nu ;tiai 6.15 Tele-
hopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Dragoste și
ură 11.00 Puterea
dragostei 12.00
Știrile Kanal D
13.00 ~n c[utarea
adev[rului 15.00
Teo Show 17.00
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Lacrimi la
Marea Neagră
23.00 Patria mea
e;ti tu 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30
Puterea dragostei
4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal D

7<30 Sărituri cu schi-
urile<Cupa Mondială, la
Ruka, în Finlanda8<30
Snooker< Campionatul
Britanic, la York, în Re-
gatul Unit 11<30 Schi
alpin< Cupa Mondială , în
Canada 12<30 Schi alpin<
Cupa Mondială , în Cana-
da 13<30 Judo< Turneul de
Mare Slem, la Osaka, în
Japonia14<00 Snooker<
Campionatul Britanic, la
York, în Regatul Unit
15<00 Snooker< Campi-
onatul Britanic, la York,
în Regatul Unit 18<30
Snooker< Campionatul
Britanic, la York, în Re-
gatul Unit 19<30 Călărie<
Excelenţă ecvestră20<00
Omnisport< Watts 21<10
Fotbal< Regatul Unit20<30
Călărie< Liga Globală a
Campionilor 22<10 Fot-
bal< Premier League 0<15
Snooker< Campionatul
Britanic, la York, în Re-
gatul Unit 0<30 Snooker<
Campionatul Britanic, la
York, în Regatul Unit 1<30
Ştirile Eurosport 1<35
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Ruka, în Fin-
landa 2<30 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Ruka, în Finlanda 4<00
Snooker< Campionatul
Britanic, la York, în Re-
gatul Unit 5<30 Omnis-
port< Watts 6<00 Combi-
nata nordică< Cupa Mon-
dială, la Ruka, în Finlanda
6<30 Combinata nordică<
Cupa Mondială, la Ruka,
în 

7.00 Jurnal  8.45
Poșeta 9.40 Prin-
de-mi mâna – ser.
turc  10.25 Don
Matteo – ser. it.
13.02 Jurnal
14.20 Lumea e o
masă plină – ser.
germ. 15.20 Doc-
torul de pe munte
– ser. germ. 16.15
Dragoste infinită
– ser. turc 17.05
Don Matteo – ser.
it. 19.45 Prinde-
mi mâna – ser.
turc 22.30 Pro-
vincie veselă  –
ser. engl. 23.30
Arca lui Nino –
film magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Tedy Necula,
“Noro” - 17.15

Irem Helvacioglu,
“Lacrimi la Marea

Neagră” - 20.00
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7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.00 Teleshopping
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Las[-m[ s[ zbor (r)
13.45 Teleshopping
14.00 Legea iubirii (r)
15.00 O singur[ privire
16.00 Dragoste de con-
traband[ 17.00 Inimi
;i lacrimi 18.00 Muzica
trădării 19.00 Lasă-mă
să zbor 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Lacrimi de iubire 0.00
Lasă-mă să zbor (r)
2.00 Dragoste de con-
traband[ (r) 3.00 Inimi
;i lacrimi (r) 4.00 Ce se
întâmplă, doctore?
4.15 Pre\ul dragostei
(r) 5.00 Muzica
trădării (r) 5.45 Inimi
;i lacrimi (r) 6.45
Dragoste de contra-
bandă (r)

7.20 Parașutiștii (r)
9.30 Teleshopping
10.00Starea naţiei
(r) 11.00 Teleshop-
ping 11.30 Secrete
de stil (r) 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Paradisul femeilor
17.55 Starea sănă-
tății 18.00 Focus 18
19.30 Tr[sni\i 20.30
Spânzurătoarea
22.30 Starea naţiei -
Betman 23.30 Fo-
cus din inima
României 0.00
Trăsniți (r) 1.00
Spânzurătoarea (r)
3.00 Nimeni nu-i
perfect 3.30 Familia
5.30 Focus 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[
11.30 Yanxi, palatul
suspinelor 12.30 Tri-
buna partidelor par-
lamentare 13.00 1989
- decembrie roșu (r)
14.00 Telejurnal
14.55 vorbe;te co-
rect! 15.10 Maghiara
de pe unu 17.00 Banii
t[i 17.35 Yanxi, palat-
ul suspinelor 18.35
Nadine 19.30 vo-
rbe;te corect! 19.40
Sport Meteo 20.00
Telejurnal 21.00
Pre;edinte pentru
Rom]nia 22.00 vre-
mea barbarilor 23.00
1989 - decembrie
roșu 0.00 Telejurnal
0.40 Nadine 1.35
Cooltura (r) 2.00 Re-
vizie tehnică  5.55
Imnul României 6.00
România 9 (r)

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
Kickboxer< Răz-
bunarea 23.15 Ştir-
ile Pro Tv 23.45 In-
terviul 2.00 Lecţii
de viaţă (r) 3.00
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

7.45 Iubire mare
9.15 La bloc (r)
11.45 O zeita pe pa-
mant (r) 14.00 Fluke
- o minune de cățel
(r) 16.00 Max 18.15
La bloc 20.30 viteză
de declanșare 22.15
Concediu de la căs-
nicie 2.00 Concediu
de la căsnicie (r) 4.00
La bloc (r) 6.15 La
M[ru\[ (r)   

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Gazda perfectă 16.00
Observator 17.00 Acces
direct 19.00 Observator
20.00 Chefi la cuțite
23.30 Xtra Night Show
1.00 Observator 2.00 In-
trusul (r) 3.00 Acces di-
rect (r) 5.00 Intrusul 6.00
Observator

7.00 :tiri 7.30 Gimnas-
tica de diminea\[ 8.00
Agenda public[ (relu-
are) 12.00 :tiri 17.30
Sănătate, realizator Mi-
haela Ghiță, invitat[
farm. Adriana Hag[u.
Titlul emisiunii< Antibi-
oticele `ntre uz ;i abuz
18.00 Audien\e `n di-
rect, realizator Eva
Laczko 19.30 :tiri
20.00 Agenda public[,
realizator Stela Cădar
22.00 :tiri

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Nadine,
“Nadine” - 18.35

Anca Dumitra,
“Las fierbinți “

- 20.30

Adriana Hag[u, 
invitata emisiunii
“S[n[tate” - 17.30

Christina Applegate,
“Concediu de la 
căsnicie” - 22.15

Michelle Renaud,
“Muzica trădării” 

- 18.00

Andreea Nicolae,
“Secrete de stil”

- 11.30
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Este timpul pentru shop-
ping. Am ales câteva dintre
cele mai frumoase rochii pe
care să le purtăm la toate pe-
trecerile anului.

Ne apropiem cu pași repezi
de începerea unui nou an. Dacă
și tu ești în căutarea unei rochii
perfecte pe care să o porți în
noaptea dintre ani, ai ajuns acolo
unde trebuia - avem câteva opți-
uni minunate și elegante ce sunt
perfecte nu doar pentru o ocazie
precum Revelionul, ci pentru
orice petrecere.

Pentru că suntem adeptele
smart shopping-ului și nu ne
place să cumpărăm o rochie
pentru o singură seară, ci să in-
vestim în piese de calitate, care
trec testul timpului, am găsit pe
Marks and Spencer cele mai fru-
moase rochițe pe care cu sigu-
ranță le vom purta la toate pe-
trecerile anului 2019.

Little Black Dress

Este neagră, este minunată
și nu se va demoda niciodată.
Este vorba despre rochia neagră
mini, o alegere cu care nu poți
da greș indiferent de petrecerea
la care mergi. Pentru sărbători,
rochița poate fi purtată cu
dresuri cu sclipici sau modele
interesante. Un mare plus al
acestei ținute este faptul că are
mânecile scurte, ceea ce înseam-
nă că nu vom renunța la ea nici
la petrecerile verii (arată min-
unat cu sandale elegante).

Să nu uităm de roșu

O altă rochie clasică în care
să investim este rochia roșie, cu
croiala simplă. Poate fi purtată
nu doar la party-uri, ci și în tim-
pul zilei, la birou sau chiar la în-
tâlniri importante. În plus, acest
model avantajează orice siluetă.
Pentru look-ul de sărbători,
rochia roșie poate fi asortată cu
pantofi nude, un palton lung și,
bineînțeles, cercei sau accesorii
de păr prețioase.

Rochia cu dantelă 
strălucitoare

O alegere inspirată este
această rochie delicată. Detaliile
strălucitoare ale materialului
transparent și dantelă elegantă
oferă un look festiv, în timp ce
croiala lejeră oferă posibilitatea
de a purta rochia în diverse com-
binații< fie cu pantofi stiletto
pentru un look classy, fie cu bo-
tine până la gleznă pentru un as-
pect mai funky.

Rochia cu imprimeu 
animal print

A spus cineva imprimeu "an-
imal print"? Dacă până acum de-
signerii se concentrau doar pe
acel imprimeu animal print cla-
sic, în ultima perioadă au apărut
tot mai multe modele - de data
această mai elegante și mai
sofisticate.

Noi îți recomandăm această
rochie până la gleznă, în nuanțe

de roșu și negru, care ac-
centuează talia, echilibrând es-
tetica ținutei. 

Opțiunile pe care le avem la
îndemână în ceea ce privește
asortarea rochiei sunt
nenumărate< pentru un eveni-
ment elegant putem asorta la
această rochiță o curea subțire
în talie și pantofi sau sandale, în
timp ce pentru ținuta de zi
putem alege botine cu talpă
joasă și un trench nude care im-
primă ținutei o notă clasică.

Salopetă

Nu este rochie, însă arată mi-
nunat și trebuia să o includem
în acest articol deoarece suntem
convinse că o vei purta de foarte
multe ori pe întreaga perioadă a
anului.

Această salopetă din velur
are un aer retro, ușor elegant, și
poate fi combinată cu diverse
cămăși pentru a crea un look mi-
nunat, parcă scos din paginile
revistelor de modă.

|inute glam pentru petrecerile 
din luna decembrie

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 14.20
Doctorul de pro-
vincie – ser. germ.
15.25 Tătici model –
ser. magh. 16.40
victoria – ser. mex.
17.45 Mama – ser.
turc 20.25 Tătici
model – ser. magh.
21.35 Apasă butonul,
frate – game show
0.00 Detectivi privați
– ser. reality magh.
1.00 Secrete de
familie – ser. reality
magh. 2.00 Sherlock
și Watson – ser. am.

TV2

6.55 Azi dimineața
9.50 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masă 14.35
Biserica vie 15.35
Expres carpatin
16.35 Banca de
școală 18.33
Familia  19.30
Jurnal 20.05
Planeta albastră
20.30 Jurnal 20.34
Astă seară 22.30
Jurnal mondial
22.51 Astă-noapte
0.02 Jurnal de
închidere

7.00 Mag. de
dimineață 10.05
Astro show 12.50
Brandmania 14.30
Bucătarul șef ca un
vIP – gastroreality
17.00 Mica mea
familie  – ser. turc
18.10 Între prieteni –
ser. magh. 19.00
Jurnal RTL 23.30
Între prieteni – ser.
magh. 1.35 CSI<
investigatorii din
Miami – ser. am. 3.30
Lifestyle 4.10 Cele
mai hazlii
videoclipuri din
America – ser. am. 

7.00 Iubire dincolo de
timp 8.00 Oanapp (r)
9.00 Documentar 360°-
GEO 10.00 C];tig[
Rom]nia (r) 11.00 ~n
direct cu vIA|A! 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar
360°-GEO 15.00
Oanapp 16.00 Iubire
dincolo de timp 17.00
Rom]nia... `n bucate
17.40 ~n direct cu
vIA|A! 18.45 Sport
19.00 Telejurnal TvR 2
19.35 E vremea ta!
20.00 C];tig[ Rom]nia!
21.10 Shalako 23.15 Se-
crete de război 0.15
Câştigă România!
(r)1.15 Shalako (r) 3.10
Noro (r) 4.35 Secrete de
război (r) 5.30 Natură şi
aventură (r) 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 Dragoste și
ură 11.00 Puterea
dragostei 12.00
Știrile Kanal D
13.00 ~n c[utarea
adev[rului 15.00
Teo Show 17.00
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Gülperi 
23.00 Cash Taxi
1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.00 Puterea
dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[ru-
lui (r) 6.00 Tele-
shopping 6.30
Pastila de r]s 6.45
Știrile Kanal D 

7<00 Schi fond< Cupa Mon-
dială, la Ruka, în Finlanda
7<30 Schi fond< Cupa Mon-
dială , în Finlanda 8<00 Bi-
atlon< Cupa Mondială, la
Östersund, în Suedia 8<45
Biatlon< Cupa Mondială, la
Östersund, în Suedia 9<30
Snooker< Campionatul Bri-
tanic, la York, în Regatul
Unit 11<30 Schi alpin< Cu-
pa Mondială , în Statele
Unite 14<00 Jocurile
olimpice< Mişcarea mea
olimpică 12<00 Schi alpin<
Cupa Mondială , în Statele
Unite12<45 Schi alpin< Cu-
pa Mondială , în Statele
Unite14<00 Combinata
nordică< Cupa Mondială,
la Ruka, în Finlanda14<45
Combinata nordică< Cupa
Mondială, la Ruka, în Fin-
landa 15<15 Biatlon< Cupa
Mondială, la Östersund, în
Suedia 16<15 Biatlon< Cupa
Mondială, la Östersund, în
Suedia 17<05 Biatlon< Cupa
Mondială, la Östersund, în
Suedia 19<00 Schi alpin<
Cupa Mondială , în Cana-
da 19<40 Călărie< Cupa
Mondială FEI, la Madrid,
în Spania 20<40 Ştirile Eu-
rosport 20<45 Fotbal< Re-
gatul Unit 21<25
Fotbal<Premier League
23.30 Snooker< Campi-
onatul Britanic, la York, în
Regatul Unit 0.30 Snooker<
Campionatul Britanic, la
York, în Regatul Unit1.30
Ştirile Eurosport 2.30 Schi
acrobatic< Cupa Mondială
FIS , în Austria 4.00
Snooker< Campionatul Bri-
tanic, la York, în Regatul
Unit

7.00 Jurnal 8.20
Ecranul nostru – em.
în lb. rom. 9.40
Prinde-mi mâna –
ser. turc 10.30 Don
Matteo – ser. it. 13.02
Jurnal 13.50 Muzică
de prânz 14.20
Lumea e o masă
plină - ser. germ.
15.20 Doctorul de pe
munte – ser. germ.
16.10 Dragoste
infintă – ser. turc
17.00 Don Matteo –
ser. it. 19.45 Prinde-
mi mâna – ser. turc
21.40 Donul liniștit
– ser. rus  22.35
Prăjituri ucigașe –
film am. 0.35
Scufundarea  navei
Laconia – film engl-
germ.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Robert McNamara,
“Secrete de război 

- 23.15”
Teo Trandafir,

“Teo Show” - 15.00
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7.45  Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.15 Teleshopping
11.45 Lasă-mă să zbor
(r) 14.00 Muzica
trădării (r)15.00 O sin-
gur[ privire 16.00
Dragoste de contra-
band[ 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Muzica
trădării 19.00 Las[-m[
s[ zbor 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Lacrimi de iubire 0.00
Las[-m[ s[ zbor (r)
2.00  Dragoste de con-
traband[ (r) 3.00 Inimi
;i lacrimi (r) 4.00 Ce
se întâmplă, doctore?
4.15 Pre\ul dragostei
(r) 5.00 Legea iubirii
5.45 Muzica trădării
(r) 6.45 Dragoste de
contraband[

7.20 Paradisul fe-
meilor (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 11.30
Happy News 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Par-
adisul femeilor 17.55
Starea sănătății 18.00
Focus 18  19.27
Starea sănătății 19.30
Trăsniți 20.30 Cron-
ica cârcotaşilor 22.30
Starea naţiei - Bet-
man 23.30 Focus din
inima României 0.00
Trăsniți (r) 1.00
Cronica cârcotaşilor
(r) 3.00 Nimeni nu-
i perfect 3.30 Familia
5.30 Focus (r) 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.00
Telehopping 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor (r) 12.30 Tri-
buna partidelor parla-
mentare 13.00 1989 -
decembrie roșu (r)
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Convieţuiri 17.00 Fan/
Fun urban 17.30 Yanxi,
palatul suspinelor 18.20
30 de ani 18.25 Hand-
bal masculin, Liga Zim-
brilor< AHC Dobrogea
Sud - CSA Steaua Bu-
cure;ti  20.00 Telejurnal
21.00 România 9 22.30
1989 - decembrie roșu
0.00 Telejurnal 0.40
Dosar Rom]nia (r) 1.40
vremea barbarilor 2.35
Constructorii de visuri
(r) 3.00 Exclusiv în
România (r) 3.40 vor-
beşte corect! (r) 4.40
Ora regelui 5.55 Imnul
Rom]niei 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 visuri la
cheie 22.30 Nicio
faptă bună 0.15
Ştirile Pro Tv   0.45
Interstellar< Călă-
torind prin univers
(r) 4.15 Lecţii de vi-
aţă (r) 5.00 Ce spun
rom]nii (r) 6.00
:tirile Pro Tv

8.15 Doamna din
Shanghai 10.30 La
bloc (r) 12.45 Iubire
mare (r)14.15 Cre-
scându-l pe Waylon
(r)16.15 Ziua cârtiței
18.15 La bloc 20.30
O moarte mai bună
22.30 Rătăcitorul
0.30 O moarte mai
bună (r) 2.30 Rătăc-
itorul (r) 4.30 La bloc
(r) 5.45 La Maruţă
(r)7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfect[
16.00 Observator 17.00
Acces direct 18.50 Ajut
eu ! 19.00 Observator
20.00 Sacrificiul 22.15
Mangali\a 23.15 Xtra
Night Show 1.00 Obser-
vator (r) 2.00 Intrusul
(r) 3.00 Acces direct
5.00 Instrusul  6.00 Ob-
servator

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

“Handbal masculin,
Liga Zimbrilor< AHC
Dobrogea Sud - CSA  

Steaua Bucure;ti” 
- 18.25

Adela Pârvu,
“Visuri la cheie” 

- 20.30

Natasha Henstridge,
“O moarte mai
bună” - 20.30

Tuvana Türkay,
“Dragoste de 

contraband[“ - 16.00
Livia Graur,

“Focus” - 15.05
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 8.00 Agen-
da public[ (r) 12.00
:tiri 18.00 Audien\e ̀ n
direct, realizator Ioan
Ani\a;, invitat[ Euge-
nia Sabou - specialist
pensii 19.30 :tirile ITv
20.00 Agenda public[
cu Stela Cădar 22.30
Audien\e `n direct (r)

Informa]ia TV

Eugenia Sabou, 
invitat[ la “Audien\e

`n direct” - 18.00
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Persoanele care au migrene în mod frecvent
pot cu timpul să sufere de pe urma unor afecțiuni
asociate precum< depresia, anxietatea, sindromul
de intestin iritabil, tulburările de somn etc.

Datele unui studiu efectuat în 2017 în Amer-
ica arată că până la 90% dintre persoanele cu mi-
grenă cronică au și altă boală care trebuie tratată
separat, notează școalpacienților.ro.
Dureri cronice

Fibromialgia este una din durerile cronice
care pot fi puse în relație cu migrena, aceasta fiind
o afecțiune cronică ce se manifestă prin dureri
musculare difuze și dureri ale țesutului moale.
Asocierea dintre fibromialgie și migrenă apare
mult mai des la femei decât la bărbați. Persoanele
cu fibromialgie au o prevalență crescută a insom-
niei și sindromului de intestin iritabil, ambele co-
morbidități ale migrenei, și probleme de stres
mental.
Depresie și anxietate

Afecțiunile de sănătate mintală, inclusiv de-
presia, anxietatea, tulburările bipolare și ideile
suicidare, se suprapun frecvent cu migrena, este
una din concluziile cercetătorilor. Afecțiunile cu
cea mai mare prevalență la persoanele cu migrenă
sunt anxietatea și depresia. Tratarea acestora ar
putea ameliora severitatea migrenei și ar putea
face mai ușor managementul bolii, spun special-
iștii Universității Stanford (California).
Sindromul de intestin iritabil

Această afecțiune a tractului digestiv cu simp-
tome precum dureri sau disconfort abdominal,
are factori de risc similari cu ai migrenei, ambele
tulburări manifestându-se la femei și adulții tineri.
Tulburări de somn

Aceste afecțiuni ale somnului sunt asociate
cu migrene mai frecvente și severe. În timp ce in-
somnia este cea mai des întâlnită afecțiune a som-
nului asociată migrenei, altele includ sforăitul,
apneea obstructivă de somn, sindromul pi-
cioarelor neliniștite și problemele de ritm circa-
dian.
Ce puteți face?

Diagnostic< fie că vă confruntați cu anxietatea,
depresia, sindrom  de intestin iritabil sau o afecți-
une a somnului asociată cu migrena, este impor-
tant să obțineți un diagnostic concret.

Tratament< unele dintre persoanele cu mi-
grenă pot avea același tratament și pentru co-
morbiditate (anxietate sau depresie). Altele ar
putea avea nevoie de tratament separat pentru
fiecare boală. Medicul vă poate prescrie cel mai
bun tratament pentru afecțiunile de care sufer-
iți.

Stil de viață< migrenelor le place schimbarea.
Mâncați la aceleași ore, culcați-vă la aceleași ore,
faceți sport cu regularitate, etc. Acestea sunt lu-
crurile care setează creierul, astfel încât să știe ce
urmează.

Program de somn< medicii recomandă să vă
culcați și să vă treziți la aceleași ore în fiecare zi.
Migrena este extrem de sensibilă la schimbare-
vreme, ciclu de somn, boală. Mențineți un stil de
viață constant pentru a evita problemele.

Limitați consumul de cofeină, alcool sau
medicamente fără prescripție medicală. Toate
acestea, alături de alimentele procesate, pot de-
clanșa migrenele la unele persoane.

Bucurați-vă de viață. Cu precauții, dar încer-
cați să vă bucurați de fiecare oră din viață și nu
să o trăiți în funcție de durerile provocate de mi-
grene (www.scoalapacientilor.ro).

Migrenele, mai des
întâlnite la femei
decât la b[rba\iSuplimentul Omega 3 din Alge este

un produs natural, atent formulat pen-
tru a sus\ine s[n[tatea inimii ;i a creie-
rului. Acest demers este cu at]t mai ne-
cesar cu c]t ritmul vie\ii noastre devine
tot mai alert ;i stresant, iar alimenta\ia
noastr[ devine tot mai haotic[, proce-
sat[ ;i plin[ de toxine, aditivi, carbohi-
dra\i rafina\i (zah[r alb, fructoz[, glu-
coz[, f[in[ alb[ ;i derivatele acesteia, su-
curi ;.a.) ;i gr[simi rele (trans, saturate,
oxidate, cu raport omega 6, omega 3 dis-
propor\ionat).

To\i ace;ti factori de stres, ̀ mpreun[ cu un
efort fizic neadecvat, o hidratare insuficient[,
un somn de slab[ calitate ;i alte obiceiuri no-
cive (excesul de alcool, fumatul, administrarea
improprie de medicamente), ̀ n timp, afecteaz[
organismul sporind generarea de radicali liberi
;i favoriz]nd apari\ia unui status proinflamator
`n corp. Astfel, prezen\a stresului oxidativ `n
organism va determina oxidarea lipidelor din
s]nge (de ex. LDLox – lipoproteine oxidate,
implicate `n aterogenez[), cu efecte negative
asupra s[n[t[\ii sistemului inimii ;i a creieru-
lui.

Curele cu suplimente care con\in acizi gra;i
Omega 3 contribuie la echilibrarea consumului
zilnic de lipide (raport omega 6 - omega 3).
Acest lucru are un efect benefic asupra s[n[t[\ii
cardiovasculare ;i cerebrale, reduc]nd semni-
ficativ poten\ialul inflamator al gr[similor rele,
contribuind la fluidizarea s]ngelui ;i protej]nd
celulele nervoase.

Datorit[ formulei concentrate, produsul
de fa\[ asigur[ o cantitate optim[ de principii
active, fiind totodat[ u;or de administrat. Pen-
tru realizarea suplimentului, au fost folosite
ingrediente 100% naturale precum extractul
bogat `n Omega 3 din microalge din ge-
nul Schizochytrium (cu un con\inut mi-
nim de 17% DHA) nemodificate gene-

tic, neiradiate ;i necontaminate cu metale grele
sau alt fel de poluan\i. Astfel, acest produs de-
osebit a fost conceput pentru a avea o ac\iune
antiinflamatoare, protectoare la nivel cardio-
vascular ;i cerebral, de men\inere a vederii
normale, de fluidizare a s]ngelui ;i de echili-
brare a profilului lipidic sanguin.

Omega 3 din Alge este un extract 100%
vegetal din alge marine nemodificate genetic,
atent selec\ionate pentru a nu con\ine metale
grele sau al\i contaminan\i organici sau anor-
ganici. De aceea, suplimentul se recomand[
vegetarienilor, dar ;i tuturor celor care sunt
`ngrijora\i de posibila contaminare a uleiului
de pe;te cu metale grele sau de supra-exploa-
tarea rezervelor naturale de pe;te ;i crustacee.
Astfel, prin fenomenul de bioacumulare, pe;tii
care tr[iesc `n ape poluate pot depozita `n
gr[simea lor cantit[\i mai mari de metale grele
dec]t cele reg[site `n alge, `n consecin\[, con-
sumatorii sunt sf[tui\i s[ aleag[ doar supli-
mente de calitate, care folosesc materii prime
atent verificate.

Suplimentul Omega 3 sus\ine s[n[tatea
inimii ;i a creierului

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. 7 / 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

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 14.20
Doctorul de provin-
cie – ser. germ.15.25
Tătici model – ser.
magh. 16.40 victoria
– ser. mex. 17.45 Ma-
ma – ser. turc 21.35
Apasă butonul, frate
– game show 0.00
Detectivi privați – ser.
magh. 1.00 Secrete
de familie – ser. real-
ity magh. 2.00 Sher-
lock și Watson – ser.
am. 4.40 Gotham –
ser. am.

TV2

6.55 Azi dimi-
neața 9.53 Azi
înainte de masă
11.30 Unio 28
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jur-
nalul 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 ma-
ghiar 19.00 Jurnal
20.00 Știri 22.30
Jurnal mondial
23.00 Jurnal 1.02
Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro
show 12.50 Îndulcitor
– mag. de stil de viață
14.30 Bucătarul șef ca
un vIP – gastroreality
17.00 Mica mea familie
– ser. turc 18.10 Între
prieteni – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL  21.05
Bucătarul șef ca un vIP
– gastroreality 23.30 În-
tre prieteni – ser. magh.
1.40 Street Kitchen –
gastroreality 3.10 Ar-
cașul verde – ser. am.
4.15 Cele mai hazlii
videoclipuri din Amer-
ica – ser. am.

7.00 Iubire dincolo de timp
(r) 8.00 Oanapp (r)  9.00
Documentar 360° Geo (r)
10.00 C];tig[ Rom]nia!
11.00 În direct cu viaţa
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping 13.00
Cultura minorit[\ilor
13.30 Natur[ ;i aventur[
14.00 Documentar 360°-
GEO 15.00 Oanapp 16.00
Iubire dincolo de timp
17.00 Rom]nia... ̀ n bucate
17.30 Handbal masculin,
Liga Zimbrilor< CSM
Focşani – CS Dinamo Bu-
cureşti18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
19.35 E vremea ta! 20.00
C];tig[ Rom]nia 21.10 Fi-
ica pierdută 22.50 Discov-
er Romania 23.00 Secrete
de r[zboi 0.00 C];tig[
Rom]nia! (r) 1.10 Fiica
pierdută (r)2.40 Româ-
nia… în bucate (r) 3.10 E
vremea ta! (r) 3.30 Telejur-
nal TvR2 4.05 Secrete de
r[zboi 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 Dragoste și
ură 11.00 Puterea
dragostei 12.00
Știrile Kanal D
13.00 ~n c[utarea
adev[rului 15.00
Teo Show 17.00
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Gülperi
23.30 Moldovenii
(r) 1.00 Știrile
Kanal D (r) 2.00
Puterea dragostei
(r) 4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

7<30 Schi fond<: Cupa
Mondială , în Finlanda
8<30 Schi fond< Cupa
Mondială, la Ruka, în Fin-
landa 9<00Schi fond< Cu-
pa Mondială , în Finlanda
11<30 Jocurile olimpice<
Împotriva oricăror şanse
12<00 Jocurile olimpice<
Fault 13<30 Sanie< Cupa
Mondială, la Lake Placid,
în Statele Unite 14<00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Ruka, în Fin-
landa 15<00 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Ruka, în Finlanda16<10
Biatlon< Cupa Mondială,
la Östersund, în Suedia
17<10 Biatlon< Cupa Mon-
dială, la Östersund, în
Suedia 19<00 Biatlon< Cu-
pa Mondială, la Öster-
sund, în Suedia 19<40 Bi-
atlon< Cupa Mondială, la
Östersund, în Suedia
20<40 Ştirile Eurosport
20<45 Fotbal< Premier
League 22<00 Fotbal< Pre-
mier League0<15 Snook-
er< Campionatul Britanic,
la York, în Regatul Unit
0<30 Snooker< Campi-
onatul Britanic, la York,
în Regatul Unit1<30
Snooker< Campionatul
Britanic, la York, în Re-
gatul Unita 2<30 Schi
alpin< Cupa Mondială , în
Canada3<15 Schi alpin<
Cupa Mondială , în Cana-
da 4<00 Snooker< Campi-
onatul Britanic, la York,
în Regatul Unit 6<00 Bi-
atlon<Cupa Mondială, la
Östersund, în Suedia

7.00 Jurnal  8.40
Poșeta  9.35 Prinde-
mi mâna – ser turc.
10.25 Don Matteo
– ser. it. 13.02 Jur-
nal 13.50 Muzică de
prânz 14.20 Lumea
e o masă plină - ser.
germ. 15.20 Doc-
torul de pe munte –
ser. germ. 16.10
Dragoste infinită –
ser. turc 17.00 Don
Matteo - ser. it.
19.45 Prinde-mi
mâna – ser. turc
20.35 Doctorul de
pe munte – ser.
germ. 22.30 Fiecare
fântână duce la Ro-
ma – film am.  0.05
Așteptați un pic –
film magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

“Handbal masculin,
Liga Zimbrilor<

CSM Focşani – CS
Dinamo Bucureşti” 

- 17.30
Nurgül Yesilçay,
“Gülperi” - 20.00
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7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei 11.15
Teleshopping 11.45
Lasă-mă să zbor (r)
14.00 Muzica trădării
(r) 15.00 O singur[
privire 16.00 Dra-
goste de contrabandă
17.00 Inimi ;i lacrimi
18.00 Legea iubirii
19.00 Lasă-mă să zbor
(r) 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Lacrimi de iubire 0.00
Lasă-mă să zbor (r)
2.00 Dragoste de con-
trabandă (r) 3.00 Ini-
mi ;i lacrimi (r) 4.00
Ce se întâmplă, doc-
tore? 4.15 Pre\ul
dragostei 5.00 Muzica
trădării (r) 5.45 Inimi
;i lacrimi 6.45 Dra-
goste de contrabandă

7<20 Paradisul fe-
meilor (r) 9<30 Tele-
shopping 10.00
Starea na\iei 11<00
Teleshopping 11<30
Casa< construcție și
design 12<00 Tele-
shopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15<05
Focus 16<00 Par-
adisul femeilor -
Starea sănătății
18<00 Focus 18
19<30 Trăsniți 20<30
San Antonio 22.30
Starea na\iei - Bet-
man 23.30 Focus din
inima României
0.00 Trăsniți (r) 1.00
San Antonio 3.00
Nimeni nu-i perfect
3.30 Familia 5.30
Elisa (r) 6.50
Teleshopping

7.00-9.00 Matinal
10.00 Ca'n viaţă 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor 12.30 Parla-
mentul României
13.00 1989-DECEM-
BRIE ROŞU  14.00
Telejurnal 14.55 vor-
beşte corect! 15.10
Akzente 17.00 Eu-
ropa mea 17.35 Yanxi,
palatul suspinelor
18.35 Nadine 19.30
vorbeşte corect! (r)
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.00
Rom]nia 9 22.00
Disp[ru\i f[r[ urm[
23.00 1989-DECEM-
BRIE ROŞU 0.00
Telejurnal 0.40 Na-
dine 1.40 Replay 3.35
Sport 3.50 Telejurnal
4.40 Politic[ ;i deli-
cate\uri (r) 5.30 Eu-
ropa mea 5.55 Imnul
Rom]niei 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 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
Iron Man - Omul de
oțel 0.00 :tirile Pro
Tv 0.30 Evadare
prin efracție 2.15
Lec\ii de via\[ 3.00
vorbeşte lumea (r)
5.00 Ce spun ro-
m]nii (r) 6.00 :tir-
ile Pro Tv

7.45 A fost odată
Curly 9.45 La bloc
12.45 Sirocco (r)
14.15 Ziua cârtiței
(r) 16.45 Don Juan
modern 18.15 La
bloc 20.30Arma se-
cretă 22.30 Falsifica-
torul 0.30 Arma se-
cretă (r) 2.30 Falsi-
ficatorul (r) 4.30 La
bloc (r) 6.15 La
M[ru\[ (r) 7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfect[
16.00 Observator 17.00
Acces direct 18.50 Ajut
eu! 19.00 Observator
20.00 Sacrificiul 22.15
e Wall - Marele Zid -
(sezon nou) 23.30 Xtra
Night Show 1.00 Obser-
vator (r) 2.00 Intrusul
(r) 3.00 Acces direct (r)
5.00 Intrusul (r) 6.00
Observator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 14.00 Agen-
da Public[ (reluare)
12.00 :tiri 18.00 Audi-
ențe în direct, realiza-
tor Eva Laczko 19.30
:tiri 20.00 Agenda
Public[, realizator Stela
C[dar 22.00 :tiri 22.30
Audiențe în direct
(redifuzare)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Radu R[dulescu,
“Parlamentul

României” - 12.30

Gwyneth Paltrow,
“Iron Man - Omul 

de oțel” - 21.30

Eva Laczko,
“Audien\e 

`n direct” - 18.00

Dee Wallace,
“Don Juan modern” 

- 16.45

Tolga Güleç,
“Fiicele doamnei
Fazilet” - 21.00

Maryam d'Abo,
“San Antonio” - 20.30


