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Campania a cuprins urmatoarele materiale: 

 Comunicat de presa anuntare proiect 

 

 Sigla proiectului 

 Mentionarea brandului Arpis ca partener principal al acestui 

proiect 

 Mentionarea brandului Kotanyi ca partener al acestui proiect 

 

 

Rezultate Campanie: 

 25 articole publicate pana in prezent 

 25 Mentionari ale restaurantului Taj 

 44 mentionari ale partenerului principal Arpis 

 28 mentionari ale partenerului Kotanyi 

 11 fotografii publicate 

 

 

 

 

 



1. Worldwide Romania 

Publicare:.15.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor:  

Suprafaţă articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Russenart Communications si Arpis te invita la o 
calatorie imaginara : 50 de saptamani in bucatariile 
lumii 

Vizualizări:  

http://www.worldwideromania.com/2014/01/15/russenart-communications-si-arpis-te-

invita-la-o-calatorie-imaginara-50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii/ 

 

 

  

http://www.worldwideromania.com/2014/01/15/russenart-communications-si-arpis-te-invita-la-o-calatorie-imaginara-50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii/
http://www.worldwideromania.com/2014/01/15/russenart-communications-si-arpis-te-invita-la-o-calatorie-imaginara-50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii/


Continut articol: 

În perioada ianuarie – decembrie 2014, 

Russenart Communications în parteneriat 

cu Arpis și Kotanyi Romania derulează 

programul de educație culinară „50 de 

săptămâni în bucătăriile lumii” pentru a 

promova 50 de rețete culese din 12 

bucătării ale lumii. 

Cele 12 bucătării promovate în cadrul 

proiectului sunt: indiană, italiană, 

chinezească, spaniolă, japoneză, 

turcească, libaneză, mexicană, austriacă, grecească, israeliană și franțuzească. 

În fiecare lună vor fi promovate 4-5 rețete specifice unei bucătării participante în proiect.  

 

Toate reţetele vor fi pregătite, săptămânal, la restaurantele partenere din Bucureşti şi 

vor putea fi degustate pe durata proiectului.  

Prima bucătărie internațională ale cărei reţete vor fi descoperite și promovate în cursul 

lunii ianuarie este bucătăria indiană. Reţetele specifice bucătăriei indiene vor fi 

preparate şi degustate la Taj Restaurant. 

 

La finalul fiecărei luni de promovare a fiecărei bucătării internaționale, organizatorii vor 

pregăti câte o seară specială, cu muzica specifică şi cu degustări ale reţetelor şi 

băuturilor tradiţionale ale bucătăriei promovate. 

 

„Ne-am propus, prin acest proiect de educație culinară să promovăm cele mai 

cunoscute 12 bucătării ale lumii și să educăm publicul în ceea ce privește 

ingredientele specifice fiecărei bucătării. Timp de 50 de săptămâni, cu sprijinul a 

12 restaurante din București, vom încerca să identificăm și să aducem în atenția 

gurmanzilor cele mai interesante rețete și locurile în care pot fi degustate. Este 

bine că există restaurante care au rețete tradiționale specifice și vrem să-i ajutăm 

pe cititori să le descopere”, a declarat Larisa Toader, Managing Director 

Russenart Communications. 

 

„Arta culinară cunoaște o multitudine de forme când ne gândim la nivel global. Ea 

e influențată de zona geografică, de climat, de cultură și mulți alți factori. Credem 

http://www.arpis.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.worldwideromania.com/category/50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii/
http://www.worldwideromania.com/category/50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii/
http://www.worldwideromania.com/2013/09/24/bucuresti/


că diversitatea este un factor important și astfel ne-am alăturat proiectului “50 de 

săptămâni în bucătăriile lumii” pentru a prezenta și susține arta culinară din cele 

mai importante și influente bucătării”, a declarat Vlad Szilagyi, Online Marketing 

Manager Sam Mills Distribution. 

 

Programul de educație de educație culinară „50 de săptămâni în bucătăriile lumii” este 

inițiat de agenţia Russenart Comunications în parteneriat cu Arpis și Kotanyi Romania. 

Programul va fi derulat în perioada ianuarie – noiembrie 2014 cu sprijinul a 43 de 

parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): Amelie.ro, Autentic 

Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara,Bucataria pentru toti, Calendar 

Evenimente, Campus TV, Casa mea, Culinar.ro, Carticica 

Practica,Cefacemimi?, Coolinaria, ecuisine.ro, DiasporaLive.ro, De 

savurat, ele.ro, eurocadouri.com, eva.ro,Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de 

lapte, Fapt divers, Food & Bar, Foodblog, Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca 

Romania, HRB 

Expert, InfoAliment, inoras.ro, jurnaldebucuresti.com,metropotam.ro, Mujer, Online 

Sudent, Papa bun, Pap Tot, Restograf, Senso TV, stiuunloc.ro,Timisoara 

Express, MTWebArt, Woman TV, WorldWide Romania. 

 

Programul de educație culinară va fi sprijinit de 12 restaurante diferite care vor prepara 

și oferi publicului rețetele specifice fiecărei bucătării. 

 

Partener principal 

Partenerul principal al programului de educație culinară „50 de săptămâni în bucătăriile 

lumii” este brandul premium Arpis, lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține 

făină de mălai, făină din grâu, gris, otet balsamic, ulei etc. 

 

Organizator 

Russenart Communications este o agenţie de comunicare înfiinţată în 2008 şi condusă 

de Larisa Toader, în calitate de Director Executiv. Compania se diferenţiază de celelalte 

agenţii de pe piaţa de comunicare românească prin câteva servicii unice: delegarea 

unor specialişti de relaţii publice seniori care işi desfaşoară activitatea de la biroul 

clientului pe o perioadă determinată, consultanţi specializaţi în promovarea start-up-

urilor şi a brandurilor de lux, consultanţă în derularea proiectelor europene, workshop-

uri aplicative. 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.bpt.ro/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.campustv.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.diasporalive.ro/
http://www.desavurat.blogspot.ro/
http://www.desavurat.blogspot.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.faptdivers.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.onlinestudent.ro/
http://www.onlinestudent.ro/
http://www.papabun.com/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.restograf.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.worldwideromania.com/
http://www.arpis.ro/


Din 2010, compania a început derularea unor proiecte speciale, dedicate unui public 

avizat: Buticul de PR, Congresul Comunicatorilor, Luxury & Elegance, Târgul de 

Tradiţie, Cultură şi Manufactură Românească, proiectul de responsabilitate socială 

„Descoperă tradiţiile culinare româneşti!”. 

Pentru detalii referitoare la proiect şi mai multe informaţii accesaţi www.russenart.ro sau 

blogulwww.inbucatariilelumii.wordpress.com. 

 

Contact 

Larisa Toader 

Managing Director 

Russenart Communications 

Larisa.Toader@russenart.ro 
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2.Mujer.ro 

Publicare:. 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online pentru femei Autor:  

Suprafaţă articol: Mare Fotografii: 2 

Titlu: Russenart Communications si Arpis te invita la o 
calatorie imaginara : 50 de saptamani in bucatariile 
lumii 

Vizualizări:  

 

http://www.mujer.ro/russenart-communications-si-arpis-te-invita-la-o-calatorie-

imaginara-50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii 

 

  

http://www.mujer.ro/russenart-communications-si-arpis-te-invita-la-o-calatorie-imaginara-50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii
http://www.mujer.ro/russenart-communications-si-arpis-te-invita-la-o-calatorie-imaginara-50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii


Continut articol: 

În perioada ianuarie - decembrie 
2014, Russenart Communications în 
parteneriat cuArpis și Kotanyi 
Romania derulează programul de educație 
culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile lumii” 
pentru a promova 50 de rețete culese din 12 
bucătării ale lumii.  
 
Cele 12 bucătării promovate în cadrul proiectului 
sunt: indiană, italiană, chinezească, spaniolă, 
japoneză, turcească, libaneză, mexicană, 
austriacă, grecească, israeliană și franțuzească. 

 În fiecare lună vor fi promovate 4-5 rețete specifice unei bucătării participante în 
proiect. Toate reţetele vor fi pregătite, săptămânal, la restaurantele partenere din 
Bucureşti şi vor putea fi degustate pe durata proiectului. 
 
Prima bucătărie internațională ale cărei reţete vor fi descoperite și promovate în cursul 
lunii ianuarie este bucătăria indiană. Reţetele specifice bucătăriei indiene vor fi 
preparate şi degustate la Taj Restaurant. 

 
La finalul fiecărei luni de promovare a fiecărei bucătării internaționale, organizatorii vor 
pregăti câte o seară specială, cu muzica specifică şi cu degustări ale reţetelor şi 
băuturilor tradiţionale ale bucătăriei promovate. 

 
”Ne-am propus, prin acest proiect de educație culinară să promovăm cele mai 
cunoscute 12 bucătării ale lumii și să educăm publicul în ceea ce privește ingredientele 
specifice fiecărei bucătării. Timp de 50 de săptămâni, cu sprijinul a 12 restaurante din 
București, vom încerca să identificăm și să aducem în atenția gurmanzilor cele mai 
interesante rețete și locurile în care pot fi degustate. Este bine că există restaurante 
care au rețete tradiționale specifice și vrem să-i ajutăm pe cititori să le descopere”, a 
declarat Larisa Toader, Managing Director Russenart Communications. 
 
”Arta culinară cunoaște o multitudine de forme când ne gândim la nivel global. Ea e 
influențată de zona geografică, de climat, de cultură și mulți alți factori. Credem că 
diversitatea este un factor important și astfel ne-am alăturat proiectului "50 de 
săptămâni în bucătăriile lumii" pentru a prezenta și susține arta culinară din cele mai 
importante și influente bucătării”, a declaratVlad Szilagyi, Online Marketing Manager 
Sam Mills Distribution. 

Programul de educație de educație culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile 
lumii”este inițiat de agenţia Russenart Comunications în parteneriat 
cu Arpis și Kotanyi Romania. Programul va fi derulat în perioada ianuarie – 
noiembrie 2014 cu sprijinul a43 de parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și 

http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://ro.kotanyi.com/
http://ro.kotanyi.com/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://ro.kotanyi.com/


online, bloguri): Amelie.ro,Autentic 
Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria 
Culinara, Bucataria pentru toti,Calendar 
Evenimente, Campus TV, Casa 
mea, Culinar.ro, Carticica 
Practica,Cefacemimi?, Coolinaria, ecuisine.r
o, DiasporaLive.ro, De 
savurat, ele.ro,eurocadouri.com, eva.ro, Euf
oria TV, Fabrica de Carne, Fabrica de 
lapte, Fapt divers, Food & 
Bar, Foodblog, Garbo.ro, Gastro 
Media, gustos.ro, Horeca Romania,HRB 
Expert, InfoAliment, inoras.ro, jurnaldebucu
resti.com, metropotam.ro,Mujer, Online 
Student, Papa bun, Pap 
Tot,  Restograf, Senso TV, stiuunloc.ro,Timisoara Express, MTWebArt, Woman 
TV, WorldWide Romania. 
 
Programul de educație culinară va fi sprijinit de 12 restaurante diferite care vor prepara 
și oferi publicului rețetele specifice fiecărei bucătării. 

 

Partener principal 

Partenerul principal al programului de educație culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile 
lumii” este brandul premium Arpis, lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține 
făină de mălai, făină din grâu, gris, otet balsamic, ulei etc. 
 

Organizator 
 
Russenart Communications este o agenţie de comunicare înfiinţată în 2008 şi 
condusă de Larisa Toader, în calitate de Director Executiv. Compania se diferenţiază de 
celelalte agenţii de pe piaţa de comunicare românească prin câteva servicii unice: 
delegarea unor specialişti de relaţii publice seniori care işi desfaşoară activitatea de la 
biroul clientului pe o perioadă determinată, consultanţi specializaţi în promovarea start-
up-urilor şi a brandurilor de lux, consultanţă în derularea proiectelor europene, 
workshop-uri aplicative.  

Din 2010, compania a început derularea unor proiecte speciale, dedicate unui public 
avizat: Buticul de PR, Congresul Comunicatorilor, Luxury & Elegance, Târgul de 
Tradiţie, Cultură şi Manufactură Românească, proiectul de responsabilitate socială 
Descoperă tradiţiile culinare româneşti!”. 

 
Pentru detalii referitoare la proiect şi mai multe informaţii 
accesaţi www.russenart.ro sau blogul www.inbucatariilelumii.wordpress.com. 
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http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.faptdivers.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodandbar.ro/
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3.Romania Pozitiva 

Publicare:.15.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor:  

Suprafaţă articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: 30 de saptamani in bucatariile lumii Vizualizări:  

 

http://www.romaniapozitiva.ro/romania-internationala/50-de-saptamani-in-bucatariile-

lumii/ 

 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/romania-internationala/50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii/
http://www.romaniapozitiva.ro/romania-internationala/50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii/


Continut articol: 

În perioada ianuarie – decembrie 2014, Russenart 

Communications în parteneriat cu Arpis și Kotanyi 

Romania derulează programul de educație culinară ”50 de 

săptămâni în bucătăriile lumii” pentru a promova 50 de rețete 

culese din 12 bucătării ale lumii. 

 

Cele 12 bucătării promovate în cadrul proiectului sunt: 

indiană, italiană, chinezească, spaniolă, japoneză, 

turcească, libaneză, mexicană, austriacă, grecească, israeliană și franțuzească. 

 

În fiecare lună vor fi promovate 4-5 rețete specifice unei bucătării participante în proiect. 

Toate reţetele vor fi pregătite, săptămânal, la restaurantele partenere din Bucureşti şi 

vor putea fi degustate pe durata proiectului. 

Prima bucătărie internațională ale cărei reţete vor fi descoperite și promovate în cursul 

lunii ianuarie este bucătăria indiană. Reţetele specifice bucătăriei indiene vor fi 

preparate şi degustate la Taj Restaurant. 

La finalul fiecărei luni de promovare a fiecărei bucătării internaționale, organizatorii vor 

pregăti câte o seară specială, cu muzica specifică şi cu degustări ale reţetelor şi 

băuturilor tradiţionale ale bucătăriei promovate. 

”Ne-am propus, prin acest proiect de educație culinară să promovăm cele mai 

cunoscute 12 bucătării ale lumii și să educăm publicul în ceea ce privește 

ingredientele specifice fiecărei bucătării. Timp de 50 de săptămâni, cu sprijinul a 

12 restaurante din București, vom încerca să identificăm și să aducem în atenția 

gurmanzilor cele mai interesante rețete și locurile în care pot fi degustate. Este 

bine că există restaurante care au rețete tradiționale specifice și vrem să-i ajutăm 

pe cititori să le descopere”, a declarat Larisa Toader, Managing Director 

Russenart Communications. 

 

”Arta culinară cunoaște o multitudine de forme când ne gândim la nivel global. Ea 

e influențată de zona geografică, de climat, de cultură și mulți alți factori. Credem 

că diversitatea este un factor important și astfel ne-am alăturat proiectului “50 de 

săptămâni în bucătăriile lumii” pentru a prezenta și susține arta culinară din cele 

mai importante și influente bucătării”, a declarat Vlad Szilagyi, Online Marketing 

Manager Sam Mills Distribution. 

 

Programul de educație de educație culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile lumii” este 

inițiat de agenţiaRussenart Comunications în parteneriat cu Arpis și Kotanyi Romania. 

Programul va fi derulat în perioada ianuarie – noiembrie 2014 cu sprijinul a 43 de 

parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): Amelie.ro, Autentic 

Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Bucataria pentru toti, Calendar 

http://www.arpis.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.bpt.ro/
http://www.calendarevenimente.ro/


Evenimente, Campus TV, Casa mea, Culinar.ro, Carticica 

Practica, Cefacemimi?, Coolinaria, ecuisine.ro, DiasporaLive.ro, De 

savurat, ele.ro,eurocadouri.com, eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de 

lapte, Fapt divers,Food & Bar, Foodblog, Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca 

Romania, HRB 

Expert, InfoAliment, inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Online 

Sudent, Papa bun, Pap Tot, Restograf, Senso TV, stiuunloc.ro, Timisoara 

Express,MTWebArt, Woman TV, WorldWide Romania. 

Programul de educație culinară va fi sprijinit de 12 restaurante diferite care vor prepara 

și oferi publicului rețetele specifice fiecărei bucătării. 

 

Partener principal 

Partenerul principal al programului de educație culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile 

lumii” este brandul premium Arpis, lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține 

făină de mălai, făină din grâu, gris, otet balsamic, ulei etc. 

 

Organizator 

Russenart Communications este o agenţie de comunicare înfiinţată în 2008 şi condusă 

de Larisa Toader, în calitate de Director Executiv. Compania se diferenţiază de celelalte 

agenţii de pe piaţa de comunicare românească prin câteva servicii unice: delegarea 

unor specialişti de relaţii publice seniori care işi desfaşoară activitatea de la biroul 

clientului pe o perioadă determinată, consultanţi specializaţi în promovarea start-up-

urilor şi a brandurilor de lux, consultanţă în derularea proiectelor europene, workshop-

uri aplicative. 

Din 2010, compania a început derularea unor proiecte speciale, dedicate unui public 

avizat: Buticul de PR, Congresul Comunicatorilor, Luxury & Elegance, Târgul de 

Tradiţie, Cultură şi Manufactură Românească, proiectul de responsabilitate 

socială Descoperă tradiţiile culinare româneşti!”. 

Pentru detalii referitoare la proiect şi mai multe informaţii accesaţi www.russenart.ro sau 

blogulwww.inbucatariilelumii.wordpress.com. 
 

 

 

 

 

http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.campustv.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.diasporalive.ro/
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http://www.desavurat.blogspot.ro/
http://www.ele.ro/
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http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.faptdivers.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
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http://www.gustos.ro/
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http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.onlinestudent.ro/
http://www.onlinestudent.ro/
http://www.papabun.com/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.restograf.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.worldwideromania.com/
http://www.arpis.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.inbucatariilelumii.wordpress.com/
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http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/15/50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii/ 

 

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/15/50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii/


Continut articol: 

În perioada ianuarie – decembrie 2014, Russenart Communications în parteneriat cu 

Arpis și Kotanyi Romania derulează programul de educație culinară ”50 de săptămâni în 

bucătăriile lumii” pentru a promova 50 de rețete culese din 12 bucătării ale lumii. 

Cele 12 bucătării promovate în cadrul proiectului sunt: indiană, italiană, chinezească, 

spaniolă, japoneză, turcească, libaneză, mexicană, austriacă, grecească, israeliană și 

franțuzească. 

În fiecare lună vor fi promovate 4-5 rețete specifice unei bucătării participante în proiect. 

Toate reţetele vor fi pregătite, săptămânal, la restaurantele partenere din Bucureşti şi 

vor putea fi degustate pe durata proiectului. 

Prima bucătărie internațională ale cărei reţete vor fi descoperite și promovate în cursul 

lunii ianuarie este bucătăria indiană. Reţetele specifice bucătăriei indiene vor fi 

preparate şi degustate la Taj Restaurant. 

 

La finalul fiecărei luni de promovare a fiecărei bucătării internaționale, organizatorii vor 

pregăti câte o seară specială, cu muzica specifică şi cu degustări ale reţetelor şi 

băuturilor tradiţionale ale bucătăriei promovate. 

”Ne-am propus, prin acest proiect de educație culinară să promovăm cele mai 

cunoscute 12 bucătării ale lumii și să educăm publicul în ceea ce privește ingredientele 

specifice fiecărei bucătării. Timp de 50 de săptămâni, cu sprijinul a 12 restaurante din 

București, vom încerca să identificăm și să aducem în atenția gurmanzilor cele mai 

interesante rețete și locurile în care pot fi degustate. Este bine că există restaurante 

care au rețete tradiționale specifice și vrem să-i ajutăm pe cititori să le descopere”, a 

declarat Larisa Toader, Managing Director Russenart Communications. 

”Arta culinară cunoaște o multitudine de forme când ne gândim la nivel global. Ea e 



influențată de zona geografică, de climat, de cultură și mulți alți factori. Credem că 

diversitatea este un factor important și astfel ne-am alăturat proiectului “50 de 

săptămâni în bucătăriile lumii” pentru a prezenta și susține arta culinară din cele mai 

importante și influente bucătării”, a declarat Vlad Szilagyi, Online Marketing Manager 

Sam Mills Distribution. 

Programul de educație de educație culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile lumii” este 

inițiat de agenţia Russenart Comunications în parteneriat cu Arpis și Kotanyi Romania. 

Programul va fi derulat în perioada ianuarie – noiembrie 2014 cu sprijinul a 43 de 

parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): Amelie.ro, Autentic 

Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Bucataria pentru toti, Calendar 

Evenimente, Campus TV, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 

Coolinaria, ecuisine.ro, DiasporaLive.ro, De savurat, ele.ro, eurocadouri.com, eva.ro, 

Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Fapt divers, Food & Bar, Foodblog, 

Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 

inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Online Sudent, Papa bun, Pap 

Tot, retetelemarianei, Restograf, Senso TV, stiuunloc.ro, Timisoara Express, 

MTWebArt, Woman TV, WorldWide Romania. 

Programul de educație culinară va fi sprijinit de 12 restaurante diferite care vor prepara 

și oferi publicului rețetele specifice fiecărei bucătării. 

Partener principal : 

Partenerul principal al programului de educație culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile 

lumii” este brandul premium Arpis, lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține 

făină de mălai, făină din grâu, gris, otet balsamic, ulei etc. 

Organizator : 

Russenart Communications este o agenţie de comunicare înfiinţată în 2008 şi condusă 



de Larisa Toader, în calitate de Director Executiv. Compania se diferenţiază de celelalte 

agenţii de pe piaţa de comunicare românească prin câteva servicii unice: delegarea 

unor specialişti de relaţii publice seniori care işi desfaşoară activitatea de la biroul 

clientului pe o perioadă determinată, consultanţi specializaţi în promovarea start-up-

urilor şi a brandurilor de lux, consultanţă în derularea proiectelor europene, workshop-

uri aplicative. 

Din 2010, compania a început derularea unor proiecte speciale, dedicate unui public 

avizat: Buticul de PR, Congresul Comunicatorilor, Luxury & Elegance, Târgul de 

Tradiţie, Cultură şi Manufactură Românească, proiectul de responsabilitate socială 

Descoperă tradiţiile culinare româneşti!”. 

Pentru detalii referitoare la proiect şi mai multe informaţii 

accesaţihttp://www.russenart.ro sau blogulhttp://www.inbucatariilelumii.wordpress.com. 

 

Contact 

Larisa Toader 

Managing Director 

Russenart Communications 

Larisa.Toader@russenart.ro 

 

 

 

 

  

http://www.russenart.ro/
http://www.inbucatariilelumii.wordpress.com/
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saptamani-in-bucatariile-lumii 
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Continut articol: 

Programul de educatie culinara 50 de saptamani in 

bucatariile lumii se va derula in perioada ianuarie - 

decembrie 2014 in parteneriat cu Arpis si Kotanyi 

Romania cu scopul de a promova 50 de retete culese 

din cele mai cunoscute 12 bucatarii ale lumii.  

 

Programul de educatie culinara va fi sprijinit de 12 

restaurante diferite care vor prepara si oferi publicului retetele specifice fiecarei 

bucatarii. Prima bucatarie internationala ale carei retete vor fi descoperite si promovate 

in cursul lunii ianuarie este bucataria indiana. Retetele specifice bucatariei indiene vor fi 

preparate si degustate la Taj  

 

Restaurant (unde va avea loc si evenimentul de lansare a proiectului). 

Dacic Cool se numara printre partenerii media ai programului de educatie culinara 50 

de saptamani in bucatariile lumii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daciccool.ro/
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https://www.google.ro/#q=50+de+saptamani+in+bucatariile+lumii&start=10 

 

 

 

Continut articol : 

https://www.google.ro/#q=50+de+saptamani+in+bucatariile+lumii&start=10


In perioada ianuarie – decembrie 2014, Russenart 

Communications in parteneriat cu Arpis si Kotanyi 

Romaniaderuleaza programul de educatie culinara 

”50 de saptamani in bucatariile lumii” pentru a 

promova 50 de retete culese din 12 bucatarii ale 

lumii. 

Cele 12 bucatarii promovate in cadrul proiectului 

sunt: indiana, italiana, chinezeasca, spaniola, 

japoneza, turceasca, libaneza, mexicana, austriaca, 

greceasca, israeliana si frantuzeasca.  

In fiecare luna vor fi promovate 4-5 retete specifice unei bucatarii participante in proiect. 

Toate retetele vor fi pregatite, saptamanal, la restaurantele partenere din Bucuresti şi 

vor putea fi degustate pe durata proiectului. 

Prima bucatarie internationala ale carei retete vor fi descoperite si promovate in cursul 

lunii ianuarie este bucataria indiana. Retetele specifice bucatariei indiene vor fi 

preparate si degustate la Taj Restaurant. 

La finalul fiecarei luni de promovare a fiecarei bucatarii internationale, organizatorii vor 

pregati cate o seara speciala, cu muzica specifica si cu degustari ale retetelor si 

bauturilor traditionale ale bucatariei promovate. 

”Ne-am propus, prin acest proiect de educatie culinara sa promovam cele mai 

cunoscute 12 bucatarii ale lumii si sa educam publicul in ceea ce priveste ingredientele 

specifice fiecarei bucatarii. Timp de 50 de saptamani, cu sprijinul a 12 restaurante din 

Bucuresti, vom incerca sa identificam si sa aducem in atentia gurmanzilor cele mai 

interesante retete si locurile in care pot fi degustate. Este bine ca exista restaurante 

care au retete traditionale specifice si vrem sa-i ajutam pe cititori sa le descopere”, a 

declarat Larisa Toader, Managing Director Russenart Communications. 

”Arta culinara cunoaste o multitudine de forme cand ne gandim la nivel global. Ea e 

influentata de zona geografica, de climat, de cultura si multi alti factori. Credem ca 

diversitatea este un factor important si astfel ne-am alaturat proiectului “50 de 

saptamani in bucatariile lumii” pentru a prezenta si sustine arta culinara din cele mai 

importante si influente bucatarii”, a declarat Vlad Szilagyi, Online Marketing Manager 

Sam Mills Distribution. 

Programul de educatie de educatie culinara ”50 de saptamani in bucatariile lumii” este 

initiat de agentia Russenart Comunications in parteneriat cu Arpis si Kotanyi Romania. 

Programul de educatie culinara va fi sprijinit de 12 restaurante diferite care vor prepara 

si oferi publicului retetele specifice fiecarei bucatarii. 

http://www.arpis.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/


 

Partener principal: 

Partenerul principal al programului de educatie culinara ”50 de saptamani in bucatariile 

lumii” este brandul premium Arpis, lansat in 1992. Portofoliul de produse Arpis contine 

faina de malai, faina din grau, gris, otet balsamic, ulei etc. 

Organizator: 

Russenart Communications este o agentie de comunicare infiintata in 2008 si condusa 

de Larisa Toader, in calitate de Director Executiv. Compania se diferentiaza de celelalte 

agentii de pe piata de comunicare romaneasca prin cateva servicii unice: delegarea 

unor specialisti de relatii publice seniori care isi desfasoara activitatea de la biroul 

clientului pe o perioada determinata, consultanti specializati in promovarea start-up-

urilor si a brandurilor de lux, consultanta in derularea proiectelor europene, workshop-

uri aplicative. 

Din 2010, compania a inceput derularea unor proiecte speciale, dedicate unui public 

avizat: Buticul de PR, Congresul Comunicatorilor, Luxury & Elegance, Targul de 

Traditie, Cultura si Manufactura Romaneasca, proiectul de responsabilitate 

sociala Descopera traditiile culinare romanesti!”. 

Pentru detalii referitoare la proiect şi mai multe informatii accesati www.russenart.ro sau 

blogul www.inbucatariilelumii.wordpress.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.arpis.ro/
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http://www.onlinestudent.ro/stiri/50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii


Continut articol : 

In perioada ianuarie – decembrie 2014, Russenart 

Communications în parteneriat cu Arpis și Kotanyi 

Romania derulează programul de educație culinară ”50 de 

săptămâni în bucătăriile lumii” pentru a promova 50 de 

rețete culese din 12 bucătării ale lumii. 

 

Cele 12 bucătării promovate în cadrul proiectului sunt: indiană, 

italiană, chinezească, spaniolă, japoneză, turcească, libaneză, 

mexicană, austriacă, grecească, israeliană și franțuzească.  

În fiecare lună vor fi promovate 4-5 rețete specifice unei bucătării participante în proiect. 

Toate reţetele vor fi pregătite, săptămânal, la restaurantele partenere din Bucureşti şi 

vor putea fi degustate pe durata proiectului. 

Prima bucătărie internațională ale cărei reţete vor fi descoperite și promovate în cursul 

lunii ianuarie este bucătăria indiană. Reţetele specifice bucătăriei indiene vor fi 

preparate şi degustate la Taj Restaurant. 

La finalul fiecărei luni de promovare a fiecărei bucătării internaționale, organizatorii vor 

pregăti câte o seară specială, cu muzica specifică şi cu degustări ale reţetelor şi 

băuturilor tradiţionale ale bucătăriei promovate. 

”Ne-am propus, prin acest proiect de educație culinară să promovăm cele mai 

cunoscute 12 bucătării ale lumii și să educăm publicul în ceea ce privește ingredientele 

specifice fiecărei bucătării. Timp de 50 de săptămâni, cu sprijinul a 12 restaurante din 

București, vom încerca să identificăm și să aducem în atenția gurmanzilor cele mai 

interesante rețete și locurile în care pot fi degustate. Este bine că există restaurante 

care au rețete tradiționale specifice și vrem să-i ajutăm pe cititori să le descopere”, a 

declarat Larisa Toader, Managing Director Russenart Communications. 

”Arta culinară cunoaște o multitudine de forme când ne gândim la nivel global. Ea e 

influențată de zona geografică, de climat, de cultură și mulți alți factori. Credem că 

diversitatea este un factor important și astfel ne-am alăturat proiectului “50 de 

săptămâni în bucătăriile lumii” pentru a prezenta și susține arta culinară din cele mai 

importante și influente bucătării”, a declarat Vlad Szilagyi, Online Marketing Manager 

Sam Mills Distribution. 

Programul de educație de educație culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile lumii” este 

inițiat de agenţia Russenart Comunications în parteneriat cu Arpis și Kotanyi Romania. 

Programul va fi derulat în perioada ianuarie – noiembrie 2014 cu sprijinul a 43 de 

parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): Amelie.ro, Autentic 

Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Bucataria pentru toti, Calendar 

Evenimente, Campus TV, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 

Coolinaria, ecuisine.ro, DiasporaLive.ro, De savurat, ele.ro, eurocadouri.com, eva.ro, 

Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Fapt divers, Food & Bar, Foodblog, 

Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 

inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, OnlineSudent.ro, Papa bun, 



Pap Tot, Restograf, Senso TV, stiuunloc.ro, Timisoara Express, MTWebArt, Woman 

TV, WorldWide Romania. 

Programul de educație culinară va fi sprijinit de 12 restaurante diferite care vor prepara 

și oferi publicului rețetele specifice fiecărei bucătării. 

 

Partener principal 

Partenerul principal al programului de educație culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile 

lumii” este brandul premium Arpis, lansat în 1992. Portofoliul de produse Arpis conține 

făină de mălai, făină din grâu, gris, otet balsamic, ulei etc. 

 

Organizator 

Russenart Communications este o agenţie de comunicare înfiinţată în 2008 şi condusă 

de Larisa Toader, în calitate de Director Executiv. Compania se diferenţiază de celelalte 

agenţii de pe piaţa de comunicare românească prin câteva servicii unice: delegarea 

unor specialişti de relaţii publice seniori care işi desfaşoară activitatea de la biroul 

clientului pe o perioadă determinată, consultanţi specializaţi în promovarea start-up-

urilor şi a brandurilor de lux, consultanţă în derularea proiectelor europene, workshop-

uri aplicative. 

 

Din 2010, compania a început derularea unor proiecte speciale, dedicate unui public 

avizat: Buticul de PR, Congresul Comunicatorilor, Luxury & Elegance, Târgul de 

Tradiţie, Cultură şi Manufactură Românească, proiectul de responsabilitate socială 

Descoperă tradiţiile culinare româneşti!”. 

 

Pentru detalii referitoare la proiect şi mai multe informaţii accesaţi www.russenart.ro sau 

blogul www.inbucatariilelumii.wordpress.com. 
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Continut articol : 

În perioada ianuarie - decembrie 2014, Russenart 
Communications în parteneriat cu Arpis și 
Kotanyi Romania derulează programul de 
educație culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile 
lumii” pentru a promova 50 de rețete culese din 
12 bucătării ale lumii. 

Cele 12 bucătării promovate în cadrul proiectului 
sunt: indiană, italiană, chinezească, spaniolă, 
japoneză, turcească, libaneză, mexicană, austriacă, 
grecească, israeliană și franțuzească.  
 

În fiecare lună vor fi promovate 4-5 rețete specifice unei bucătării participante în proiect. 
Toate reţetele vor fi pregătite, săptămânal, la restaurantele partenere din Bucureşti şi 
vor putea fi degustate pe durata proiectului. 
Prima bucătărie internațională ale cărei reţete vor fi descoperite și promovate în cursul 
lunii ianuarie este bucătăria indiană. Reţetele specifice bucătăriei indiene vor fi 
preparate şi degustate la Taj Restaurant. 

La finalul fiecărei luni de promovare a fiecărei bucătării internaționale, organizatorii vor 
pregăti câte o seară specială, cu muzica specifică şi cu degustări ale reţetelor şi 
băuturilor tradiţionale ale bucătăriei promovate. 

”Ne-am propus, prin acest proiect de educație culinară să promovăm cele mai 
cunoscute 12 bucătării ale lumii și să educăm publicul în ceea ce privește 
ingredientele specifice fiecărei bucătării. Timp de 50 de săptămâni, cu sprijinul a 
12 restaurante din București, vom încerca să identificăm și să aducem în atenția 
gurmanzilor cele mai interesante rețete și locurile în care pot fi degustate. Este 
bine că există restaurante care au rețete tradiționale specifice și vrem să-i ajutăm 
pe cititori să le descopere”, a declarat Larisa Toader, Managing Director 
Russenart Communications. 
 
”Arta culinară cunoaște o multitudine de forme când ne gândim la nivel global. Ea 
e influențată de zona geografică, de climat, de cultură și mulți alți factori. Credem 
că diversitatea este un factor important și astfel ne-am alăturat proiectului "50 de 
săptămâni în bucătăriile lumii" pentru a prezenta și susține arta culinară din cele 
mai importante și influente bucătării”, a declarat Vlad Szilagyi, Online Marketing 
Manager Sam Mills Distribution. 
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Continut articol : 

În perioada ianuarie - decembrie 2014, Russenart 

Communications în parteneriat cu Arpis și Kotanyi 

Romania derulează programul de educație culinară ”50 de 

săptămâni în bucătăriile lumii” pentru a promova 50 de 

rețete culese din 12 bucătării ale lumii.  

 

Cele 12 bucătării promovate în cadrul proiectului sunt: indiană, italiană, chinezească, 

spaniolă, japoneză, turcească, libaneză, mexicană, austriacă, grecească, israeliană și 

franțuzească. În fiecare lună vor fi promovate 4-5 rețete specifice unei bucătării 

participante în proiect. Toate reţetele vor fi pregătite, săptămânal, la restaurantele 

partenere din Bucureşti şi vor putea fi degustate pe durata proiectului. Prima bucătărie 

internațională ale cărei reţete vor fi descoperite și promovate în cursul lunii ianuarie este 

bucătăria indiană. Reţetele specifice bucătăriei indiene vor fi preparate şi degustate la 

Taj Restaurant.  

 

 La finalul fiecărei luni de promovare a fiecărei bucătării internaționale, organizatorii vor 

pregăti câte o seară specială, cu muzica specifică şi cu degustări ale reţetelor şi 

băuturilor tradiţionale ale bucătăriei promovate. ”Ne-am propus, prin acest proiect de 

educație culinară să promovăm cele mai cunoscute 12 bucătării ale lumii și să educăm 

publicul în ceea ce privește ingredientele specifice fiecărei bucătării. Timp de 50 de 

săptămâni, cu sprijinul a 12 restaurante din București, vom încerca să identificăm și să 

aducem în atenția gurmanzilor cele mai interesante rețete și locurile în care pot fi 

degustate. Este bine că există restaurante care au rețete tradiționale specifice și vrem 

să-i ajutăm pe cititori să le descopere”, a declarat Larisa Toader, Managing Director 

Russenart Communications. ”Arta culinară cunoaște o multitudine de forme când ne 

gândim la nivel global.  

 

Ea e influențată de zona geografică, de climat, de cultură și mulți alți factori. Credem că 

diversitatea este un factor important și astfel ne-am alăturat proiectului "50 de 

săptămâni în bucătăriile lumii" pentru a prezenta și susține arta culinară din cele mai 

importante și influente bucătării”, a declarat Vlad Szilagyi, Online Marketing Manager 

Sam Mills Distribution.  

Programul de educație culinară va fi sprijinit de 12 restaurante diferite care vor prepara 

și oferi publicului rețetele specifice fiecărei bucătării. 
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Continut articol : 

În perioada ianuarie - decembrie 2014, 

Russenart Communications în 

parteneriat cu Arpis şi Kotanyi Romania 

derulează programul de educaţie 

culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile 

lumii”, pentru a promova 50 de reţete 

culese din 12 bucătării ale lumii. 

    

 

Cele 12 bucătării promovate în cadrul proiectului sunt: indiană, italiană, chinezească, 
spaniolă, japoneză, turcească, libaneză, mexicană, austriacă, grecească, israeliană şi 
franţuzească.  
 
În fiecare lună vor fi promovate 4-5 reţete specifice unei bucătării participante în proiect. 
Toate reţetele vor fi pregătite, săptămânal, la restaurantele partenere din Bucureşti şi 
vor putea fi degustate pe durata proiectului. 
 
Prima bucătărie internaţională ale cărei reţete vor fi descoperite şi promovate în cursul 
lunii ianuarie este bucătăria indiană. Reţetele specifice bucătăriei indiene vor fi 
preparate şi degustate la Taj Restaurant. 
 
La finalul fiecărei luni de promovare a fiecărei bucătării internaţionale, organizatorii vor 
pregăti câte o seară specială, cu muzica specifică şi cu degustări ale reţetelor şi 
băuturilor tradiţionale ale bucătăriei promovate. 
 
”Ne-am propus, prin acest proiect de educaţie culinară să promovăm cele mai 
cunoscute 12 bucătării ale lumii şi să educăm publicul în ceea ce priveşte ingredientele 
specifice fiecărei bucătării. Timp de 50 de săptămâni, cu sprijinul a 12 restaurante din 
Bucureşti, vom încerca să identificăm şi să aducem în atenţia gurmanzilor cele mai 
interesante reţete şi locurile în care pot fi degustate. Este bine că există restaurante 
care au reţete tradiţionale specifice şi vrem să-i ajutăm pe cititori să le descopere”, a 
declarat Larisa Toader, Managing Director Russenart Communications. 
 
”Arta culinară cunoaşte o multitudine de forme când ne gândim la nivel global. Ea e 
influenţată de zona geografică, de climat, de cultură şi mulţi alţi factori. Credem că 
diversitatea este un factor important şi astfel ne-am alăturat proiectului "50 de 
săptămâni în bucătăriile lumii" pentru a prezenta şi susţine arta culinară din cele mai 
importante şi influente bucătării”, a declarat Vlad Szilagyi, Online Marketing Manager 
Sam Mills Distribution. 
 
Programul de educaţie de educaţie culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile lumii” este 



iniţiat de agenţia Russenart Comunications în parteneriat cu Arpis şi Kotanyi Romania. 
Programul va fi derulat în perioada ianuarie – noiembrie 2014 cu sprijinul a 43 de 
parteneri media (televiziuni, publicaţii tipărite şi online, bloguri): Amelie.ro, Autentic 
Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Bucataria pentru toti, Calendar 
Evenimente, Campus TV, Casa mea, Culinar.ro, Carticica Practica, Cefacemimi?, 
Coolinaria, ecuisine.ro, DiasporaLive.ro, De savurat, ele.ro, eurocadouri.com, eva.ro, 
Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Fapt divers, Food & Bar, Foodblog, 
Garbo.ro, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, InfoAliment, 
inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, metropotam.ro, Mujer, Online Sudent, Papa bun, Pap 
Tot, Restograf, Senso TV, stiuunloc.ro, Timisoara Express, MTWebArt, Woman TV, 
WorldWide Romania. 
 
Programul de educaţie culinară va fi sprijinit de 12 restaurante diferite care vor prepara 
şi oferi publicului reţetele specifice fiecărei bucătării. 

 

Eveniment publicat in data de: 15-01-2014  

 

de către Calendar Evenimente 

Vizualizat de: 41 ori 

Website: http://inbucatariilelumii.wordpress.com/ 
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Continut articol: 

În perioada ianuarie – decembrie 2014, 

Russenart Communications în parteneriat cu 

Arpis și Kotanyi Romania derulează programul de 

educație culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile 

lumii” pentru a promova 50 de rețete culese din 

12 bucătării ale lumii. Citeste tot articolul 50 de 

saptamâni în bucătăriile lumii la culinar.ro.  

 

 

Urmareste site-ul nostru si pe Facebook la adresa de 

webhttp://facebook.com/StiriPresaOnline si pe Twitter la 

adresahttp://twitter.com/StiriPresOnline.  

Daca ti-a placut articolul 50 de saptamâni în bucătăriile lumii, foloseste butoanele de 

socializare de mai jos pentru a o raspandi. Citeste si alte articole culinare in sectiunea 

de mai jos. 
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Continut articol : 

În perioada ianuarie – decembrie 2014, Russenart Communications în parteneriat cu 
Arpis și Kotanyi Romania derulează programul de educație culinară ”50 de săptămâni 
în bucătăriile lumii” pentru a promova 50 de rețete culese din 12 bucătării ale lumii. 
 
Cele 12 bucătării promovate în cadrul proiectului sunt: indiană, italiană, chinezească, 
spaniolă, japoneză, turcească, libaneză, mexicană, austriacă, grecească, israeliană și 
franțuzească. 
 
În fiecare lună vor fi promovate 4-5 rețete 
specifice unei bucătării participante în proiect. 
Toate reţetele vor fi pregătite, săptămânal, la 
restaurantele partenere din Bucureşti şi vor 
putea fi degustate pe durata proiectului. 
 
Prima bucătărie internațională ale cărei reţete 
vor fi descoperite și promovate în cursul lunii 
ianuarie este bucătăria indiană. Reţetele 
specifice bucătăriei indiene vor fi preparate şi 
degustate la Taj Restaurant. 
La finalul fiecărei luni de promovare a fiecărei bucătării internaționale, organizatorii vor 
pregăti câte o seară specială, cu muzica specifică şi cu degustări ale reţetelor şi 
băuturilor tradiţionale ale bucătăriei promovate.  
 
”Ne-am propus, prin acest proiect de educație culinară să promovăm cele mai 
cunoscute 12 bucătării ale lumii și să educăm publicul în ceea ce privește ingredientele 
specifice fiecărei bucătării. Timp de 50 de săptămâni, cu sprijinul a 12 restaurante din 
București, vom încerca să identificăm și să aducem în atenția gurmanzilor cele mai 
interesante rețete și locurile în care pot fi degustate. Este bine că există restaurante 
care au rețete tradiționale specifice și vrem să-i ajutăm pe cititori să le descopere”, a 
declarat Larisa Toader, Managing Director Russenart Communications. 
 
”Arta culinară cunoaște o multitudine de forme când ne gândim la nivel global. Ea e 
influențată de zona geografică, de climat, de cultură și mulți alți factori. Credem că 
diversitatea este un factor important și astfel ne-am alăturat proiectului “50 de 
săptămâni în bucătăriile lumii” pentru a prezenta și susține arta culinară din cele mai 
importante și influente bucătării”, a declarat Vlad Szilagyi, Online Marketing Manager 
Sam Mills Distribution. 
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15 Ian 2014 ... Credem că diversitatea este un factor important și astfel ne-am alăturat 

proiectului “50 de săptămâni în bucătăriile lumii” pentru a prezenta și ... 
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Chiar la începutul anului viitor, Ressenart Communications va lansa un proiect ambițios, 

de educație culinară, intitulat "50 de săptămâni în bucătăriile lumii", program  care se va 

derula în perioada ianuarie - decembrie 2014.  

 

Timp de 50 de săptămâni, vor fi promovate rețete specific celor mai importante 12 

bucătării ale lumii, iar în fiecare lună vor fi promovate 4-5 rețete specifice câte unei 

bucătării a țărilor partenere în proiect. Acestea sunt: Franța, Italia, China, India, Spania, 

Japonia, Turcia, Liban, Israel, Mexic, Austria și Grecia.  

 

Programul ”50 de săptămâni în bucătăriile lumii” se adresează, evident, tuturor 

gurmanzilor, punându-se accentul pe modul de folosire a produselor specific fiecărei țări 

și a brandurilor partenere din cadrul proiectului. Evident, luna ianuarie va debuta cu… 

bucătăria franceză! 
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Continut articol : 

In perioada ianuarie – decembrie 2014, 

Russenart Communications deruleaza 

programul de educatie culinara 50 de 

saptamani in bucatariile lumii pentru a 

promova 50 de retete culese din 12 

bucatarii.Acestea vor fi : indiana, italiana, 

chinezeasca, spaniola, japoneza, turceasca, 

libaneza, mexicana, austriaca, greceasca, 

israeleana si frantuzeasca. 

In fiecare luna vor fi promovate 4-5 retete specific unei bucatarii participante in proiect. 

Toate retetele vor fi pregatite saptamanal la restaurantele partenere din Bucuresti si vor 

putea fi degustate pe durata proiectului.  

Prima bucatarie internationala ale carei retete vor fi descoperite si promovate in curusl 

lunii ianuarie este bucataria indiana. Retetele specifice bucatariei indiene vor fi 

preparate si degustate la Taj Restaurant. 

La finalul fiecarei luni de promovare a fiecarei bucatarii internationale, organizatorii vor 

pregati cate o seara speciala, cu muzica specifica si cu degustari ale retetelor si 

bauturilor traditionale ale bucatariilor promovate. 

”Ne-am propus, prin acest proiect de educație culinară să promovăm cele mai 

cunoscute 12 bucătării ale lumii și să educăm publicul în ceea ce privește ingredientele 

specifice fiecărei bucătării. Timp de 50 de săptămâni, cu sprijinul a 12 restaurante din 

București, vom încerca să identificăm și să aducem în atenția gurmanzilor cele mai 

interesante rețete și locurile în care pot fi degustate. Este bine că există restaurante 

care au rețete tradiționale specifice și vrem să-i ajutăm pe cititori să le descopere”, a 

declarat Larisa Toader, Managing Director Russenart Communications. 

Programul de educatie culinara 50 de saptamani in bucatariile lumii este initiat de 

agentia Russenart Communications in parteneriat cu Arpis si Kotanyi Romania. 
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In perioada ianuarie – decembrie 2014, Russenart 

Commnunications in parteneriat cu Arpis si Kotanyi 

Romania deruleaza programul de educatie 

culinara 50 de saptamani in bucatariile lumii pentru 

a promova 50 de retete culese din 12 bucatarii ale 

lumii.  
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In perioada ianuarie – decembrie 2014, Russenart 
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Bucataria pentru toti : 

În perioada ianuarie – decembrie 2014, Russenart 
Communications în parteneriat cu Arpis și Kotanyi 
Romania derulează programul de educație 
culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile 
lumii” pentru a promova 50 de rețete culese din 12 
bucătării ale lumii. 
 

Cele 12 bucătării promovate în cadrul proiectului sunt: 
indiană, italiană, chinezească, spaniolă, japoneză, turcească, libaneză, mexicană, 
austriacă, grecească, israeliană și franțuzească. 

 

În fiecare lună vor fi promovate 4-5 rețete specifice unei bucătării participante în proiect. 
Toate reţetele vor fi pregătite, săptămânal, la restaurantele partenere din Bucureşti şi 
vor putea fi degustate pe durata proiectului.  

 

Prima bucătărie internațională ale cărei reţete vor fi descoperite și promovate în cursul 
lunii ianuarie este bucătăria indiană. Reţetele specifice bucătăriei indiene vor fi 
preparate şi degustate la Taj Restaurant. 

 

La finalul fiecărei luni de promovare a fiecărei bucătării internaționale, organizatorii vor 
pregăti câte o seară specială, cu muzica specifică şi cu degustări ale reţetelor şi 
băuturilor tradiţionale ale bucătăriei promovate. 

 

”Ne-am propus, prin acest proiect de educație culinară să promovăm cele mai 
cunoscute 12 bucătării ale lumii și să educăm publicul în ceea ce privește ingredientele 
specifice fiecărei bucătării. Timp de 50 de săptămâni, cu sprijinul a 12 restaurante din 
București, vom încerca să identificăm și să aducem în atenția gurmanzilor cele mai 
interesante rețete și locurile în care pot fi degustate. Este bine că există restaurante 
care au rețete tradiționale specifice și vrem să-i ajutăm pe cititori să le descopere”, a 
declarat Larisa Toader, Managing Director Russenart Communications. 
 

”Arta culinară cunoaște o multitudine de forme când ne gândim la nivel global. Ea e 
influențată de zona geografică, de climat, de cultură și mulți alți factori. Credem că 
diversitatea este un factor important și astfel ne-am alăturat proiectului “50 de 
săptămâni în bucătăriile lumii” pentru a prezenta și susține arta culinară din cele mai 
importante și influente bucătării”, a declarat Vlad Szilagyi, Online Marketing Manager 
Sam Mills Distribution. 
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In perioada ianuarie – decembrie 2014, Russenart 
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Romania deruleaza programul de educatie culinara 50  
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In perioada ianuarie - decembrie 2014, Russenart 
Communications deruleaza programul de educatie 
culinara '50 de saptamani in bucatariile lumii' pentru a 
promova 50 de retete culese din 12 bucatarii ale lumii. 
Prima bucatarie internationala ale carei retete vor fi 
descoperite si promovate in cursul lunii ianuarie 
este bucataria indiana.  

  

http://mailing.tele.net/inxmail1/d?q00klvy00eynnqbid000000000000000b0hdogd066
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Casino Life & Business Magazine, prima revistă din industria de gambling din România, 

promovează, așa cum știți, deja, evenimentele cultural educative de calitate și cu un 

grad de originalitate foarte înalt. 

 

Astfel revista noastră a devenit Partener Media al proiectului maraton, de educație 

culinară, intitulat: 50 de săptămâni în bucătăriile lumii. 

 

Prin acest parteneriat, ca și la cele anterioare, Casino Life & Business Magazine, caută 

să vină în sprijinul clienților și partenerilor săi tradiționali, și nu numai, pentru 

promovarea imaginii și intereselor acestora, prin pătrunderea în numeroase și diferite 

nișe de piață, nișe care pot aduce beneficii atât nouă cât și partenerilor noștri. 

  

Prima oprire a acestui original proiect este Petrecerea Indiană ocazionată de lansarea 

programului de educație culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile lumii”. 

 

Petrecerea va avea loc joi, 30 ianuarie 2014, de la ora 19, la restaurantul indian Taj, 

Calea 13 Septembrie, nr.127 – 130, Bucuresti, Sector 5. 

 

Pe durata Petrecerii Indiene va fi prezentat proiectul de educatie culinara “50 de 

saptamani in bucatariile lumii” in timp ce vor fi degustate cele 3 reţete specifice 

bucătăriei indiene, promovate in luna ianuarie. 

 

Programul de educatie culinara “50 de saptamani in bucatariile lumii” se deruleaza in 

perioada ianuarie – decembrie 2014 în parteneriat cu Arpis și Kotanyi Romania cu 

scopul de a promova 50 de rețete culese din cele mai cunoscute 12 bucătării ale lumii. 

 

Programul de educație culinară este sprijinit de 12 restaurante diferite care vor prepara 

și oferi publicului rețetele specifice fiecărei bucătării. 

 



Prima bucătărie internațională ale cărei reţete au fost descoperite și promovate în cursul 

lunii ianuarie este bucătăria indiană, reprezentata de restaurantul Taj. 

 

Vom reveni cu imagini de la acest eveniment în ediția 49/februarie din Casino Life & 

Business Magazine, ediție ce va aparea pe piață în zilele următoare. 

 

  



23. Fapt Divers 

Publicare:  29.01. 2013 06 :58 
 

Circulatie: Nationala 

Descriere: publicatie  online nationala Autor:  

Suprafata articol: Mica Fotografii: 1 

Titlu: Petrecere Indiana / Descopera secretele celei 
mai exotice bucatarii de pe glob! 

Vizualizari:  

 

http://www.faptdivers.ro/comunicate-de-presa/8569-petrecere-indiana-descopera-

secretele-celei-mai-exotice-bucatarii-de-pe-glob.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faptdivers.ro/comunicate-de-presa/8569-petrecere-indiana-descopera-secretele-celei-mai-exotice-bucatarii-de-pe-glob.html
http://www.faptdivers.ro/comunicate-de-presa/8569-petrecere-indiana-descopera-secretele-celei-mai-exotice-bucatarii-de-pe-glob.html


 

Continut articol: 

Joi, 30 ianuarie 2014, incepand cu ora 19, va avea loc 

Petrecerea Indiana cu tema “Descopera secretele celor 

mai exotice retete de pe glob - bucataria indiana!”. Timp de 

3 ore, la restaurantul “Taj”, participantii vor putea testa 

preparatele indiene promovate pe durata lunii ianuarie in 

cadrul programului de educatie culinara "50 de saptamani 

in bucatariile lumii".  

Pentru cei care doresc sa testeze retetele traditionale indiene, intr-un restaurant cu 

specific indian, Restaurantul Taj a pregatit o reducere de 20% la degustarea retetelor 

promovate in cadrul proiectului, cu conditia unei rezervari prealabile. Adresa 

restaurantului Taj este Calea 13 Septembrie nr.127 - 131, Sector 5, Bucuresti. 

Rezervari si detalii: 021-4101820 sau la 0748.133.300 
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Joi, începând cu ora 19, va avea loc Petrecerea Indiana cu tema “Descoperă 

secretele celor mai exotice reţete de pe glob – bucătăria indiană!”.Timp de 3 ore, la 

restaurantul “Taj”, participanţii vor putea testa preparatele 

indiene promovate pe durata lunii ianuarie în cadrul programului de educaţie 

culinară “50 de săptămâni în bucătăriile lumii”. 

 

Pentru cei care doresc să testeze reţetele tradiţionale indiene, într-un 

restaurant cu specific indian, Restaurantul Taj a pregătit o reducere de 20% la 

degustarea reţetelor promovate în cadrul proiectului, cu condiţia unei rezervări 

prealabile. 

 

Adresa restaurantului Taj este Calea 13 Septembrie nr.127 – 131, Sector 5, 

Bucureşti. 

Rezervări şi detalii: 021-4101820 sau la 0748.133.300 

 

Programul de educaţie culinară ”50 de săptămâni în bucătăriile lumii” este 

iniţiat de agenţia Russenart Comunicationsîn parteneriat cu Arpisşi Kotanyi România. 

Programul va fi derulat in perioada ianuarie – noiembrie 2014 cu sprijinul a 70 de 

parteneri media (televiziuni, publicaţii tipărite şi online, bloguri). 
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După cum cred că știți, suntem partenerii celor 

două proiecte culinare realizate de Russenart 

Communications în parteneriat 

cu  Arpis și Kotanyi Romania, iar joi am fost 

invitați la prima petrecere din anul acesta în care 

am degustat rețetele din prima bucătărie 

prezentată în proiectul „50 de săptămâni în 

bucătăriile lumii”, bucătăria indiană, care a avut 

loc la restaurantul indian Taj, Calea 13 

Septembrie, nr.127 – 130, București, Sector 5.  

 

Pe durata Petrecerii Indiene ne-a fost prezentat pe 

scurt proiectul, după care am degustat cele 3 reţete 

specifice bucătăriei indiene, promovate în luna 

ianuarie. 

Programul de educație culinară „50 de săptămâni în 

bucătăriile lumii” se derulează în perioada ianuarie 

– decembrie 2014 în parteneriat cu Arpis și Kotanyi 

Romania cu scopul de a promova 50 de rețete 

culese din cele mai cunoscute 12 bucătării ale 

lumii. 

 

Programul de educație culinară este sprijinit de 12 restaurante diferite care vor prepara 

și oferi publicului rețetele specifice fiecărei bucătării.  

Prima bucătărie internațională ale cărei reţete au fost descoperite și promovate în cursul 

lunii ianuarie a fost bucătăria indiană, reprezentată 

de restaurantul Taj. 

Ajunși acolo am fost întâmpinați cu foarte mare 

căldură de Larisa, coordonatorul proiectului și am 

fost conduși la masă. Am întâlnit oameni minunați, 

cu adevărat profesioniști, pasionați toți de arta 

http://www.worldwideromania.com/2014/02/01/petrecerea-indiana-de-la-restaurantul-taj/www.russenart.ro
http://www.worldwideromania.com/2014/02/01/petrecerea-indiana-de-la-restaurantul-taj/www.russenart.ro
http://www.arpis.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.worldwideromania.com/category/50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii/
http://www.worldwideromania.com/category/50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii/
http://www.worldwideromania.com/2013/09/24/bucuresti/
http://www.arpis.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.ro.kotanyi.com/


gătitului. Ne-am încins la vorbă și timpul a trecut 

foarte repede până ne-au fost aduse cele trei 

mâncăruri indiene delicioase. În acel moment, toată 

lumea a tăcut și am început să înfulecăm… pardon, 

să degustăm :)) cele mai alese și reprezentative 

feluri de mâncare din India.  Cu această ocazia am 

aflat și că este falsă teoria conform căreia 

mâncarea mexicană este cea mai iute și mai 

condimentată mâncare din lume. Acest loc revine 

cu adevărat bucătăriei indiene care folosește cele 

mai multe condimente din toate bucătăriile lumii. 

Într-adevăr, gustul este unul deosebit pe care nu l-am mai întâlnit până acum: un pic 

iute condimentat cu foarte multe ierburi care lasă o senzație nemaipomenită pe papilele 

gustative.  

Sperăm să nu vă facem prea mare poftă, dar în 

cazul în care doriți le puteți încerca și dvs. pentru că 

rețetele sunt pe site-ul nostru.  

Singurul regret al acestei întâlniri a fost faptul că s-a 

terminat și nici nu am simțit cum au trecut orele atât 

de repede. Am făcut schimb de numere de telefon și 

site-uri și sperăm să păstrăm legătura cu toți. Cu 

siguranță îi vom revedea la evenimentul de la 

sfârșitul acestei luni când vor fi prezentate rețetele 

din bucătăria italiană. Până atunci vom rămâne cu gândul la delicioasele mâncăruri 

indiene :)) 

Rețetele indiene degustate le puteți găsi aici: 

Chiftele din carne de pui în sos picant (Murgh 

kofla curry) 

Brânză de vacă în sos de spanac (Palak Paneer) 

A treia o vom primi și publica la începutul săptămânii 

viitoare.  

Celălalt proiect al celor de la Russenart 

Communications și la care suntem parteneri este 

http://www.worldwideromania.com/2014/01/20/reteta-zilei-indiana-chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/
http://www.worldwideromania.com/2014/01/20/reteta-zilei-indiana-chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/
http://www.worldwideromania.com/2014/01/29/reteta-zilei-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer/
http://www.worldwideromania.com/2014/02/01/petrecerea-indiana-de-la-restaurantul-taj/www.russenart.ro
http://www.worldwideromania.com/2014/02/01/petrecerea-indiana-de-la-restaurantul-taj/www.russenart.ro


„Descoperă tradițiile culinare românești” care este deja la cea de-a doua ediție și în care 

publicăm în fiecare săptămână câte o rețetă tradițional românească.  
 


