
Re]ete inspirate
cu gust de cocos



Laksa cu carne de pui 
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Ingrediente 
Pentru 10 por]ii

Carne tocată de pui ...........................................1,50 kg
Knorr Thai Chilli Dulce ............................................ 50 g
Knorr Thai Curry Roşu ............................................ 30 g
Knorr Lapte de cocos pudră, preparat ........150 ml
Sos de arahide ........................................................ 250 g
Mazăre mangetout ............................................... 250 g
Muguri de bambus ................................................ 100 g
Ardei iuţi chili ............................................................. 50 g

Mod de preparare 

Se condimentează carnea tocată de pui cu produsele Knorr Thai şi se fierbe la foc mic într-o oală.
Se stinge cu laptele de cocos. Se adaugă tăiţeii şi sosul de arahide.
Se taie mazărea mangetout în fâşii subţiri. Se taie ardeii chili în fâşii subţiri.
Se amestecă şi se serveşte imediat.
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Ingrediente 
Pentru 10 por]ii

Pentru steak-ul din ceaf` de porc:
Ceafă de porc ..................................................1,50 kg
Sare ...........................................................................15 g
Ulei de susan .......................................................60 ml

Pentru sosul curry cu lapte de cocos:
Apă .......................................................................800 ml
Knorr Lapte de cocos, preparat cremă ......120 ml
Knorr Thai Curry Galben ................................160 g
Lime ..........................................................................30 g
Spanac baby .......................................................300 g

Pentru orezul cu ghimbir:
Orez Basmati ......................................................250 g
Apă  ............................................................................... 1 l
Ghimbir ....................................................................12 g
Coriandru proaspăt .............................................20 g

Mod de preparare 

1. Steak din ceaf` de porc: Se sărează feliile de ceafă şi se prăjesc în ulei de susan pe ambele părţi până 
devin aurii. Se scoate friptură din tigaie şi se pune deoparte.

2. Sos curry cu lapte de cocos: Knorr Thai Lapte de cocos pudră se omogenizează în apă caldă (aproximativ 
36 °C). Se pune laptele de cocos în tigaia în care au fost gătite fripturile şi se fierbe puţin. Se condimentează 
cu Knorr Thai Curry Galben şi sucul de la o lămâie verde şi se fierbe până devine cremos. Se adaugă frunzele 
spălate de spanac şi se înnăbuşe puţin. Se adaugă feliile de friptură în sosul preparat.

3. Orez cu ghimbir: Se fierbe orezul conform indicaţiilor de pe ambalaj. Se aromatizează orezul fiert fierbinte 
cu ghimbirul tăiat fâşii. Se aranjează în farfurii şi se ornează cu coriandru tocat.

Friptur` din ceaf` de porc 
\n sos curry [i spanac



Tofu copt cu bame \n sos 
de ro[ii [i lapte de cocos 
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Ingrediente 
Pentru 10 por]ii

Pentru sos:
Ulei .....................................................................................40 ml
Ceapă, tăiată felii .........................................................200 g
Ghimbir ............................................................................... 12 g
Usturoi  ............................................................................... 15 g
KNORR Thai Curry Roşu .............................................. 10 g
Amestec de condimente Garam Masala .................. 3 g
Knorr Roşii cuburi în suc concentrat de roşii ....700 g
Knorr Thai Lapte de cocos pudră ..........................150 g
Apă ..................................................................................750 ml
Sare şi piper

Pentru legume:
Ceapă verde, tăiată .....................................................300 g
Bame, tăiate şi prăjite în baie de ulei 
(în friteuză) .....................................................................800 g
Tofu afumat ..................................................................  800 g
KNORR Sos Chili şi usturoi .......................................150 g
Nuci caju ............................................................................. 30 g

Pentru garnitur`:
Orez ....................................................................................500 g

Mod de preparare 

1. Sos: Se sotează ceapa în ulei. Se adaugă ghimbirul şi usturoiul tăiat mărunt, Knorr Thai Curry Roşu şi Garam 
Masala şi se prăjeşte în continuare. Se omogenizează Knorr Thai Lapte de cocos pudră în apă caldă. Se adaugă 
roşiile cuburi pregătite piure în blender şi laptele de cocos. Se lasă 10 minute să se tempereze şi se mixează 
în blender la turaţie mare.

2. Legume: Se sotează ceapa verde în ulei. Se taie tofu în cuburi şi se prăjeşte de asemenea. Se amestecă 
ceapa verde, bamele şi tofu. Se condimentează cu Knorr Sos Chili şi usturoi, sare şi piper şi se montează peste 
sosul preparat.

3. Garnitur`: Orezul se prepară conform indicaţiilor şi se serveşte separat.



Legume [i t`i]ei cu linte 
ro[ie \n sos curry
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Ingrediente 
Pentru 10 por]ii

Pentru impresii thailandeze:
Tăiţeii din orez sau fasole ........................900 g
KNORR Professional Bulion lichid 
de legume.......................................................... 30 g
Apă ............................................................................1 l
Knorr Thai Lapte de cocos pudră ..........200 g
Knorr Thai Curry Galben .............................. 20 g
Suc de lămâie ................................................  20 ml
Ceapă verde, tăiată .....................................200 g
Morcovi tăiaţi ...............................................  500 g
Ulei .....................................................................50 ml
Praz tăiat...........................................................500g
Linte roşie .........................................................100g
Coriandru proaspăt ........................................ 30 g

Mod de preparare 

Se prepară cuiburile asiatice din tăiţei conform indicaţiilor. 
Se amestecă Knorr Professional Bulion lichid de legume, apa, Knorr Thai Lapte de cocos pudră, Knorr Thai 
Curry Galben şi sucul de lămâie şi se fierb. 
Se blanşează morcovii şi prazul. Se fierbe lintea roşie. Se prăjesc în ulei ceapa verde, morcovii şi prazul. 
Se adaugă tăiţeii şi se amestecă bine. Se adaugă sosul şi se amestecă. Se ornează cu linte roşie şi coriandru.



Conopid` [i cartofi curry 
\n sos caju 
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Ingrediente 
Pentru 10 por]ii

Pentru sos:
Ulei ......................................................................100 ml
Ceapă tăiată ...................................................... 300 g
Usturoi ....................................................................15 g
Knorr Thai Curry Galben ..................................30 g
Nuci caju .............................................................. 200 g
Apă ......................................................................625 ml
Knorr Thai Lapte de cocos pudră ................75 g
RAMA Cremefine pentru gătit 15% ......200 ml
Chimion ....................................................................... 1g
Pentru legume:
Cartofi, curăţaţi şi tăiaţi cubuleţe ............ 930 g
Bucheţele de conopidă ................................. 700 g
Ceapă verde tăiată ......................................... 230 g
Knorr Primerba Curry .......................................  20 g

Mod de preparare 

1. Sos: Nucile caju se lasă la înmuiat peste noapte. Se prăjeşte ceapa în ulei. Usturoiul tăiat mărunt şi Knorr 
Thai Curry Galben se prăjesc de asemenea. Se adaugă nucile caju împreună cu apa în care au fost înmuiate, 
Rama Cremefine pentru gătit 15%, apa şi Knorr Thai Lapte de cocos pudră. Se condimentează cu sare şi chi-
mion şi se lasă 10 minute să se tempereze.  Se mixează în blender la turaţie mare şi se pune deoparte. 

2. Legume: Se sărează apa de fiert şi se condimentează cu Knorr Primerba Curry.  Se fierb cartofii şi cono-
pida separat până se înmoaie. Se prăjeşte ceapa verde în ulei. Se adaugă cartofii şi conopida şi se prăjesc de 
asemenea uşor. Se aşază pe sos. Se ornează cu papadum.

3.Salata: Se taie castraveţii în cuburi. Se amestecă roşiile, castraveţii, ceapa cu Knorr Thai Curry Roşu. Se 
aromatizează cu suc de lămâie, sare şi piper. Salata se serveşte separat.
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Ingrediente 
Pentru 10 por]ii

Pentru frig`ruile sate:
Knorr Thai Lapte de cocos pudră .................150 g
Knorr Sos chilli şi soia...........................................75 g
Ulei de arahide ......................................................60 ml
Curcuma.........................................................................5 g
Ghimbir .......................................................................15 g
Nucă de cocos rasă ................................................50 g 
Lime .............................................................................30 g
Carne de vită tocată, slabă ..........................1,75 kg
Sare .................................................................................3 g
Piper ............................................................................... 1 g
Beţe plate pentru frigărui din metal sau lemn

Pentru dip maionez` cu curry [i lime:
Knorr Sos Chili şi soia  ..........................................25 g
Lime (suc) ..................................................................20 g
Hellmann’s Real Mayonnaise .........................475 g
Iaurt natur, 3,8% grăsime ................................100 g
Knorr Primerba Curry ............................................15 g

Mod de preparare 

1. Frig`ruile sate: Se adaugă Knorr Thai Lapte de cocos pudră în Knorr Sos chili şi soia şi uleiul de arahide şi 
se amestecă. Se frământă toate ingredientele împreună cu carnea de vită. Se pune amestecul tocat sate în 
grosime de maxim 1cm pe frigărui. Frigăruile pregătite se răcesc sau se congelează înainte de prăjire.

2. Maionez` cu curry [i lime: Se amestecă toate ingredientele până devin cremoase
Se ornează sosul răcit cu o crenguţă coriandru şi se pune lângă frigăruile Sate!

Satay de vit` [i dip 
maionez` cu curry  
[i lime 



R7

Ingrediente 
Pentru 10 por]ii

Creveţi nefierţi, decorticaţi ........................ 1,20 kg
Knorr Thai Curry Galben .....................................50 g
Ceapă şalotă, tăiată cubuleţe ...................... 110 g
Usturoi zdrobit ........................................................20 g
Lemongrass, tăiat fin ..........................................20 g
Knorr Thai Lapte de cocos pudră ...................60 g
Ulei de floarea soarelui ................................... 50 ml

Mod de preparare 

Se pune uleiul de floarea soarelui într-o tigaie şi se sotează ceapa şalotă, lemongrass-ul şi usturoiul. 
Se adaugă Knorr Thai Curry Galben şi se mai prăjeşte puţin pentru a-şi dezvolta aroma. 

Crema din lapte de cocos preparată (60 g la 150 ml apă) se adaugă la creveţii nefierţi şi se prelucrează împre-
ună cu amestecul de curry într-un blender până rezultă o pastă grosieră.

Pasta de creveţi se înfige cu mâinile uşor umezite în tijele de lemongrass sau în beţe pentru frigărui Satay şi 
se pun la rece. După circa 2 ore se aşază pe grătar şi se frig.

Se servesc cu maioneză chili.

Satay de creve]i BBQ



R8

Ingrediente 
Pentru 10 por]ii

Pentru preg`tire::
Ciuperci champignon proaspete ..................750 g
Creveţi .....................................................................750 g
Mazăre ....................................................................250 g
Coriandru proaspăt ............................................150 g 

Pentru preparare:
Apă ........................................................................... 3,50 l
Knorr Thai Lapte de cocos pudră ................150 g
Knorr Professional Bulion lichid de pui ........75 g
Knorr Thai Curry Roşu .......................................  50 g
Ghimbir ......................................................................50 g
Sos asiatic de peşte ....................................... 100 ml
Coriandru proaspăt

Mod de preparare 

1. Preg`tire:
Se taie ciupercile Champignon în felii. Creveţii se taie în funcţie de mărime în bucăţi potrivite.
Coriandrul se toacă grosier.

2. Preparare:
Se amestecă laptele de cocos cu apă caldă până la omogenizare. Se adaugă Knorr Professional Bulion lichid 
de pui, ghimbirul şi Knorr Thai Curry Roşu şi se fierbe puţin. Se adaugă ciupercile Champignon, mazărea şi 
creveţii şi se lasă la fiert circa 10 minute. Se aromatizează cu sosul de peşte. 

Se pune într-un bol de supă şi se ornează cu coriandru. 

Sup` cu lapte de cocos 
[i creve]i
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Ingrediente 
Pentru 10 por]ii

Pentru Tom Kha Gai:
Apă .......................................................................................1,80 l
Ghimbir tailandez (galangal) .......................................70 g
Lemongras presat .......................................................... 3 buc
Pulpe de pui dezosate în 6 bucăţi ......................1,40 kg
Knorr Professional Bulion lichid de pui ...................60 g
Knorr Thai Lapte de cocos pudră ...........................225 g
Coriandru proaspăt, rădăcină
Frunze de kafir lime rupte în două şi îndoite ....... 10 buc
Ardei chili .............................................................................25 g
Ciuperci Shiitake, tăiate în două .............................425 g
Knorr Fond de peşte .......................................................20 g
Lime (suc) ............................................................................40 g

Pentru Garnitur`:
Orez Basmati ...................................................................600 g

Mod de preparare 

1. Tom Kha Gai:
Se toarnă apă într-o tigaie şi se adaugă ghimbirul tailandez, lemongrass-ul şi carnea. Se dă în clocot iar apoi 
se lasă să fiarbă la foc mic. Se adaugă Knorr Professional Bulion lichid de pui şi se amestecă până se dizolvă.
Se scoate puţină supă şi se amestecă bine cu Knorr Thai Lapte de cocos pudră. Se pune amestecul de lapte 
de cocos înapoi în tigaie şi se amestecă bine. Se dă din nou în clocot şi se lasă în continuare să fiarbă la foc 
mic, până e gata carnea. Se adaugă rădăcina de coriandru, frunzele de kafir lime, chili, ciupercile pleurotus şi 
ciupercile shiitake. Se aromatizează cu Knorr Fond de peşte şi suc de lime.
Se ornează cu frunze de coriandru şi se serveşte cu orez Basmati gătit la abur.

2. Garnitur`::
Se spală orezul Basmati o dată. Se acoperă cu 6oo ml de apă şi se găteşte timp de 35 - 40 de minute în cuptor 
la 100°C şi 100% abur. Se amestecă cu o furculiţă şi se serveşte. 

“Tom Kha Gai"  
Pui tailandez cu cocos
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Ingrediente 
Pentru 10 por]ii

Ulei de floarea soarelui sau rapiţă ........................60g
Knorr Thai Red Curry ..................................................30g
Knorr Thai Lapte de cocos pudră, preparat .......1,5l
Roşii cherry, tăiate jumătăţi .................................400g
Struguri roşii ................................................................100g
Germeni de fasole.....................................................100g
Ananas, tăiat felii ......................................................200g
Frunze de kaffir, fără partea lemnoasă, 
Împăturite şi tăiate fâşii .........................................6buc
Zahăr de palmier (palmsugar).................................35g
Sos de peşte ................................................................30ml
Coriandru proaspăt, tăiat mărunt
Fulgi chili

Mod de preparare 

Încinge rapid uleiul, amestecă-l cu Knorr Thai Red Curry într-o tigaie wok timp de 2 minute sau până devine 
aromat şi adaugă laptele de cocos.

Adaugă pulpele de pui şi găteşte-le. La jumătatea gătirii lor, adaugă roşile cherry, feliile de ananas şi frunzele 
de kaffir lime. Ţine pe foc până ce carnea devine fragedă.

Asezonează cu zahăr de palmier (palmsugar) şi sos de peşte, adaugă strugurii, germenii de fasole şi ia de pe 
foc. Asezonează cu coriandru, fulgi de chili şi serveşte cu orez jasmine fiert.

Pui cu curry ro[u 
tailandez
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Ingrediente 
Pentru 10 por]ii

Knorr Thai Lapte de cocos pudră  ................300 g
Apă ............................................................................1,50 l
Thai Curry Galben ...............................................200 g
Vinete tailandeze ................................................400 g
Frunze de kaffir lime............................................ 15 g
Muguri de bambus ..............................................300 g
Amestec de legume asiatice congelate ....250 g
Tofu ...........................................................................400 g
Zahăr de palmier ................................................... 50 g
Ciuperci pleurotus ...............................................250 g
Busuioc tailandez (Bai Gaprau) ....................... 25 g
Ardei iuţi chili .......................................................... 15 g
Ardei iuţi peperoni ................................................ 15 g
Knorr Fond de peşte ............................................ 15 g
Orez Basmati .........................................................600 g

Mod de preparare 

Curry galben cu tofu [i legume la Wok:
Se pune Knorr Thai Lapte de cocos pudră într-un wok. Se adaugă apă caldă şi se amestecă până se încinge. 
Se adaugă Thai Curry Galben şi se amestecă bine. Se adaugă vinetele, se lasă să fiarbă la foc mic, până sunt 
gata vinetele. Se adaugă frunzele de kaffir lime, mugurii de bambus, legumele pentru wok şi tofu. Se adaugă 
zahărul de palmier, se amestecă bine şi se adaugă ciupercile pleurotus. Se condimentează cu chili, Knorr Fond 
de peşte şi busuioc tailandez. Se aşază în farfurii, se decorează şi se serveşte cu orez Basmati gătit la abur.

Garnitur`:
Se spală orezul Basmati o dată şi se clăteşte. Se acoperă cu 6oo ml de apă şi se găteşte timp de 35 - 40 de 
minute în cuptor la 100°C şi 100% abur. Se amestecă cu o furculiţă şi se serveşte. 

Curry galben cu Tofu  
[i legume la Wok
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Panna Cotta cu papaya 
[i nuc` de cocos

Ingrediente 
Pentru 10 por]ii

Knorr Thai Lapte de cocos pudră, 
preparat .......................................................1 l
Lapte ............................................................1 l
Carte d’Or Panna Cotta  ................ 260 g
Piure de papaya ............................... 200 g

Mod de preparare 

Se pune laptele într-un vas şi se aduce la fierbere, se adaugă  Carte d´Or Panna Cotta şi se fierbe.
Se adaugă laptele de cocos şi piureul de papaya şi se mixează bine cu mixerul.
Se toarnă în boluri şi se pune la rece.
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Ingrediente 
Pentru 10 por]ii

Pentru blat:
Biscuiţi petit-beurre ............................................... 250 g
Unt ................................................................................. 125 g

Pentru crem`:
Apă ..............................................................................425 ml
Carte d’Or Panna Cotta ......................................... 100 g
Brânză de vaci grasă 45% grăsime ................. 500 g
Zahăr de palmier ..................................................... 150 g
Knorr Thai Lapte de cocos pudră  .................... 150 g
Lime (suc şi coajă rasă) ............................................ 50 g

Pentru caramelul din ceai:
Glucoză ........................................................................ 200 g
Zahăr ............................................................................ 400 g
Lipton Pyramid Earl Grey ........................................... 3 g
Rama Cremefine Multiple aplicaţii 31%  .....250 ml
Unt ................................................................................. 135 g
Apă ..............................................................................200 ml

Mod de preparare 

1.Blat: Se toacă biscuiţii grosier. Se amestecă cu unt alifiat, se presează într-o formă şi se lasă la răcit. 

2.Crem`: Se amestecă apa cu Knorr Thai Lapte de cocos pudră şi se fierbe. Se adaugă Carte D’Or Panna Cotta 
şi se lasă puţin la răcit. Se adaugă restul ingredientelor şi se pune pe blat.

3.Caramel din ceai: Se infuzează pliculeţele de ceai cu 100 de ml apă şi se lasă la temperat. Se amestecă si-
ropul de glucoză şi zahărul într-un vas cu puţină apă (100 ml apă). Consistenţa trebuie să fie ca cea a nisipului 
ud. Se caramelizează la foc puternic (culoarea chihlimbarului). Rama Cremefine Multiple aplicaţii 31% şi untul 
se amestecă într-un vas separat, se dă în clocot şi se adaugă ceaiul şi se lasă să stea. Mixul de smântână se 
adaugă la caramel şi se bate cu un tel. Acesta se pune ca topping deasupra Cheese Cake-ului. 

4.Pont: În loc să-l serviţi cu un espresso, serviţi acest desert cu un Teespresso.

Lemon Coconut Cheese-
cake cu ceai Caramel
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Ingrediente 
Pentru 10 por]ii

Pentru crema Pina Colada:
RAMA Cremefine Multiple aplicaţii 31% .......200 ml
Carte d’Or Panna Cotta .............................................. 65 g
Lapte .............................................................................100 ml
Knorr Thai Lapte de cocos pudră .......................... 30 g
Mascarpone ................................................................. 100 g
Infuzie de cafea ..........................................................20 ml
Piure de ananas ..........................................................50 ml

Pentru ragout-ul de ananas:
Ananas ........................................................................... 333 g
Unt ...................................................................................... 30 g
Zahăr vanilat .................................................................. 15 g
Piure de ananas ..........................................................15 ml
Knorr Maizena Amidon de porumb ....................... 20 g

Pentru finisare: biscuiţi zdrobiţi

Mod de preparare 

1.Crem` Pina Colada:
Se combină Carte D’Or Panna Cotta cu Rama Cremefine Multiple aplicaţii 31%, cu Knorr Thai Lapte de cocos 
pudră şi laptele. Se completează cu infuzia de cafea. Preparatul se amestecă cu brânza proaspătă şi cu piureul 
de ananas. Masa obţinută se trece printr-o sită (cu pâlnie) în sifon şi se aerează cu o capsulă de N2O (+20% 
volum). Sifonul se agită de 20 de ori şi se pune la rece. Înainte de utilizare se mai agită o dată.

2. Ragout de ananas:
Se taie ananasul în cubuleţe. Se prăjeşte în unt. Se caramelizează cu zahăr. Se leagă cu Knorr Maizena Ami-
don de porumb diluat în puţină apă rece.

3. Finisare:
Se aşază desertul în pahare şi se decorează cu biscuiţi zdrobiţi.

Virgin Batida de Cocos



Knorr Lapte de cocos pudr`

20 de nuci proaspete de cocos =
= 1 kg de Knorr Lapte de Cocos pudr` = 6,6 l lapte de cocos

Laptele de cocos este baza pentru reţetele asiatice şi alte preparate
moderne, de aceea Knorr Lapte de Cocos pudră oferă gustul perfect

pentru preparatele Thai şi îmbogăţeşte gustul preparatelor tale.
Versatilitatea sa în bucătărie, dozarea uşoară şi depozitarea facilă

îi conferă un loc de cinste în orice bucătărie.

Imaginile produselor şi preparatelor sunt cu titlu de prezentare


