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Calendarul zilei
Calendar ortodox: Sf.M.
Mc Eustatie și soția sa Teopista
cu cei 2 fii: Agapie și Teopist
Calendar greco-catolic: Sf
M Eustaţiu şi soţia sa, Teopista
cu fiii lor: Agapiu şi Teopist
Soarele răsare la ora: 07.17
Soarele apune la ora: 19.34

SU DOK U

1459 - Prima menţiune documentară a cetăţii Bucureştilor
într-un hrisov al lui Vlad Tepeş,
domn al Tării Româneşti.
1842 - S-a născut fizicianul
şi chimistul englez Sir James
Dewar, cel care a inventat, în
1898, recipientul pentru păstrarea gazelor lichefiate, care ii
poartă numele – „vasul Dewar”
(termosul). (m. 1923)
1853 - S-a născut Chulalongkorn, regele Thailandei (18681910), cunoscut sub numele de
Rama al V-lea (m. 23 octombrie
1910)
1863 - A încetat din viaţă filologul și scriitorul german Jakob
Grimm, fondatorul filologiei
germane (n. 4 ianuarie1785)
1909 - A încetat din viaţă
poetul Gheorghe din Moldova
(Gheorghe Kernbach), a făcut parte din grupul de literaţi
apropiaţi lui B.P. Haşdeu care
a început redactarea primului
dicţionar etimologic al limbii
române. (n. 1863)
1915 - A încetat din viaţă
omul de cultură şi teologul Ioan
Micu Moldovan, membru al
Academiei Române; a desfăşurat o intensă activitate politică
şi culturală pentru emanciparea
românilor transilvăneni, fiind
unul dintre autorii „Declaraţiei”
de la Blaj (n. 13 iunie1833).
1974 - A fost inaugurat drumul naţional Transfăgărăşan,
care cuprinde cel mai lung tunel
rutier din România (887 m), situat la cea mai mare altitudine
din ţară 2.045 m.

Terapii

Remedii împotriva insomniei
Seminţele de mărar sunt un remediu foarte
eficient împotriva insomniei: 50 g seminţe de
mărar se fierb 15-20 de minute, la foc mic, în
1/2 l de vin, apoi se lasă la infuzat o oră. Se
strecoară şi se beau câte 50-60 ml, înainte de
culcare. Efecte deosebite în combaterea insomniei are şi hameiul: se pun 2 linguri de muguri
de hamei într-un pahar cu apă fierbinte, se lasă
la infuzat 4 ore, apoi se strecoară; se bea câte un
pahar de infuzie seara, înainte de culcare. La fel
de eficientă este şi tinctura din o parte muguri
de hamei în 4 părţi alcool de 50E; se lasă la macerat 2 săptămâni într-un loc întunecos, apoi se
strecoară. Se iau câte 5 picături de tinctură la o
lingură de apă, de 2 ori/zi, înainte de masă.
n Doina A. NEAGOE

Gemenii

cunoscători. Doza de consum curent oscilează
între 20 şi 40 g/zi.
n Doina A. NEAGOE

fiecare linie, cifre diferite pe fiecare coloană şi cifre diferite
în fiecare pătrat de 3x3. Fiecare rând, coloană sau regiune
nu trebuie să conţină decât o dată cifrele de la unu la nouă.
Formulat altfel, fiecare ansamblu trebuie să conţină cifrele de
la unu la nouă o singură dată. Dificultatea veritabilă a jocului
rămâne totuşi în a găsi suita exactă a cifrelor rămase.

Maxima zilei
„Nu spune puţin în vorbe multe, ci mult în vorbe
PITAGORA

Ingrediente pentru 5 porţii: 5 crapi sau caraşi cu cap
(cca.500-600 g. buc.) sau 2 kg.
biban cu cap, sau 1 crap mare
de 2-3 kg; 30 g. sare fină; 100
g. sare grunjoasă;
Saramura clasică: 1 l. supă
concentrată de zarzavat (cub);
20 g. sare; 1 g. boia de ardei
iute; 15 g. ardei iute; 30 ml.
ulei; 1 fir mic de cimbru.
Saramura moldovenească:
300 ml. bulion de roşii; 15 g.
sare; 1 g. boia de ardei iute; 1,5
g. ardei iute; 5 frunze de ţelină; 1 lămâie; 1 foaie de dafin;
20 g. usturoi; 2 g. praf de cimbru.
Modul de preparare: Crapul sau carasul se curăţă de
solzi, se despică în două, se
scot intestinele, se spală în câteva ape reci, se scot branhiile
şi osul amar de la cap, se sărează şi se lasă să stea 30 de
minute.
Bibanul se despică, se scot
intestinele. Se spală bine şi se

Nu vor ieşi toate aşa cum vă doriţi, dar
acest lucru nu vă va deranja într-o prea
mare măsură. Veţi avea unele discuţii
constructive cu fiinţa iubită, referitoare la programul pentru timpul liber. Până la urmă, veţi reuşi
să o convingeţi să vă accepte punctele de vedere.
Atenţie la sănătate.

Racul

Colaborările vă vor avantaja într-o
bună măsură, dar ar fi bine să nu vă
grăbiţi să acceptaţi chiar orice propunere
care vi se va face. Veţi avea posibilitatea să puneţi
la punct un proiect important. Poate fi vorba de o
lucrare la serviciu sau de o afacere. În familie vor
avea loc câteva evenimente placate.

Leul

În cazul în care doriţi să plecaţi
într-o călătorie, şansa vă va favoriza
şi veţi avea numai de câştigat în urma
acestei deplasări. Prietenii sau rudele aflate pe alte
meleaguri vă vor da tot felul de semnale, ceea ce vă
va face mare plăcere. Pentru a finaliza o activitate,
aveţi nevoie de sprijinul prietenilor.

Fecioara

O rudă apropiată vă va aduce la cunoştinţă o informaţie care vă va binedispune.
Proiectele pe care vi le-aţi făcut pentru
timpul liber vor înregistra unele modificări, care însă vă vor bucura. În cazul în care aveţi o
suferinţă cronică, s-ar putea ca aceasta să revină în
atenţia dumneavoastră.

Balanţa

Saramură de peşte cu mămăliguţă

reguli care trebuie respectate concomitent: cifre diferite pe

puţine.”

Taurul

În cură, doza maximă, nu trebuie să depăşească 100 g pe zi, timp de o lună, sau 100 g o dată
la două zile, timp de două luni. Se mestecă îndelung. Extras şi folosit cândva în gospodăriile
ţărăneşti, uleiul de nuci este astăzi greu de găsit.
Dar, de acest ulei ar putea profita toţi cei care
suferă de hipercolesterolemie şi sunt predispuşi
la ateroscleroză, căci uleiul de nuci se situează
pe primul loc între uleiurile nesaturate, înaintea
uleiului de soia (50-60 la sută) şi al celui de porumb (40-50 la sută), pentru proprietăţile sale
anticolesterolice. În caz de hipercolesterolemie,
este indicată o cură de 8-10 zile/lună, cu 2 linguri luate dimineaţa, pe nemâncate. Are şi proprietăţi tonice. Este indicat doar uleiul presat la
rece. Gustul său este extrem de apreciat de către

Careul de 9x9 este divizat în nouă careuri de 3x3. Sunt trei

Berbecul

În plan afectiv nu aveţi de ce să vă
plângeţi, deşi entuziasmul sentimental
este sub nivelul obişnuit. Veţi fi tentat
să vă implicaţi în diverse activităţi pe care nu veţi
dori să i le dezvăluiri partenerului de suflet, dar în
acest caz nu faceţi decât să vă complicaţi singur
existenţa. Ar fi bine să faceţi unele schimbări.
Nu este o perioadă bună pentru a vă
implica în speculaţii, deoarece este posibil să aveţi parte de tot felul de încurcături. De asemenea, fiţi cu mare băgare
de seamă, căci există o persoană care încearcă să
vă pună beţe-n roate. Relaţia cu prietenii evoluează
cum nu se poate mai bine.

Uleiul de nucă reduce acumularea
de colesterol
Cura cu miez de nucă este indicată, ca
adjuvant, în tulburările de stomac şi intestine: ulcere, dispepsii, iritaţii, pirozis, diaree,
constipaţie. Sfărâmat la mixer sau făcut pudră, miezul de nucă nu provoacă iritaţie.

horoscop

sărează şi numai după ce a fost
prăjit pe plită cu sare sau grătar
se curăţă de solzi. Crapul sau
carasul curăţat şi sărat se frige pe o plită pe sare grunjoasă
sau pe grătar. Când peştele s-a
prăjit se întroduce în vasul cu
saramura preferată.
Saramura clasică: Se fierbe
un litru de supă concentrată de
zarzavat, se pune în ea un fir
de cimbru, ardeiul iute tăiat în
rondele, boiaua de ardei iute,
sare şi puţin ulei.
Saramura moldovenească:
Bulionul de roşii îndoit cu apă
se fierbe puţin cu usturoiul curăţat, spălat şi zdrobit, praful
de cimbru, sare şi spre sfârşit
se pun în saramură crenguţe de
frunze de ţelină şi rondele de
lămâie.
Mămăliguţa: Se prepară din
1,3 l. apă sărată în clocot şi 400
g. mălai.
Mămăliguţa se răstoarnă pe
o planşetă de lemn şi se taie cu
aţă. n

Există toate condiţiile pentru a avea o
realizare în plan familial. Chiar dacă nu
este vorba de o reuşită spectaculoasă, se
va vedea măcar că nu aţi muncit degeaba
în ultimul timp. În a doua parte a zilei este posibil
să revedeţi o cunoştinţă cu care nu v-aţi mai văzut
de multă vreme.

Scorpionul

Problemele cu care v-aţi tot confruntat
tind să se accentueze. Aţi putea avea şi
o realizare de mai mici dimensiuni, dar
care vă va demonstra că nu aţi muncit
degeaba în ultimul timp. Oricum, prietenii vă vor fi
de un real sprijin. Prudenţa de care daţi dovadă în
general v-ar putea fi şi astăzi de mare folos.

Săgetătorul

Astăzi daţi dovadă de mai multă sensibilitate decât în mod obişnuit, iar micile
neînţelegeri cu fiinţa iubită vă marchează puternic. Spre sfârşitul zilei vă veţi
simţi mai relaxat în plan sentimental. Pe cât posibil,
evitaţi discuţiile în contradictoriu, indiferent de
domeniu. Relaxarea ar trebui să fie pe primul plan
astăzi.

Capricornul

Cheltuielile vor fi mari, probabil chiar
peste aşteptări. Nu vă implicaţi în nici
un caz în activităţi financiare riscante.
În ceea ce priveşte activităţile de divertisment, aveţi
toate şansele să vă puneţi în practică proiectele pe
care le-aţi făcut în compania partenerului de suflet.
Sfaturile celor din familie se vor dovedi inspirate.

Vărsătorul

Activităţile sociale vă vor face mare
plăcere, mai ales că vă vor da posibilitatea de a vă întâlni cu prietenii, de a vă
distra, de a vă relaxa. N-ar fi exclus să
cunoaşteţi o persoană care vă va fi de un real folos
în viitorul apropiat. Ceva mai multă atenţie va trebui să acordaţi chestiunilor legate de sănătate.

Peştii

Traversaţi o perioadă bună, dar rezultatele pe care le aşteptaţi se vor vedea ceva
mai târziu. Şi astăzi răbdarea va trebui
pusă pe primul plan. Din punct de vedere
sentimental, aţi putea avea unele realizări. Farmecul personal va ieşi din nou în evidenţă, dar mare
atenţie, nu este cazul să faceţi schimbări în această
direcţie.

ARIADNA

