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KNORR BOIA ARDEI DULCE
DIN SPANIA
Boiaua este condimentul național al Spaniei. Și, deloc surprinzător, bucătăria 
spaniolă folosește boia de ardei în majoritatea preparatelor, cea mai cunoscută 
fiind paella. Boiaua de ardei dulce are o savoare delicată, dulce, având gustul 
ardeilor grași roșii. Acest tip de boia adaugă un gust mai bun față de boiaua 
obișnuită, putând fi folosit drept condiment universal. Boiaua dulce adaugă nu doar 
o aromă caldă și intensă preparatelor, dar și o culoare minunată. Folosiți boia de 
ardei dulce la gulaș, supe, carne de pui, pentru a îmbunătăți culoarea și gustul lor.

220 g
Țară de origine

Spania Papricaș de puiTOP 
d i s h

KNORR ROZMARIN
DIN MAROC
Rozmarinul are un gust ușor amărui și intens, așadar, se recomandă utilizarea cu 
grijă. Din acest motiv el nu se potrivește preparatelor cu aromă delicată, precum 
legumele, mai ales cele tinere. Rozmarinul este perfect alături de carnea de 
miel, în supe și tocănițe. Mai mult, în cantități mici, rozmarinul poate fi adăugat 
în deserturi. Rozmarinul este perfect pentru aromatizarea uleiurilor folosite la 
prepararea legumelor, dar și pentru fripturi sau cartofi la cuptor.

Țară de origine

Maroc TOP 
d i s h

130 gCartofi copți

KNORR BOABE PIPER NEGRU 
DIN VIETNAM
Piperul negru este cel mai popular condiment la nivel mondial. Iar piperul negru 
folosit de noi are o aromă distinctă, inegalabilă de pământ, datorită climatului 
umed din Vietnam, unde se coace în mod ideal, timp de doi ani. Întrucât 
culegerea piperului negru are loc între lunile ianuarie și începutul de iunie și este 
urmat de procesul de uscare, el va obține o nuanță neagră profundă. 
Piperul negru boabe face carnea și sosurile de carne, tocănițele și supele foarte 
aromate.

Țară de origine

Vietnam TOP 
d i s h 500gFriptură de vită

la grătar, supă de
vită cu găluște

KNORR CHIMION
DIN INDIA
Chimionul are un gust aparte, ușor picant, intens, dulce-amărui. Adăugat în 
cantități mici, acest condiment sporește gusturile preparatelor, accentuând mai 
ales aromele dulci ale ingredientelor. Folosiți-l în mâncăruri mexicane, precum 
chilli con carne sau salsa. Chimionul poate adăuga și note iuți, fapt ce îl face 
ingredientul potrivit în multe preparate indiene sau din Orientul Mijlociu și de Est, 
precum pilaful.

Țară de origine

India TOP 
d i s h

220 gChilli con carne

KNORR FRUNZE CIMBRIȘOR
DIN POLONIA
Cimbrișorul este cunoscut pentru aroma sa intensă dar dulce. Îl recomandăm 
alături de lămâie, usturoi sau busuioc. Cimbrișorul este folosit adesea în 
preparate pe bază de carne sau legume, alături de salate proaspete, în variate 
sosuri sau supe. Conferă o aromă deosebită cărnii de pui prăjite.

Țară de origine

Polonia TOP 
d i s h 80 gCartofi gratinați,

amestec 
condimente pentru 
cârnați, etc

KNORR OREGANO
DIN TURCIA
Oregano are o aromă intensă, profundă, fiind cultivat în Turcia, în temperaturi și 
condiții de precipitații optime. Numele său înseamnă ”strălucirea munților” de 
la cuvintele ce îl compun, ”oros” și ”ganos”. Deci, nu este deloc surprinzător că 
oregano se potrivește perfect în majoritatea preparatelor vegetale, mai ales cu 
roșii zemoase, coapte dar și în sosuri bogate de carne. Oregano este potrivirea 
perfectă și pentru pizza. Va reuși să confere un gust mediteranean oricărui 
preparat.

Țară de origine

Turcia TOP 
d i s h

150 gPizza, salată 
grecească

Țară de origine

Vietnam 500 gRoast beef, burger 
de vită, diferite 
mâncăruri cu carne și 
legume: supe, ciorbe, 
sosuri, garnituri, 
terine, rulade

TOP 
d i s h

KNORR PIPER NEGRU MĂCINAT
DIN VIETNAM
Piperul negru este regele condimentelor în întreaga lume. Iar piperul negru folosit 
de noi are o aromă profundă, distinctă, de pământ, datorită solului vietnamez și 
al climatului umed, în care se coace în mod ideal, timp de doi ani. Piperul negru 
are arome lemnoase, ușor mentolate, ca de pin și cu accente intense în același 
timp. Piperul negru măcinat este în mod obișnuit adăugat în supe și tocănițe, 
umpluturi, cărnuri și legume.
Secretul piperului negru măcinat - adaugă un gust proaspăt, picant oricărui 
preparat, într-un mod rapid și intens.

220 g
Țară de origine

Spania Toate preparatele
care au nevoie de
condimente 
universale

TOP 
d i s h

KNORR BOIA ARDEI IUTE
DIN SPANIA
Boiaua este condimentul național al Spaniei și, deloc surprinzător, aceasta se 
regăsește des în preparatele de origine iberică. Unul dintre felurile de mâncare 
faimoase în care se folosește boiaua este paella. Boiaua iute este făcută din 
ardei iuți, și nu din ardeii grași roșii. Este mai puțin picantă, comparativ cu 
cayenne. Solul uscat al Spaniei, soarele mediteranean, cu climat cald și ploi 
puține fac combinația perfectă pentru ca ardeii din care se prepară, să se coacă 
și să fie aromați. Boiaua poate fi folosită în toate preparatele ce au nevoie de 
accente picante, mai ales în supe sau tocănițe tip gulaș.

Pentru mai multe reţete intră pe ufs.com



Reţete

TOP 
d i s h

Clasicul amestec de ardei, usturoi, ardei iuți este îmbogățit cu notele de 
coriandru, anason și scorțișoară, pentru un amestec unic de condimente, care va 
face carnea de pui mai delicioasă ca oricând.

KNORR CONDIMENTE PENTRU CARNEA DE PUI
CU INGREDIENTE 100% NATURALE

350 gMarinare / asezonare 
carne de pui la 
grătar, tigaie sau 
cuptor

15 g per 
1 kg carne

Am îmbogățit ingredientele ce acompaniază carnea în mod uzual - ceapa, 
usturoiul și ardeiul cayenne - cu puțin chimion oriental, ce adaugă profunzime 
aromelor. Acest amestec de condimente va face orice tip de carne să aibă un 
gust mai bogat și cu arome mai puternice (intense).

KNORR CONDIMENTE PENTRU CARNE
CU INGREDIENTE 100% NATURALE

Marinare / asezonare 
carne la grătar, 
cuptor sau tigaie

TOP 
d i s h

350 g20 g per 
1 kg carne

Carnea de porc nu a fost nicicând mai gustoasă. Acest amestec îmbină notele 
delicate de usturoi, boia de ardei, chimenul și pe cele proaspete ale ierburilor. Se 
obține un amestec echilibrat care va aroma preparatele tale favorite.

KNORR CONDIMENTE PENTRU CARNEA DE PORC
CU INGREDIENTE 100% NATURALE

Marinare / asezonare 
preparate din carne 
de porc la grătar, 
tigaie sau cuptor

250 gTOP 
d i s h

15 g per 
1 kg carne

Gustul autentic se obține nu doar din carnea de cea mai bună calitate, ci și din 
condimentele selectate corespunzător. Amestecul de condimente pentru Gyros 
îmbină aromele semințelor de muștar cu cele ale piperului proaspăt măcinat, 
usturoiului delicat și cimbrului clasic.

KNORR CONDIMENTE PENTRU GYROS
CU INGREDIENTE 100% NATURALE

250 g15 g per 
1 kg carne

Marinare / asezonare 
preparate din carne
de porc la grătar, 
tigaie sau cuptor

TOP 
d i s h

Amestecul de condimente pentru cartofi, obținut din ingrediente selectate cu 
atenție, aduce un gust unic în farfuria ta. Oferă preparatelor cu cartofi o aromă 
delicioasă de usturoi și piper alb.

KNORR CONDIMENTE PENTRU CARTOFI
CU INGREDIENTE 100% NATURALE

Asezonează cartofii 
pregătiți în friteuză, 
cuptor sau tigaie.

20 g per
1 kg carne 350 gTOP 

d i s h
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PREPARATE PENTRU GRĂTAR

PIEPT DE PORUMBEL
Porumbel                                                                10 buc
Knorr Boia de Ardei Dulce din Spania 10 g
Knorr Boia de Ardei Iute din Spania 5 g
Sare 
Piper 3 g
Knorr Frunze de Cimbrișor din Polonia 5 g
Fenicul 100 g
Knorr Condiment Lichid Burnt Smoke 50 ml

PIURE DE VARZĂ ROȘIE CU GHIMBIR
Varză roșie 1 kg
Stafide 100 g
Ghimbir proaspăt 30 g
Scorțișoară 5 g
Sare
Piper 2 g

PANDIȘPAN CU SPANAC
Rucola      100 g
Spanac                                                                     150 g

Ouă 6 buc 
Făină 100 g
Unt 60 g

CILINDRU DE MĂLAI UMPLUT CU 
PIURE DE CASTANE
Făină de porumb 100 g
Făină 200 g
Castane 500 g
Unt 150 g
Sare
Frunze de mentă 10 g

SOS DE PRUNE AFUMATE
Prune deshidratate 150 g
Vin roșu demi-sec 500 ml
Zahăr brun 20 g
Unt 90 g
Suc de portocale 100 ml
Suc de sfeclă roșie 400 ml
Agar 6 g

PIEPT DE PORUMBEL
• Curăță porumbeii. Asezonează-i cu Knorr Boia de ardei dulce din Spania, Knorr Boia de ardei iute din Spania, sare, 

piper și Knorr Frunze de Cimbrisor din Polonia.
• Pune-i în pungile speciale pentru vidat, împreună cu feliile de fenicul. Introdu pungile vidate în aparatul sous vide timp de 

2 ore, la o temperatură de 56° C.
• Scoate porumbeii din punga sous vide, așează-i pe o tavă GN și unge-i cu Knorr Condiment Lichid Burnt Smoke.
• Introdu tava în cuptorul preîncălzit timp de 5 minute la 190° C.

PANDIȘPAN CU SPANAC
• Dă rucola și spanacul la cutter. Amestecă totul cu gălbenușurile, peste care adaugă albușurile bătute spumă. Încorporează 

100 g făină cu 60 ml de unt topit.
• Introdu totul în cuptorul preîncălzit timp de 16 minute, la 170° C.

CILINDRU DE MĂLAI UMPLUT CU PIURE DE CASTANE
• Amestecă făina de porumb cu restul de făină și adaugă apă, până obții consistența unui aluat de paste.
• Întinde-l și rulează-l pe cilindre de metal, apoi introdu-le în cuptor timp de 16 minute la 140° C.
• Pune totul în ulei încins timp de 15 secunde. 
• Pune castanele la cuptor timp de 20 min la 170° C, apoi curăță-le și le pune-le în Thermomix, împreună cu 150 g de unt și 1 g de sare.
• Așează frunzele de mentă în ulei încins timp de 5 secunde.
• Umple cilindrii de mălai cu piure de castane. 

SOS DE PRUNE AFUMATE
• Redu vinul, împreună cu zahărul și prunele deshidratate, până capătă consistența unui sos. Strecoară-l și adaugă untul rămas.
• Pune la fiert, timp de 5 minute, sucul de portocale și sucul de sfeclă roșie și adaugă agar.
• Dă compoziția la rece, apoi pune-o la Thermomix până obții un sos de consistența unui piure.

SERVIRE
• Dezosează pieptul de porumbel și montează-l pe farfuria caldă, împreună cu pandișpanul de spanac decupat și umplut 

cu piure de varză roșie, cilindrul de mălai umplut cu piure de castane, sos de prune afumate, piure de sfeclă și décor de 
frunze de mentă.

Piept de porumbel gătit sous vide,
sos de prune afumate, cilindru de 
m lai umplut cu piure de castane, 
piure de varz  ro ie cu ghimbir i 

pandi pan cu spanac

Chef Marian Zancianu

MOD DE PREPARARE

INGREDIENTE PENTRU 10 PORŢII

KNORR BOIA DE ARDEI DULCE 
DIN SPANIA

“Nu adăuga niciodată boia de ardei atunci când grăsimea este încinsă, 
deoarece substanțele dulci conținute în boia se caramelizează. Asezonează 
mâncarea doar la sfârșit. Cu cât este mai dulce boiaua de ardei, cu atât poți 
adăuga mai mult în mâncare.”

Chef Marian Zăncianu, Little Texas, Iași

Pentru mai multe reţete intră pe ufs.com



PREPARATE PENTRU GRĂTAR

Piept de pui 
i legume la gr tar

PIEPT DE PUI
Piept de pui cu piele 2 kg
Ulei  50 ml
Knorr Condimente pentru
carne de pui 30 g

LEGUME LA GRĂTAR
Morcovi 400 g
Dovlecel 400 g
Praz 200 g
Gogonele 400 g
Ananas decojit 400 g
Ulei 50 ml
Sare 
Piper 
Ardei colorat 

PIEPTUL DE PUI
• Marinează pieptul de pui în ulei amestecat cu Knorr Condimente pentru carne de pui, timp de 1 oră, 

apoi prepară-l pe grătar.

LEGUME LA GRĂTAR
• Călește morcovii.
• Taie legumele și ananasul, amestecă-le cu ulei, condimentează cu sare și piper și prepară-le pe grătar.

SERVIRE
• Pune cartofii întregi în marinata rămasă de la marinarea puiului și coace-i la cuptor.
• Scoate cartofii din cuptor, taie-i pe jumătate, adaugă peste ei brânză Philadelphia și presară arpagic tocat.
• Servește puiul cu legume la grătar și cartofi la cuptor.

MOD DE PREPARARE

SERVIRE
Cartofi 10 buc
Knorr Condimente pentru
carne de pui                                     
Brânză Philadephia 300 g
Arpagic 20 g

KNORR CONDIMENTE PENTRU 
CARNE DE PUI 

Amestec natural de ierburi şi condimente, cu usturoi, piper cayenne şi ardei
cayenne, care se combină perfect cu carnea de pasăre.

INGREDIENTE PENTRU 10 PORŢII

Pentru mai multe reţete intră pe ufs.com



Sandviş de curcan, 
legume la gr tar 

i guacamole

CARNE DE CURCAN
File de curcan  900 g
Knorr Condimente pentru carne 20 g
Ulei 30 ml
Ceapă 150 g
Țelină 80 g
Căței usturoi 2 buc
Crenguțe cimbru 2 buc
Apă 1 l

GUACAMOLE
Avocado, moale, decojit, fără sâmbure   400 g
Suc de lime 50 ml
Ceapă roșie, cubulețe mici 40 g
Chili roșu 10 g
Coriandru tocat  10 g
Usturoi 10 g
Sare 

SERVIRE
Hellmann’s Maioneză  200 g
Zucchini la grătar  250 g
Salata romaine, frunze 10 buc
Lime, felii 2 buc
Ceapă roșie murată 100 g
Chifle

CARNE DE CURCAN
• Prăjește în ulei fileul de curcan asezonat cu Knorr Condimente pentru carne și transferă-l în tava GN. 
• Prăjește restul de ingrediente tocate după care adaugă-le și pe acestea în tava GN.
• Acoperă totul cu apă fierbinte și introdu tava în cuptorul încălzit la 160° C pentru minim 100 de minute. 

Folosește o furculiță pentru a separa fibrele de carne.

GUACAMOLE
• Amestecă avocadoul cu sucul de lime, adăugă ingredientele rămase și usturoiul ras cu sare.

SERVIRE
• Taie chiflele de pâine pe jumătate, unge-le cu maioneza Hellmann’s, aranjează fâșiile din piept de curcan , 

adăugă guacamole și celelalte ingrediente.

PREPARATE PENTRU GRĂTAR

INGREDIENTE PENTRU 10 PORŢII

MOD DE PREPARARE

KNORR CONDIMENTE PENTRU 
CARNE

Un amestec ideal ce acompaniază carnea. Are în compoziție ceapă, usturoi, 
ardei cayenne și puțin chimion oriental.  Acest amestec de condimente va 
face orice tip de carne să aibă un gust mai bogat și o aromă mai intensă.

Pentru mai multe reţete intră pe ufs.com



Cartofi prăjiţi 
cu maionez  afumat

cu chipotle

CARTOFI
Cartofi 2 kg
Knorr Oregano din Turcia 

CARTOFI
• Spală, usucă si taie cartofii.
• Pune cartofii la prăjit, apoi scurge-i de surplusul de ulei și condimentează-i cu sare, piper și Knorr Oregano 

din Turcia.

SOS
• Adaugă maioneza, chipotle și zahărul pudră intr-un vas. Amestecă totul cu un blender.

SERVIRE
• Pune cartofii prăjiți într-un vas decorativ și servește-i cu sosul.

SOS
Hellmann’s Maioneză  500 g
Chipotle - ardei afumat conserve 80 g
Zahăr pudră 20 g

Oregano uscat este un condiment aromatic și trebuie pus în mâncăruri la 
sfârșitul procesului de gătit, pentru a-și degaja deplin aroma. Este principalul 
ingredient în amestecurile de condimente pentru pizza. 

KNORR OREGANO 
DIN TURCIA

PREPARATE PENTRU GRĂTAR

INGREDIENTE PENTRU 10 PORŢII

MOD DE PREPARARE

Pentru mai multe reţete intră pe ufs.com



Arancini cu pui 
i sos picant arrabbiata

PREPARATE PENTRU GRĂTAR

MOD DE PREPARARE

SOS ARRABBIATA
Ulei de măsline 30 ml
Unt 30 g
Ceapă cubulețe 80 g
Căței usturoi 2 buc
Knorr Polparicca 300 g
Sare 
Piper cayenne 
Knorr Boia de Ardei Iute din Spania 15 g

UMPLUTURĂ
File de pui 400 g
Knorr Bulion Lichid Pui  20 ml
Mozzarella 160 g
Knorr Pomodori secchi (roșii uscate)  80 g
Pătrunjel verde tocat                                   30g 

ARANCINI
Knorr Buluion Lichid Pui 20 ml
Apă 1.2 l
Knorr Mise en Place Pastă Șofran 15 g
Ulei de măsline 40 ml
Unt 50 g
Ceapă cubulețe 180 g
Căței usturoi 3 buc
Vin 100 ml
Orez Arborio 600 g
Parmezan 100 g

ALUAT
Pâine mărunțită 250 g
Ouă 5 bucăți
Ulei 

SOS ARRABBIATA
• Într-o cratiță pune ulei și unt, prăjește ceapa și usturoiul, adaugă Knorr Roșii Cuburi, Knorr Boia de Ardei 

Iute din Spania și condimentele. Amestecă.

UMPLUTURĂ
• Unge fileul de pui cu Knorr Bulion Lichid Pui și gătește-l sous vide timp de o oră la 67° C.
• Taie puiul fiert și ingredientele rămase în cuburi mici, adaugă puțin ulei, roșiile uscate și formează bile de 

mărimea unei nuci.

ARANCINI
• Pune Knorr Bulion Lichid Pui în apă clocotită și adaugă Knorr Mise en Place Pastă Șofran.
• Într-o cratiță mare, pune ulei și unt, prăjește ceapa și usturoiul. Adaugă vin, apoi toarnă orezul în ploaie.
• Gătește adăugând bulionul pregătit.
• În ultima fază de gătit, adăugă parmezan, amestecă, acoperă și lasă să se răcească.
• Ia o porție mică de orez în mână, adaugă umplutura pregătită anterior și acoper-o cu un alt strat de orez, 

formând bile.

ALUAT
• Tăvălește bilele de orez în pesmet, ou bătut și din nou în pesmet.
• Prăjește-le in ulei până când capătă o culoare aurie. 

SERVIRE
• Servește Arancini cu sosul arrabbiata.

INGREDIENTE PENTRU 10 PORŢII

KNORR BOIA DE ARDEI IUTE 
DIN SPANIA 

Ardeii de paprika recoltați sunt uscați și măcinați. Cu cât aceștia au mai 
multe nervuri și semințe, cu atât pudra rezultată este mai iute.

Pentru mai multe reţete intră pe ufs.com



Ananas la grătar
cu crem  i roini

ANANAS LA GRĂTAR 
Ananas decojit 2 kg
Miere 200 g

CREMĂ
Lapte 5 l
Carte d’Or  Panna Cotta 130 g
Rama Cremefine Profi 31% 500 ml
Lămâie 1 buc
Roiniță frunze
Knorr Chimion din India 1 g

ANANAS LA GRĂTAR
• Taie ananasul, separă-l pe bețișoare din lemn, unge-l cu miere și pune-l pe grătar.

CREMĂ
• Fierbe laptele, adaugă Carte D’Or Panna Cotta, Rama Cremefine Profi 31% și Knorr Chimion din India. 

Amestecă bine.
• Pune compozitia la frigider aproximativ 3 ore pentru a îngheța.
• Adaugă frunzele de roiniță tocate, coaja de lămâie și sucul de lămâie la desertul concentrat.
• Amestecă totul cu un tel.

SERVIRE
• Servește ananasul la grătar împreună cu cremă. Decorează cu frunze de roiniță.

SERVIRE
Frunze de roiniță pentru decor 

INGREDIENTE PENTRU 10 PORŢII

PREPARATE PENTRU GRĂTAR

KNORR CHIMION DIN INDIA
Chimionul este folosit în mod special în bucătăria arabă, cea din Orientul 
Îndepărtat și din America Latină. Se numără printre condimentele folosite 
pentru asezonarea mâncărurilor indoneziene pe bază de orez, se adaugă la 
multe sortimente de chuteney indian și la chutney cu mango. Este folosit de 
asemenea, la mâncărurile cu carne, arabe și mexicane, precum chili con carne.

MOD DE PREPARARE

Pentru mai multe reţete intră pe ufs.com



CEAPĂ CARAMELIZATĂ
Ceapă galbenă 4 buc
Ulei de măsline 5 linguri
Apă 60 ml
Sare
Knorr Frunze de Cimbrisor
din Polonia 10 g

CEAPĂ CARAMELIZATĂ
• Taie ceapa în jumătate, apoi în fâșii.
• Încălzește o cratiță cu fund gros, la foc mediu.
• Adaugă în cratiță ceapa împreună cu 1 lingură de ulei de măsline și Knorr Frunze de Cimbrișor din 

Polonia.
• Lasă la gătit 1 minut la foc mediu până se pătrunde, apoi la foc mic adaugă 60 ml de apă, 4 linguri de ulei de 

măsline și sare.
• Gătește ceapa timp de 1 oră, amestecând ocazional. Ceapa va trece de la alb la translucid, apoi va începe să 

devină maro auriu. Dacă ceapa pare uscată, adaugă 1-2 linguri de apă, după cum este necesar.
• Odată ce ceapa a ajuns la o culoare maro aurie, îndepărtează de pe foc și lasă să se răcească ușor. Poate fi 

păstrată în frigiter până la 1 săptămână.

SANDWICH CU BRÂNZĂ PE GRĂTAR
• Încălzește o tigaie la foc mediu.
• Întinde Hellmann’s Maioneză Real pe ambele felii de pâine, apoi întinde Hellmann’s Sos de muștar pe 

partea opusă a uneia dintre felii.
• Pune ambele felii de pâine în tigaie, cu maioneza în jos.
• Adaugă muștar pe o felie de pâine cu ceapă caramelizată și presară deasupra câteva frunze de cimbru 

proaspăt.
• Răzuie brânza Gruyere și adaugă cu grijă peste cealaltă felie. Gătește 2-3 minute până se topește complet 

brânza.
• Presează cele doua felii de pâine împreună și servește.

SANDWICH CU BRÂNZĂ PE GRĂTAR
Hellmann’s Maioneză Real 12 g
Pâine cu maia, proaspătă 2 felii
Ceapă caramelizată, preparată și tăiată 38 g
Crenguțe de cimbru, proaspete 2 buc
Brânză Gruyere 50 g
Hellmann’s Sos de muștar 25 g

Sandviş cu brânză la grătar 
SI ceap  caramelizat

PREPARATE PENTRU GRĂTAR

INGREDIENTE PENTRU 10 PORŢII

MOD DE PREPARARE

KNORR FRUNZE DE CIMBRIŞOR 
DIN POLONIA

Cimbrișorul este bun pentru mâncărurile de carne și varză, la preparate 
din pește, supe, la sosuri și salate. Dovleceii, cartofii și roșiile sunt deseori 
asezonate cu acesta. Cimbrișorul uscat se păstrează într-un recipient etanș, 
depozitat într-un loc întunecos și rece.

Pentru mai multe reţete intră pe ufs.com



CHIFTEA DE CARTOFI DULCI
Făină  200 g
Ouă 3 buc
Knorr Bulion Lichid Legume 60 ml
Cartofi dulci 1.3 kg
Knorr Chimion din India 15 g

SOSUL MOJO AIOLI
Portocale   2 buc
Frunze de coriandru 1 legatură
Hellmann’s Maioneză Real 400 g

SALSA DE PORUMB
Ardei Jalapeno 1 buc
Roșie 1 buc
Porumb, boabe 1 linguri

SERVIRE
Chiflă Pretzel 10 buc
Salată Iceberg 1/2 buc

CHIFTEA DE CARTOFI DULCI
• Decojește cartofii dulci și dă-i pe răzătoare.
• Amestecă cartofii dulci cu făina, ouă, Knorr Bulion Lichid Legume și Knorr Chimion din India.
• Modelează amestecul în 10 chiftele de aceeași dimensiune.
• Prăjește chiftelele până au o culoare aurie.

SOSUL MOJO AIOLI
• Amestecă sucul de la 1 portocală, împreună cu coajă răzuită de la 1 portocală, coriandru tocat și Hellmann’s 

Maioneză Real.

SALSA DE PORUMB
• Taie ardeiul Jalapeno și roșia cubulețe.
• Amestecă boabele de porumb cu ardeiul Jalapeno și roșiile cubulețe.

BURGER
• Asamblează burgerul în următoarea ordine: jumătatea de jos a chiflei, salata Iceberg tocată, chifteaua de 

cartof dulce, salsa de porumb, sos Mojo Aioli și jumătatea de sus a chiflei.

Mini burger vegetarian
cu CHIFTEA DE cartofi dulci

PREPARATE PENTRU GRĂTAR

INGREDIENTE PENTRU 10 PORŢII

MOD DE PREPARARE

KNORR CHIMION DIN INDIA
Chimionul este un condiment potrivit în amestecuri pentru că se asociază 
bine cu alte condimente exotice. Trebuie folosit rezonabil pentru că are un 
gust foarte puternic. 

Pentru mai multe reţete intră pe ufs.com



Smoky Baba Ganoush
BABA GANOUSH
Vinete 5 buc
Ulei de măsline
Sare
Căței de usturoi 4 buc
Tahini 200 g
Iaurt grecesc 10% 50 g
Suc de lămâie 2 buc
Knorr Condiment Lichid
Burnt Smoke 60 ml
Knorr Piper negru măcinat
din Vietnam, măcinat proaspăt 3 g 

SERVIRE
Pită 20 buc
Ulei de măsline
Sumac
Pătrunjel, tocat

BABA GANOUSH
• Stropește vinetele cu ulei de măsline și asezonează-le cu sare.
• Lasă vinetele la cuptor timp de 25-30 de minute la 210° C, până când sunt moi și prind o culoare maro aurie.
• Transferă vinetele într-un bol și amestecă usturoiul făcut pastă, tahini, iaurtul grecesc, sucul de lămâie, 

Knorr Condiment Lichid Burnt Smoke și Knorr Piper negru măcinat din Vietnam.

SERVIRE
• Taie pita în triunghiuri și prăjește-le puțin.
• Pune Baba Ganoush într-un bol, cu ulei de măsline, sumac și pătrunjel presărat deasupra. Servește alături 

de triunghiurile de pită.

PREPARATE PENTRU GRĂTAR

INGREDIENTE PENTRU 10 PORŢII

MOD DE PREPARARE

KNORR PIPER NEGRU MĂCINAT 
DIN VIETNAM

Piperul negru nu are miros deloc, iar gustul său este picant și ușor iute. Face 
parte din multe amestecuri de condimente precum curry și quatro epices. 

Pentru mai multe reţete intră pe ufs.com



CIUPERCI
Ciuperci sălbatice proaspete 900 g
Ulei de măsline extravirgin 60 ml
Sare 5 g
Knorr Piper negru boabe
din Vietnam 2 - 3 g

CEVICHE
Ceapă roșie 50 g
Roșii Roma 100 g
Coriandru tocat 30 g
Usturoi pastă 30 g
Lapte de cocos 170 ml
Knorr Condiment Lichid 
Citrus Fresh 88 ml

MOUSSE DE AVOCADO
Avocado 2 buc
Apă 30 ml
Ulei de măsline 30 ml
Knorr Condiment Lichid 
Citrus Fresh 60 ml
Sare 5 g
Coriandru proaspăt 30 g
Piper cayenne 2.5 g

PENTRU SERVIRE
Foi de tortilla 20 buc
Coriandru, tocat 50 g

CIUPERCI
• Curăță și toacă ciupercile.
• Într-un bol, amestecă ciupercile cu ulei de măsline, sare și Knorr Piper negru Boabe din Vietnam, 

măcinat proaspăt.
• Așază un strat de ciuperci într-o tavă și coace la 205° C timp de 10-12 minute până prind o culoare maro aurie.

CEVICHE
• Amestecă toate ingredientele într-un bol mare și adaugă ciupercile.
• Ține la frigider până la servire.

MOUSSE DE AVOCADO
• Amestecă toate ingredientele într-un blender și mixează pentru cel puțin 1 minut.
• Ține la frigider până la servire.

SERVIRE
• Întinde avocado pe fiecare tortilla.
• Pune deasupra o porție de ceviche de ciuperci. Adaugă coriandru.
• Servește câte 2 foi de tortilla per porție.

Tortilla cu ceviche din ciuperci
cu arom  de cocos i citrice

PREPARATE PENTRU GRĂTAR

INGREDIENTE PENTRU 10 PORŢII

MOD DE PREPARARE

KNORR PIPER NEGRU BOABE 
DIN VIETNAM

Alături de sare, piperul este cel mai popular condiment în majoritatea 
bucătăriilor. Folosiți piperul negru în sosuri, supe și marinate, carne la grătar 
sau la cuptor, carne de vânat, umpluturi de carne și paste. 

Pentru mai multe reţete intră pe ufs.com



Echipa Unilever Food Solutions
Județe / Localități Nume / Funcție Date de contact

România

România, Serbia, Moldova

România

România

Robert Voicu  
Chef Executive

Mihai Șerbănescu  
Junior Distributive Manager

Florentina Matei
Chain Account Executive

0722.357.097
robert.voicu@unilever.com  

România Dana Dogantekin 
Chef Executive

0722.430.518
dana.dogantekin@unilever.com 

Sud Est România Alessandro Bassito  
Area Sales Team Leader

0734.459.653
alessandro.bassitto@unilever.com

Sorin Iozu  
Distributive Sales Manager

0722.518.109
sorin.iozu@unilever.com
0733.110.336
mihai.serbanescu@unilever.com

0726.244.677
florentina.matei@unilever.com 

Centru Vest România Florin Florea
Area Team Leader

0723.330.029 
florin.florea@unilever.com

București sect 1 și 6, Ilfov, Argeș, 
Teleorman, Giurgiu, Vâlcea

București sect 2, 3 și 4

Dobrogea, Moldova

Tulcea, Galați, Brăila, Vrancea

Bacău, Suceava, Vaslui, 
Botoșani, Iași, Neamț

Dâmbovița, Prahova 

Braşov, Sibiu, Hunedoara

Timiș, Arad, 
Caraș Severin

Cluj, Alba, Maramureș

Bistrița Năsăud, Mureș, 
Harghita, Covasna

Bihor, Sălaj, Satu Mare

Gabriel Merdescu 
Sales Representative

Marian Munteanu  
Area Sales Supervisor

Cristian Florin Crăciun  
Sales Representative
Dumitru Popa
Sales Representative

Claudia Luca 
Sales Representative

Dan Papa
Sales Representative

Gabriel Sultan
Sales Representative

Demeter Csaba 
Sales Representative

Andrei Sereş 
Sales Representative

Mehedinți, Gorj, Olt, Dolj 0723.554.676
gabriel.sultan@unilever.com

0723.606.828 
gabriel.merdescu@unilever.com

București sect 5, Călărași Petronela Vasile
Sales Representative

0729.800.957 
petronela.vasile@unilever.com
0723.293.124

0726.262.022 
marian.munteanu@unilever.com

Constanța (stațiuni), Mangalia, 
Ialomița, Buzău

0723.606.828

0721.286.354 
cristian.craciun@unilever.com
0739.847.398
dumitru.popa@unilever.com

Mădălina Necșoiu
Sales Representative

0724.204.548
madalina.necsoiu@unilever.com

0723.605.001
dan.papa@unilever.com
0720.043.152
claudia.luca@unilever.com 

Andreea Sucală
Sales Representative

0723.298.278
andreea.sucala@unilever.com 

0732.714.252
csaba.demeter@unilever.com 

0732.714.252
andrei.seres@unilever.com 

Centru Vest România Florin Kiss
Culinary Advisor

0733.110.537
florin.kiss@unilever.com
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