
Revista presei 

(intermediara) 

- Rezumat - 

Campania a cuprins urmatoarele materiale: 

 Reteta Murgh Makami: Pui in sos dulce-acrisor 

 Fotografii preparare produs 

 Film preparare produs 

 Mentionarea brandului Arpis ca partener principal al acestui 

proiect. 

 

Rezultate Campanie 

 30 articole aparute pana in prezent 

 44 mentionari ale Restaurantului Taj 

 63 mentionari ale partenerului principal Arpis 

 74 de poze publicate 

 



 

1.Bucataria Culinara 

Publicare:.05.02.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor:  

Suprafaţă articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Murgh Makami pui în sos dulce - acrişor Vizualizări: 47; 1 like 

 

http://www.bucatariaculinara.net/murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor.html 

 

 

http://www.bucatariaculinara.net/murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor.html


 

Conţinut articol: 

Reteta face parte din programul de 

educatie culinara “50 de saptamani in 

bucatariile lumii” derulat de agentia de 

relatii publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu 

brandul Arpis și Kotanyi Romania. 
 

Reteta indiana a fost oferita si preparata de 

Taj Restaurant si poate fi degustata zilnic, 

in cadrul restaurantului din Calea 13 

Septembrie, nr.127 – 130, Bucuresti, sector 

5. 

 

Ingrediente : 

 

• 1 kg pui 

• ½ kg rosii proaspete sau piure 

• 2 cepe (pasta) 

• 3 lingurite de zahar 

• Sare – dupa gust 

• Chilli rosu – dupa gust 

• 1 lingurita de frunze de menta 

• ½ cana de smantana (200 g) 

• ½ lingurita nucsoară pudra 

• 2 seminte de scortisoara 

• 4 cuisoare 

• 5 frunze de nucsoară 

• 1 lingura pasta de usturoi si ghimbir 

• 5 linguri de ulei 

 

Mod de preparare : 

 

Rosile se fierb impreuna cu cardamom-ul si pasta de usturoi si ghimbir pana devin 

piure. 

 

Separat, intr-o tava se pun 4 linguri de ulei. 

 

Peste uleiul incins se adauga puiul si se pune la inabusit la foc mic. 

Cand puiul capata culoare se adauga piureul de rosii si pasta de ceapa si se lasa pe foc 

timp de cinci minute. 

http://www.bucatariaculinara.net/cardamom.html


Se adauga restul ingredientelor si se lasa in continuare pe foc timp de 10 minute. 

La sfarsit se adauga smantana si ghimbir. 

 

Partenerul 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. 

 

Restaurantul Gazda : 

 

In ianuarie, programul de educatie culinara este sprijinit de restaurantul indian Taj. 

Taj Restaurant reprezinta de 11 ani bucataria indiana in Bucuresti, castigand in ultimii 

doi ani titlul de “Cel mai bun restaurant indian din Bucuresti”, decernat in cadrul 

concursului Eating & Drinking Awards. In 2010 Restaurantul Taj a castigat premiul: “Cel 

mai popular restaurant din Bucuresti”. 

 

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 va fi derulat in perioada ianuarie – noiembrie 2014 cu sprijinul a 46 de 

parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si 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, Romania Pozitiva, Retetele Marianei, Senso TV, stiuunloc.ro, Timisoara 

Express, MTWebArt, Woman TV, WorldWide Romania. 

 

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

blogulwww.inbucatariilelumii.wordpress.com. 
 

 

 

 

 

http://inbucatariilelumii.wordpress.com/


 

2.Actualitatea 

Publicare: 05.02.2014 
 

Circulaţie: locală 

Descriere: publicaţie locală tipărită şi online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 12 

Titlu: Reţeta săptămânii : Murgh Makami  (Pui în sos 
dulce-acrişor) 

Vizualizări: 672 

 

http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-saptamanii-murgh-makami-pui-in-sos-

dulce-acrisor/ 

 

 

 

http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-saptamanii-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor/
http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-saptamanii-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor/


 

 

Conţinut articol: 

 

Reteta face parte din programul de educaţie 

culinară “50 de saptamani in bucatariile 

lumii” derulat de agentia de relatii 

publice, Russenart Communications în 

parteneriat cu brandul Arpis şi Kotanyi 

Romania. 

Reteta indiană a fost oferită şi preparată de 

Taj Restaurant şi poate fi degustată zilnic, în 

cadrul restaurantului din Calea 13 

Septembrie, nr.127 – 130, Bucureşti, sector 5. 

 

Ingrediente : 

 1 kg pui 

 ½ kg roşii proaspete sau piure 

 2 cepe (pastă) 

 3 linguriţe de zahăr 

 Sare – după gust 

 Chilli roşu – după gust 

 1 linguriţă de frunze de mentă 

 ½  cană de  smântână (200 g) 

 ½ linguriţă cardamom pudră 

 2 seminţe de cinnamon 

 4 cuişoare 

 5 frunze de cardamom 

 1 lingură pastă de usturoi şi ghimbir 

 5 linguri de ulei Arpis 

 

 

 

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


 

Mod de preparare : 

Roşiile se fierb împreună cu cardamom-ul, pasta de usturoi şi ghimbir până devin piure. 

Separat, într-o tavă se pun 4 linguri de ulei. Peste uleiul Arpis încins se adaugă puiul şi 

se pune la înăbuşit la foc mic. Când puiul capătă culoare se adaugă piureul de roşii şi 

pasta de ceapă şi se lasă pe foc timp de cinci minute. Se adaugă restul ingredientelor şi 

se lasă în continuare pe foc timp de 10 minute. La sfârşit se adaugă smântână şi 

ghimbir. 

 

Partenerul principal : 

Partenerul principal al programului de educaţie culinară ”50 

de săptămâni în bucătăriile lumii” este brandul premium Arpis, lansat în 1992. Portofoliul 

de produse Arpis conţine făină de mălai, făină din grâu, gris, otet balsamic, ulei de 

porumb, ulei de măsline etc. 

 

Restaurantul Gazdă : 

În ianuarie, programul de educaţie culinară a fost sprijinit de restaurantul indian Taj. 

Taj Restaurant reprezintă de 11 ani bucataria indiană in Bucuresti, câştigând în ultimii 

doi ani titlul de “Cel mai bun restaurant indian din Bucuresti”, decernat în cadrul 

concursului Eating & Drinking Awards. În 2010 Restaurantul Taj a castigat premiul: “Cel 

mai popular restaurant din Bucuresti”. 

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 se derulează în perioada ianuarie – noiembrie 2014 cu sprijinul a 72 de 

parteneri media (televiziuni, publicaţii tipărite şi online, bloguri): Ziarul Actualitatea, Agro 

TV, Amelie.ro, Autentic Promotion, Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Bucataria 

pentru toti, Calendar Evenimente,Campus TV, Casa mea, Culinar.ro, Carticica 

Practica, Cefacemimi?, CityBest, Coolinaria,Constanta 

Blog, deBanat.ro, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, De 

http://www.ziarulactualitatea.ro/wp-content/uploads/2014/02/logo.png
http://www.arpis.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.ziarulactualitatea.ro/
http://www.agro-tv.ro/
http://www.agro-tv.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.bpt.ro/
http://www.bpt.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.citybest.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.constantablog.net/
http://www.constantablog.net/
http://www.debanat.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.desavurat.blogspot.ro/


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

lapte, Fapt divers, Food & Bar,Foodblog, Garbo.ro, Gastromag, Gastro 

Media, Gatitul.ro, gustos.ro, Horeca Romania, HRB 

Expert, iasifun.ro, Infoest,  InfoAliment, inoras.ro, jurnaldebucuresti.com, La 

Bucatarie, Lugoj Online, Monitorul de Botosani, metropotam.ro, Mujer, Monitorul de 

Galati, Online Sudent, Orasul Suceava, Papa bun, Pap Tot, Radio Fix 

Botosani, ReplicaVedetelor.ro, Restograf, Retete ca la Mama, Retetele 

Marianei, Romania libera, Romania pozitiva, Satmareanul.net, Senso TV, Somes 

TV, stiuunloc.ro, Timisoara Express, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, Viata 

Buzaului,MTWebArt, Woman TV, WorldWide Romania, Ziarul de Iasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.gastromag.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gatitul.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.iasifun.ro/
http://www.infoest.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.labucatarie.ro/
http://www.labucatarie.ro/
http://www.lugojonline.ro/
http://www.monitorulbt.ro/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.onlinestudent.ro/
http://www.orasulsuceava.ro/
http://www.papabun.com/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.radiofix.ro/
http://www.radiofix.ro/
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.satmareanul.net/
http://www.sensotv.ro/
http://www.somestv.ro/
http://www.somestv.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://www.viatabuzaului.ro/
http://www.viatabuzaului.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.worldwideromania.com/
http://www.ziaruldeiasi.ro/


 

3.Presa Prahova 

Publicare: 05.02.2014 18 :17 
 

Circulaţie: locală 

Descriere: portal online de ştiri Autor: Preluat de pe site-ul Fapt 
Divers 

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă indiană/ Murgh Makami – Pui în sos dulce 
– acrişor 

Promovare:  

 

http://www.presa.ph/index.php/component/k2/item/92901-reteta-indiana-murgh-

makami-pui-in-sos-dulce-acrisor 

 

 

http://www.presa.ph/index.php/component/k2/item/92901-reteta-indiana-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor
http://www.presa.ph/index.php/component/k2/item/92901-reteta-indiana-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor


 

Conţinut articol: 

Reteta face parte din programul de educație culinară “50 de saptamani in bucatariile 
lumii” derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications în parteneriat cu 
brandul Arpis și Kotanyi Romania. Reteta indiană a fost oferită și preparată de Taj 
Restaurant și poate fi degustată zilnic, în cadrul restaurantului din Calea 13 Septembrie, 
nr.127 – 130, București, sector 5. 

Ingrediente : 

•           1 kg pui 

•           ½ kg roşii proaspete sau piure 

•           2 cepe (pastă) 

•           3 linguriţe de zahăr 

•           Sare - după gust 

•           Chilli roşu – după gust 

•           1 linguriţă de frunze de mentă 

•           ½  cană de  smântână (200 g) 

•           ½ linguriţă cardamom pudră 

•           2 seminţe de cinnamon 

•           4 cuişoare 

•           5 frunze de cardamom 

•           1 lingură pastă de usturoi şi ghimbir 

•           5 linguri de ulei Arpis 

Mod de preparare : 

Roşiile se fierb împreună cu cardamom-ul, pasta de usturoi şi ghimbir până devin piure. 
Separat, într-o tavă se pun 4 linguri de ulei. Peste uleiul Arpis încins se adaugă puiul şi 
se pune la înăbuşit la foc mic. Când puiul capătă culoare se adaugă piureul de roşii şi 
pasta de ceapă şi se lasă pe foc timp de cinci minute. Se adaugă restul ingredientelor şi 



se lasă în continuare pe foc timp de 10 minute. La sfârşit se adaugă smântână şi 
ghimbir. 

Authors: www.faptdivers.ro-stiri online 

Read more http://faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8673-reteta-indiana-murgh-
makami-pui-in-sos-dulce-acrisor.html 

http://faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8673-reteta-indiana-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor.html
http://faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8673-reteta-indiana-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor.html


 

4.Ziare Live 

Publicare: 05.02.2014, 08 : 42 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: portal online de ştiri Autor: Preluat de pe site-ul 
Sătmăreanul 

Suprafata articol: Mică Fotografii:1  

Titlu: Reţetă : Murgh Makami – pui în sos dulce – 
acrişor 

Promovare:  

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor.html 

 

 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/reteta-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor.html


 



 

Conţinut articol: 

Reteta face parte din programul de educație culinara “50 de saptamani in bucatariile 

lumii” derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu 

brandul Arpis șiKotanyi... ---- 

Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…   

  

Sursa articol si foto: satmareanul.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziarelive.ro/despre/russenart_communications.html
http://feedproxy.google.com/~r/Satmareanu/~3/99kT3gYJn_w/
http://www.ziarelive.ro/presa/satmareanul.net.html


 

5.News Start 

Publicare: 05.02.2014, 08 : 52 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: portal online de ştiri Autor: Preluat de pe site-ul 
Satmareanu 

Suprafata articol: Mică Fotografii: 

Titlu: Reţetă : Murgh Makami -  pui în sos dulce – 
acrişor 

Vizualizări: 15 

 

http://news.portal-start.com/postlocal/reteta-murgh-makami-pui-/ 

 

http://news.portal-start.com/postlocal/reteta-murgh-makami-pui-/


 

Conţinut articol : 

Reteta face parte din programul de educație culinară “50 de saptamani in bucatariile 

lumii” derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications în parteneriat cu 

brandul Arpis și Kotanyi... ---- 

mai multe 

sursa foto si articol: Satmareanu - See more at: http://news.portal-

start.com/postlocal/reteta-murgh-makami-pui-/#sthash.LvMQaMVN. 

 

 

 

 

http://feedproxy.google.com/~r/Satmareanu/~3/99kT3gYJn_w/
http://feedproxy.google.com/~r/Satmareanu/~3/99kT3gYJn_w/
http://news.portal-start.com/postlocal/reteta-murgh-makami-pui-/#sthash.LvMQaMVN
http://news.portal-start.com/postlocal/reteta-murgh-makami-pui-/#sthash.LvMQaMVN


 

6.Reţetele Marianei 

Publicare: 05.02.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: blog culinar Autor: Mariana Robescu 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 3 

Titlu : Murgh Makami – Pui în sos dulce - acrişor Promovare: 5 like-uri 

 

http://www.bloglovin.com/frame?post=2305545611&group=0&frame_type=b&blog=687

8711&link=aHR0cDovL3JldGV0ZWxlbWFyaWFuZWkud29yZHByZXNzLmNvbS8yMDE

0LzAyLzA1L211cmdoLW1ha2FtaS1wdWktaW4tc29zLWR1bGNlLWFjcmlzb3Iv&frame=

1&click=0&user=0 

http://www.bloglovin.com/frame?post=2305545611&group=0&frame_type=b&blog=6878711&link=aHR0cDovL3JldGV0ZWxlbWFyaWFuZWkud29yZHByZXNzLmNvbS8yMDE0LzAyLzA1L211cmdoLW1ha2FtaS1wdWktaW4tc29zLWR1bGNlLWFjcmlzb3Iv&frame=1&click=0&user=0
http://www.bloglovin.com/frame?post=2305545611&group=0&frame_type=b&blog=6878711&link=aHR0cDovL3JldGV0ZWxlbWFyaWFuZWkud29yZHByZXNzLmNvbS8yMDE0LzAyLzA1L211cmdoLW1ha2FtaS1wdWktaW4tc29zLWR1bGNlLWFjcmlzb3Iv&frame=1&click=0&user=0
http://www.bloglovin.com/frame?post=2305545611&group=0&frame_type=b&blog=6878711&link=aHR0cDovL3JldGV0ZWxlbWFyaWFuZWkud29yZHByZXNzLmNvbS8yMDE0LzAyLzA1L211cmdoLW1ha2FtaS1wdWktaW4tc29zLWR1bGNlLWFjcmlzb3Iv&frame=1&click=0&user=0
http://www.bloglovin.com/frame?post=2305545611&group=0&frame_type=b&blog=6878711&link=aHR0cDovL3JldGV0ZWxlbWFyaWFuZWkud29yZHByZXNzLmNvbS8yMDE0LzAyLzA1L211cmdoLW1ha2FtaS1wdWktaW4tc29zLWR1bGNlLWFjcmlzb3Iv&frame=1&click=0&user=0


 

Conţinut articol: 

Astazi postez a doua reteta indiana din cadrul programului de educatie culinara “50 de 

saptamani in bucatariile lumii” derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Arpis și Kotanyi Romania. Reteta indiana a 

fost oferita si preparata de Taj Restaurant si poate fi degustata zilnic, in cadrul 

restaurantului din Calea 13 Septembrie, nr.127 – 130, Bucuresti, sector 5. 

 

Ce ai nevoie 

1 kg pui 

500 g rosii proaspete 

2 cepe (pasta) 



3 lingurite zahar 

sare, dupa gust 

chilli rosu, dupa gust 

1 lingurita frunze de menta tocata 

200 g smantana 

½ lingurita cardamom pudra 

2 seminte de scortisoara 

4 cuisoare 

5 frunze de nucsoară 

1 lingura pasta de usturoi si ghimbir 

5 linguri de ulei 

 

Cum prepari 

Rosiile prospete se fac piure si se fierb impreuna cu cardamomul si pasta de usturoi si 

ghimbir pana devin o pasta. Puiul se taie bucati, se spala si se usuca cu prosopae 

absorbante. 

Separat, intr-o tigaie se pun 4 linguri de ulei, se asaza pe foc si cand s-a incins se 

adauga puiul si se inabusa la foc mic pana capata 

culoare. 

Se adauga peste pui piureul de rosii, pasta de ceapa 

si se lasa sa fiarba, la foc mic, cinci minute. 

Se adauga restul ingredientelor si se mai lasa pe 10 

minute. La final se adauga smantana si ghimbirul. 

 

Partenerul 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. 

Restaurantul Gazda : 

In ianuarie, programul de educatie culinara este sprijinit de restaurantul indian Taj. 

Taj Restaurant reprezinta de 11 ani bucataria indiana in Bucuresti, castigand in ultimii 

doi ani titlul de “Cel mai bun restaurant indian din Bucuresti”, decernat in cadrul 

concursului Eating & Drinking Awards. In 2010 Restaurantul Taj a castigat premiul: “Cel 

mai popular restaurant din Bucuresti”. 

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 va fi derulat in perioada ianuarie – noiembrie 2014 cu sprijinul a 46 de 

parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si 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, Romania Pozitiva, Retetele Marianei, Senso TV, stiuunloc.ro, Timisoara 

Express, MTWebArt, Woman TV, WorldWide Romania. 

Pentru detalii referitoare la proiect si mai multe informatii 

accesati http://www.russenart.ro sau blogulhttp://www.inbucatariilelumii.wordpress.com. 

Contact 

Larisa Toader 

Russenart Communications 

Larisa.toader@russenart.ro 

http://www.russenart.ro/
http://www.inbucatariilelumii.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.Campus Buzău 

Publicare: 05.02.2014 
 

Circulaţie: locală 

Descriere: publicaţie locală  Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 11 

Titlu: Reţetă indiană de pui în sos dulce - acrişor Vizualizări: 54 

 

http://www.campusbuzau.ro/reteta-indiana-de-pui-in-sos-dulce-acrisor/ 

 

 

http://www.campusbuzau.ro/reteta-indiana-de-pui-in-sos-dulce-acrisor/


 

Conţinut articol: 

Reteta face parte din programul de educație culinară 

“50 de saptamani in bucatariile lumii” derulat de 

agentia de relatii publice, Russenart Communications 

în parteneriat cu brandul Arpis și Kotanyi Romania. 

Reteta indiană a fost oferită și preparată de Taj 

Restaurant și poate fi degustată zilnic, în cadrul 

restaurantului din Calea 13 Septembrie, nr.127 – 130, 

București, sector 5. 

Ingrediente : 

• 1 kg pui 

• ½ kg roşii proaspete sau piure 

• 2 cepe (pastă) 

• 3 linguriţe de zahăr 

• Sare – după gust 

• Chilli roşu – după gust 

• 1 linguriţă de frunze de mentă 

• ½ cană de smântână (200 g) 

• ½ linguriţă cardamom pudră 

• 2 seminţe de cinnamon 

• 4 cuişoare 

• 5 frunze de cardamom 

• 1 lingură pastă de usturoi şi ghimbir 

• 5 linguri de ulei Arpis 

 

Mod de preparare : 

Roşiile se fierb împreună cu cardamom-ul, pasta de usturoi şi ghimbir până devin piure. 

Separat, într-o tavă se pun 4 linguri de ulei. 

 



Peste uleiul Arpis încins se adaugă puiul şi se pune la înăbuşit la foc mic. 

Când puiul capătă culoare se adaugă piureul de roşii şi pasta de ceapă şi se lasă pe foc 

timp de cinci minute. 

Se adaugă restul ingredientelor şi se lasă în continuare pe foc timp de 10 minute. 

La sfârşit se adaugă smântână şi ghimbir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Lulu – Povesti din bucătărie 

Publicare: 05.02.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: blog culinar Autor: Preluat de pe site-ul 
Retetele Marianei 

Suprafata articol: Mică Fotografii: 1  

Titlu: Murgh Makami – Pui în sos dulce acrişor Promovare:  

 

http://lulu-povestidinbucatarie.blogspot.ro/2013/05/paste-cu-sos-de-smantana.html#uds-

search-results 

 

 

http://lulu-povestidinbucatarie.blogspot.ro/2013/05/paste-cu-sos-de-smantana.html#uds-search-results
http://lulu-povestidinbucatarie.blogspot.ro/2013/05/paste-cu-sos-de-smantana.html#uds-search-results


 

Conţinut articol: 

5 feb. 2014 ... Astazi postez a doua reteta indiana din cadrul programului de educatie 

culinara “ 50 de saptamani in bucatariile lumii” derulat de agentia de ... 

retetelemarianei.wordpress.com 
Cu etichetăLista mea ... 
 

 



 

9.Gatitul 

Publicare: 05.02.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Murgh Makami Pui în sos dulce - acrişor Promovare: 1 like 

 

http://www.gatitul.ro/stiri/murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor.html 

 

http://www.gatitul.ro/stiri/murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor.html


 

Conţinut articol: 

 

Reteta face parte din programul de educatie 

culinara “50 de saptamani in bucatariile lumii” 

derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Arpis 

si Kotanyi Romania. 

Reteta indiana a fost oferita si preparata de Taj 

Restaurant si poate fi degustata zilnic, in cadrul 

restaurantului din Calea 13 Septembrie, nr.127 – 

130, Bucuresti, sector 5. 

 -1 kg pui 

 -½ kg rosii proaspete sau piure 

 -2 cepe (pasta) 

 -3 lingurite de zahar 

 -Sare – dupa gust 

 -Chilli rosu – dupa gust 

 -1 lingurita de frunze de menta 

 -½ cana de smantana (200 g) 

 -½ lingurita nucsoară pudra 

 -2 seminte de scortisoara 

 -4 cuisoare 

 -5 frunze de nucsoară 

 -1 lingura pasta de usturoi si ghimbir 

 -5 linguri de ulei 



Mod de preparare : 

Rosile se fierb impreuna cu cardamom-ul si pasta de usturoi si ghimbir pana devin 

piure. 

Separat, intr-o tava se pun 4 linguri de ulei. 

Peste uleiul incins se adauga puiul si se pune la inabusit la foc mic. 

Cand puiul capata culoare se adauga piureul de rosii si pasta de ceapa si se lasa pe foc 

timp de cinci minute. 

Se adauga restul ingredientelor si se lasa in continuare pe foc timp de 10 minute. 

La sfarsit se adauga smantana si ghimbir. 

Partenerul 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. 

Restaurantul Gazda : 

In ianuarie, programul de educatie culinara este sprijinit de restaurantul indian Taj. 

Taj Restaurant reprezinta de 11 ani bucataria indiana in Bucuresti, castigand in ultimii 

doi ani titlul de “Cel mai bun restaurant indian din Bucuresti”, decernat in cadrul 

concursului Eating & Drinking Awards. In 2010 Restaurantul Taj a castigat premiul: “Cel 

mai popular restaurant din Bucuresti”. 

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 va fi derulat in perioada ianuarie – noiembrie 2014 cu sprijinul a 46 de 

parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si 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, Romania Pozitiva, Retetele Marianei, Senso TV, stiuunloc.ro, Timisoara 

Express, MTWebArt, Woman TV, WorldWide Romania. 

 

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

blogul www.inbucatariilelumii.wordpress.com. 

 

http://www.gatitul.ro/dictionar/usturoi.html
http://www.gatitul.ro/dictionar/ceapa.html
http://www.inbucatariilelumii.wordpress.com/


10.Romania Pozitiva 

Publicare: 06.02.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie naţională Autor: Andra Calenic 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă indiană : Murgh Makami – pui în sos 
dulce acrişor 

Promovare: 1 tweet 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/reteta-indiana-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-

acrisor/ 

 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/reteta-indiana-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor/
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/reteta-indiana-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor/


Conţinut articol: 

Reteta face parte din programul de 

educație culinară “50 de saptamani in 

bucatariile lumii” derulat de agentia de 

relatii publice, Russenart 

Communications în parteneriat cu 

brandulArpis și Kotanyi Romania. 

Reteta indiană a fost oferită și preparată 

de Taj Restaurant și poate fi degustată 

zilnic, în cadrul restaurantului din Calea 

13 Septembrie, nr.127 – 130, București, sector 5. 

Ingrediente: 

 1 kg pui 

 ½ kg roşii proaspete sau piure 

 2 cepe (pastă) 

 3 linguriţe de zahăr 

 Sare – după gust 

 Chilli roşu – după gust 

 1 linguriţă de frunze de mentă 

 ½  cană de  smântână (200 g) 

 ½ linguriţă cardamom pudră 

 2 seminţe de cinnamon 

 4 cuişoare 

 5 frunze de cardamom 

 1 lingură pastă de usturoi şi ghimbir 

 5 linguri de ulei Arpis 

Mod de preparare: 

 Roşiile se fierb împreună cu cardamom-ul, pasta de usturoi şi ghimbir până devin 

piure. 

 Separat, într-o tavă se pun 4 linguri de ulei. 

 Peste uleiul Arpis încins se adaugă puiul şi se pune la înăbuşit la foc mic. 

 Când puiul capătă culoare se adaugă piureul de roşii şi pasta de ceapă şi se lasă 

pe foc timp de cinci minute. 

 Se adaugă restul ingredientelor şi se lasă în continuare pe foc timp de 10 minute. 

 La sfârşit se adaugă smântână şi ghimbir. 

 

 

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


Partenerul 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 de porumb, ulei de măsline etc. 

Restaurantul Gazdă : 

În ianuarie, programul de educație culinară este sprijinit de restaurantul indian Taj. 

Taj Restaurant reprezintă de 11 ani bucataria indiană in Bucuresti, câștigând în ultimii 

doi ani titlul de “Cel mai bun restaurant indian din Bucuresti”, decernat în cadrul 

concursului Eating & Drinking Awards. În 2010 Restaurantul Taj a castigat premiul: “Cel 

mai popular restaurant din Bucuresti”. 

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 72 de 

parteneri media (televiziuni, publicații tipărite și online, bloguri): Agro 

TV, Amelie.ro, Autentic Promotion,Bucatarescu.ro, Bucataria Culinara, Bucataria pentru 

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

Practica, Cefacemimi?, CityBest, Coolinaria,Constanta 

Blog, deBanat.ro, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, De 

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

lapte, Fapt divers, Food & Bar, Foodblog, Garbo.ro, Gastromag, Gastro 

Media, Gatitul.ro,gustos.ro, Horeca Romania, HRB 

Expert, iasifun.ro, Infoest,  InfoAliment, inoras.ro,jurnaldebucuresti.com, La 

Bucatarie, Lugoj Online, Monitorul de Botosani, metropotam.ro,Mujer, Monitorul de 

Galati, Online Sudent, Orasul Suceava, Papa bun, Pap Tot, Radio Fix 

Botosani, ReplicaVedetelor.ro, Restograf, Retete ca la Mama, Retetele 

Marianei,Romania libera, Romania pozitiva, Satmareanul.net, Senso TV, Somes 

TV, stiuunloc.ro,Timisoara Express, traditionalromanesc.ro, Vacante la tara, Viata 

Buzaului, MTWebArt,Woman TV, WorldWide Romania, Ziarul Actualitatea, Ziarul de 

Iasi. 

Pentru detalii referitoare la proiect şi mai multe informaţii 

accesaţi www.russenart.ro sau blogul www.inbucatariilelumii.wordpress.com. 
 

 

 

 

http://www.arpis.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.agro-tv.ro/
http://www.agro-tv.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.bpt.ro/
http://www.bpt.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.citybest.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.constantablog.net/
http://www.constantablog.net/
http://www.debanat.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.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.gastromag.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gatitul.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.iasifun.ro/
http://www.infoest.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.labucatarie.ro/
http://www.labucatarie.ro/
http://www.lugojonline.ro/
http://www.monitorulbt.ro/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.onlinestudent.ro/
http://www.orasulsuceava.ro/
http://www.papabun.com/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.radiofix.ro/
http://www.radiofix.ro/
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.satmareanul.net/
http://www.sensotv.ro/
http://www.somestv.ro/
http://www.somestv.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://www.viatabuzaului.ro/
http://www.viatabuzaului.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.worldwideromania.com/
http://www.ziarulactualitatea.ro/
http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.inbucatariilelumii.wordpress.com/


 

11.Ziare A-Z 

Publicare: 06.02.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: portal online de știri Autor: Preluat de pe site-ul Indo 
Est 

Suprafata articol: Medie Fotografii:  

Titlu: Pui în sos dulce-acrișor – rețetă indiană Vizualizari:  

 

http://www.ziareaz.ro/ziare/articole/infoest-braila/pui-in-sos-dulce-acrisor---reteta-

indiana.html 

 

 

 

 

http://www.ziareaz.ro/ziare/articole/infoest-braila/pui-in-sos-dulce-acrisor---reteta-indiana.html
http://www.ziareaz.ro/ziare/articole/infoest-braila/pui-in-sos-dulce-acrisor---reteta-indiana.html


 



 

Conținut articol: 

Reteta face parte din programul de educatie culinara “50 de saptamani in bucatariile 

lumii” derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu 

brandul Arpis si Kotanyi Romania... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.La Bucatarie 

Publicare: 30.01.2014  
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Reţeta indiană/Brânză de vacă în sos de spanac 
(Palak Paneer) 

Vizualizari:  

 

http://www.labucatarie.ro/?p=3000 

 

 

 

 

http://www.labucatarie.ro/?p=3000


 

Conținut articol: 

Ingrediente : 

 - 1 kg pui; 

- ½ kg rosii proaspete sau piure; 

- 2 cepe (pasta); 

- 3 lingurite de zahar; 

- sare – dupa gust; 

- chilli rosu – dupa gust; 

- 1 lingurita de frunze de menta; 

- ½  cana de  smantana (200 g); 

- ½ lingurita nucsoară pudra; 

- 2 seminte de scortisoara; 

- 4 cuisoare; 

- 5 frunze de nucsoara; 

- 1 lingura pasta de usturoi si ghimbir; 

- cardamon; 

- 5 linguri de ulei. 

 

Mod de preparare: 

Rosile se fierb impreuna cu cardamom-ul, pasta de usturoi si ghimbir pana devin piure. 

Separat, intr-o tava se pun 4 linguri de ulei. Peste uleiul incins se adauga puiul si se 

pune la inabusit la foc mic. Cand puiul capata culoare se adauga piureul de rosii si 

pasta de ceapa si se lasa pe foc timp de cinci minute. Se adauga  restul ingredientelor 

si se lasa in continuare pe foc timp de 10 minute. La sfarsit se adauga smantana si 

ghimbirul. 



Reteta indiana a fost oferita si preparata de Taj Restaurant si poate fi degustata zilnic, 

in cadrul restaurantului din Calea 13 Septembrie, nr.127 – 130, Bucuresti, sector 5. 

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

lumii” este brandul premium Arpis, lansat in 1992. 

Reteta face parte din programul de educatie culinara “50 de saptamani in bucatariile 

lumii” derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu 

brandul Arpis si Kotanyi Romania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.Worldwide Romania 

Publicare: 06.02.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor:  

Suprafaţă articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Reţeta zilei : pui în sos dulce – acrişor (Murgh 
Makami) 

Promovare: 1 comentariu 

 

http://www.worldwideromania.com/2014/02/06/reteta-zilei-pui-in-sos-dulce-acrisor-

murgh-makami/ 

 

 

http://www.worldwideromania.com/2014/02/06/reteta-zilei-pui-in-sos-dulce-acrisor-murgh-makami/
http://www.worldwideromania.com/2014/02/06/reteta-zilei-pui-in-sos-dulce-acrisor-murgh-makami/


 

Conţinut articol: 

 

Ingrediente 

 1 kg pui 

 ½ kg roşii proaspete sau piure 

 2 cepe (pastă) 

 3 linguriţe de zahăr 

 sare – după gust 

 chilli roşu – după gust 

 1 linguriţă de frunze de mentă 

 ½  cană de  smântână (200 g) 

 ½ linguriţă cardamom pudră 

 2 batoane de scorțișoară 

 4 cuişoare 

 5 frunze de cardamom 

 1 lingură pastă de usturoi şi ghimbir 

 5 linguri de ulei Arpis 
 
Mod de preparare: 

1. Roşiile se fierb împreună cu cardamom-ul, pasta de usturoi şi ghimbir până 

devin piure. 

2. Separat, într-o tavă se pun 4 linguri de ulei. 

3. Peste uleiul Arpis încins se adaugă puiul şi se pune la înăbuşit la foc mic. 

4. Când puiul capătă culoare se adaugă piureul de roşii şi pasta de ceapă şi se 

lasă pe foc timp de cinci minute. 

5. Se adaugă restul ingredientelor şi se lasă în continuare pe foc timp de 10 

minute. 

6. La sfârşit se adaugă smântână şi ghimbir. 



Poftă bună! 

Rețeta face parte din programul de educație culinară „50 de săptămâni în bucătăriile 

lumii” derulat de agenția de relații publice, Russenart Communications în parteneriat cu 

brandul Arpis și Kotanyi Romania. 

Rețeta indiană a fost oferită și preparată de Taj Restaurant și poate fi degustată zilnic, 

în cadrul restaurantului din Calea 13 Septembrie, nr.127 – 130, București, sector 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inbucatariilelumii.wordpress.com/
http://www.inbucatariilelumii.wordpress.com/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.worldwideromania.com/2013/09/24/bucuresti/


 

14.Ziare pe net 

Publicare: 06.02.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: portal online de știri Autor: Preluat de pe site-ul Info 
Est 

Suprafata articol: Medie Fotografii:  

Titlu: Pui în sos dulce – acrișor – rețetă indiană Vizualizari: 9 

 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/pui-in-sos-dulce-acrisor-reteta-indiana-3223557.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/pui-in-sos-dulce-acrisor-reteta-indiana-3223557.html


 

Conținut articol: 

Reteta face parte din programul de educatie culinara “50 de saptamani in bucatariile 

lumii" derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu 

brandul Arpis si Kotanyi Romania. 

 

Ingrediente: 

1 kg pui 

½ kg rosii proaspete sau piure 

2 cepe (pasta) 

3 lingurite de zahar 

Sare - dupa gust 

Chilli rosu – dupa gust 

1 lingurita de frunze de menta 

½ cana de smantana (200 g) 

½ lingurita nucsoara pudra 

2 seminte de scortisoara 

4 cuisoare 

5 frunze de nucsoara 

1 lingura pasta de usturoi si ghimbir 

5 linguri de ulei 

Mod de preparare: 

Rosiile se fierb impreuna cu cardamom-ul si pasta de usturoi... citeste mai mult 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri-despre/romania/
http://www.infoest.ro/index.php?pn=2&idn=386475444


 

15.Ce face Mimi? 

Publicare: 06.02.2014  
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 3 

Titlu: Reţeta indiană : Pui în sos dulce –acrișor (Murgh 
Makami) 

Promovare: 16 like-uri 

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-indiana-pui-in-sos-dulce-acrisor-murgh-makami/ 

 

 

 

 

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-indiana-pui-in-sos-dulce-acrisor-murgh-makami/


 

Conținut articol: 

Îți dorești să prepari o mâncare exotică cu care 

să-ți dai gata invitații la masă? Încercă o rețetă 

tradițională indiană cu pui! Este un adevărat 

deliciu culinar și se pregătește extrem de ușor! 

Mimi îți spune ce să faci! Ascult-o pe Mimi! 

Dacă te-ai săturat de mâncăruri tradiționale 

românești pe care le poate pregăti oricine, poți 

încerca să pătrunzi în tainele bucătăriei indiene. 

Puiul în sos dulce-acrișor se pregătește rapid și 

fără mare efort. Singura condiție este să 

cumperi condimentele necesare pe care le 

găsești în aproape orice supermarkt sau 

hypermarket. 

Ingrediente:  

 

1 kg pui 

½ kg rosii proaspete sau piure 

2 cepe (pasta) 

3 lingurite de zahar 

Sare - dupa gust 

Chilli rosu – dupa gust 

1 lingurita de frunze de menta 

½  cana de  smantana (200 g) 

½ lingurita nucsoara pudra 

2 seminte de scortisoara 

4 cuisoare 

5 frunze de nucsoara 

1 lingura pasta de usturoi si ghimbir 

5 linguri de ulei 

 

Mod de preparare: 

 

Rosiile se fierb impreuna cu cardamom-ul si 

pasta de usturoi si ghimbir pana devin piure. 

Separat, intr-o tava, se pun 4 linguri de ulei. 

Peste uleiul incins se adauga puiul si se 

 

 

 



pune la inabusit la foc mic.  

Cand puiul capata culoare se adauga piureul de rosii si pasta de ceapa si se lasa pe foc 

timp de cinci minute. 

Se adauga  restul ingredientelor si se lasa in continuare pe foc timp de 10 minute. 

La sfarsit se adauga smantana si ghimbir. 

Rețeta indiană a fost oferită și preparată de Taj restaurant și poate fi degustată zilnic în 

cadrul restaurantuli din Calea 13 septembire , nr.127-130, sector 5, București. 

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 de grâu, griș, oțet balsamic, ulei de porumb, ulei de măsline, etc. 

Restaurantul gazdă 

În ianuarie, programul de educație culinară este sprijinit de restaurantul indian Taj. Taj 

Restaurant reprezintă de 11 ani bucătăria indiană în București, câștigând în ulimii doi 

ani titlul de Cel mai bun restaurant indian din București, decernat în cadrul concursului 

Eating & Drinking Awards. În 2010, Restaurantul Taj a câștigat premiul Cel mai popular 

restaurant din București. 

Programul de educație culinară 50 de săptămâni in bucătăriile lumii este inițiat de 

agenția Russenart Communications în parteneriat cu Arpis și Kotanyi România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16.Info Est 

Publicare: 06.02.2014  
 

Circulaţie: regională 

Descriere: publicaţie online regională Autor: Alexandrina Iordache 

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Pui în sos dulce – acrișor – rețetă indiană Vizualizari:  

 

http://www.infoest.ro/index.php?pn=2&idn=386475444&nt=0 

 

 

 

http://www.infoest.ro/index.php?pn=2&idn=386475444&nt=0


 

Conținut articol: 

Reteta face parte din programul de educatie 

culinara “50 de saptamani in bucatariile lumii” 

derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Arpis si 

Kotanyi Romania. 

 

Ingrediente:  

 

1 kg pui 

½ kg rosii proaspete sau piure 

2 cepe (pasta) 

3 lingurite de zahar 

Sare - dupa gust 

Chilli rosu – dupa gust 

1 lingurita de frunze de menta 

½  cana de  smantana (200 g) 

½ lingurita nucsoara pudra 

2 seminte de scortisoara 

4 cuisoare 

5 frunze de nucsoara 

1 lingura pasta de usturoi si ghimbir 

5 linguri de ulei 

 

Mod de preparare: 

 

Rosiile se fierb impreuna cu cardamom-ul si pasta de usturoi si ghimbir pana devin 

piure. 

Separat, intr-o tava, se pun 4 linguri de ulei. Peste uleiul incins se adauga puiul si se 

pune la inabusit la foc mic.  

Cand puiul capata culoare se adauga piureul de rosii si pasta de ceapa si se lasa pe foc 

timp de cinci minute. 

Se adauga  restul ingredientelor si se lasa in continuare pe foc timp de 10 minute. 

La sfarsit se adauga smantana si ghimbir. 

... 

 

Reteta indiana a fost oferita si preparata de Taj Restaurant  Bucuresti 

 



 

17.Timisoara Express 

Publicare: 09.02.2014 11:36 
 

Circulaţie: locală 

Descriere: publicaţie tipărită şi online locală Autor: Gabriela Stegarescu 

Suprafaţă articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă indiană : Murgh Makami/Pui în sos dulce- 
acrişor 

Vizualizări:  

 

http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-indiana-murgh-makami--pui-in-sos-

dulceacrisor_12542 

 

http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-indiana-murgh-makami--pui-in-sos-dulceacrisor_12542
http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-indiana-murgh-makami--pui-in-sos-dulceacrisor_12542


 

Conţinut articol: 

 

Reteta indiana a fost oferita si preparata de Taj 

Restaurant si poate fi degustata zilnic, in cadrul 

restaurantului din Calea 13 Septembrie, nr.127 – 

130, Bucuresti, sector 5. 

 

Ingrediente :  

1 kg pui 

½ kg rosii proaspete sau piure 

2 cepe (pasta) 

3 lingurite de zahar 

Sare - dupa gust 

Chilli rosu – dupa gust 

1 lingurita de frunze de menta 

½  cana de  smantana (200 g) 

½ lingurita nucsoara pudra 

2 seminte de scortisoara 

4 cuisoare 

5 frunze de nucsoara 

1 lingura pasta de usturoi si ghimbir 

5 linguri de ulei 

 

Mod de preparare : 

Rosile se fierb impreuna cu cardamom-ul si pasta de usturoi si ghimbir pana devin 

piure. 

Separat, intr-o tava se pun 4 linguri de ulei. 

Peste uleiul incins se adauga puiul si se pune la inabusit la foc mic.  

Cand puiul capata culoare se adauga piureul de rosii si pasta de ceapa si se lasa pe foc 

timp de cinci minute. 

Se adauga  restul ingredientelor si se lasa in continuare pe foc timp de 10 minute. 

La sfarsit se adauga smantana si ghimbir. 

 

Reteta face parte din programul de educatie culinara “50 de saptamani in bucatariile 

lumii” derulat de agentia de relatii publice Russenart Communications in parteneriat cu 

brandul Arpis şi Kotanyi Romania. 

 

 



18.Online Student 

Publicare: 19.02.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online pentru studenţi Autor: Hoza Nicoleta Valeria 

Suprafaţă articol: Mare Fotografii: 11 

Titlu: Reţetă indiană : Murgh Makami (Pui în sos dulce 
acrişor) 

Vizualizări:  

 

http://www.onlinestudent.ro/studente/taste/reteta-indiana-murgh-makami-pui-in-sos-

dulce-acrisor 

 

 

 

 

 

 

http://www.onlinestudent.ro/studente/taste/reteta-indiana-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor
http://www.onlinestudent.ro/studente/taste/reteta-indiana-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor


Conţinut articol: 

 

Reteta face parte din programul de educatie 

culinara “50 de saptamani in bucatariile lumii” 

derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Arpis 

și Kotanyi Romania. 

Reteta indiana a fost oferita si preparata de Taj 

Restaurant si poate fi degustata zilnic, in cadrul 

restaurantului din Calea 13 Septembrie, nr.127 – 

130, Bucuresti, sector 5. 

Ingrediente :  

• 1 kg pui 

• ½ kg rosii proaspete sau piure 

• 2 cepe (pasta) 

• 3 lingurite de zahar 

• Sare – dupa gust 

• Chilli rosu – dupa gust 

• 1 lingurita de frunze de menta 

• ½ cana de smantana (200 g) 

• ½ lingurita nucsoară pudra 

• 2 seminte de scortisoara 

• 4 cuisoare 

• 5 frunze de nucsoară 

• 1 lingura pasta de usturoi si ghimbir 

• 5 linguri de ulei 
 

 



 

Mod de preparare : 

Rosile se fierb impreuna cu cardamom-ul si pasta de usturoi si ghimbir pana devin 

piure. 

 

Separat, intr-o tava se pun 4 linguri de ulei. 

Peste uleiul incins se adauga puiul si se pune la inabusit la foc mic. 

Cand puiul capata culoare se adauga piureul de rosii si pasta de ceapa si se lasa pe foc 

timp de cinci minute. 

 

Se adauga restul ingredientelor si se lasa in continuare pe foc timp de 10 minute. 

La sfarsit se adauga smantana si ghimbir. 



Partenerul 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. 

 

Restaurantul Gazda 

In ianuarie, programul de educatie culinara este sprijinit de restaurantul indian Taj. 

 

Taj Restaurant reprezinta de 11 ani bucataria indiana in Bucuresti, castigand in ultimii 

doi ani titlul de “Cel mai bun restaurant indian din Bucuresti”, decernat in cadrul 

concursului Eating & Drinking Awards. In 2010 Restaurantul Taj a castigat premiul: “Cel 

mai popular restaurant din Bucuresti”. 

 

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 va fi derulat in perioada ianuarie – noiembrie 2014 cu sprijinul a 46 de 

parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si 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, Romania Pozitiva, Retetele Marianei, Senso TV, stiuunloc.ro, Timisoara 

Express, MTWebArt, Woman TV, WorldWide Romania. 

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

blogul www.inbucatariilelumii.wordpress.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19.Sătmăreanul 

Publicare: 22.02.2014 
 

Circulaţie: locală 

Descriere: publicaţie locală online şi tipărită Autor: preluat de pe site-ul 
Calendar Evenimente 

Suprafaţă articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă : Murgh Makami – Pui în sos dulce acrişor Promovare: 5 like-uri 

 

http://www.satmareanul.net/2014/02/05/reteta-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor/ 

 

http://www.satmareanul.net/2014/02/05/reteta-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor/


 



 

Conţinut articol: 

 

Reteta face parte din programul de educație 

culinară “50 de saptamani in bucatariile lumii” 

derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications în parteneriat cu 

brandulArpis și Kotanyi Romania. 

Reteta indiană a fost oferită și preparată de Taj 

Restaurant și poate fi degustată zilnic, în cadrul 

restaurantului din Calea 13 Septembrie, nr.127 – 

130, București, sector 5. 

 

Ingrediente :  
 1 kg pui 
 ½ kg roşii proaspete sau piure 
 2 cepe (pastă) 
 3 linguriţe de zahăr 
 Sare – după gust 
 Chilli roşu – după gust 
 1 linguriţă de frunze de mentă 
 ½  cană de  smântână (200 g) 
 ½ linguriţă cardamom pudră 
 2 seminţe de cinnamon 
 4 cuişoare 
 5 frunze de cardamom 
 1 lingură pastă de usturoi şi ghimbir 
 5 linguri de ulei Arpis 

 

Mod de preparare : 

 Roşiile se fierb împreună cu cardamom-ul, pasta de usturoi şi ghimbir până devin 

piure. Separat, într-o tavă se pun 4 linguri de ulei. Peste uleiul Arpis încins se adaugă 

puiul şi se pune la înăbuşit la foc mic. Când puiul capătă culoare se adaugă piureul de 

roşii şi pasta de ceapă şi se lasă pe foc timp de cinci minute. Se adaugă restul 

ingredientelor şi se lasă în continuare pe foc timp de 10 minute. La sfârşit se adaugă 

smântână şi ghimbir.  

 

Partenerul principal 

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


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 de porumb, ulei de măsline etc. 

 

Restaurantul Gazdă 

În ianuarie, programul de educație culinară este sprijinit de restaurantul indian Taj. 

Taj Restaurant reprezintă de 11 ani bucataria indiană in Bucuresti, câștigând în ultimii 

doi ani titlul de “Cel mai bun restaurant indian din Bucuresti”, decernat în cadrul 

concursului Eating & Drinking Awards. În 2010 Restaurantul Taj a castigat premiul: “Cel 

mai popular restaurant din Bucuresti”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arpis.ro/


 

20.Ecusine 

Publicare:  Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor:  

Suprafaţă articol: mare Fotografii: 6 

Titlu: Pui în sos dulce-acrişor (Murgh Makami) Promovare: 5 like-uri 

http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/pui-sos-dulce-acrisor-murgh-

makami 

link foto: http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/pui-sos-dulce-acrisor-

murgh-makami#poze 

 

 

 

http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/pui-sos-dulce-acrisor-murgh-makami
http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/pui-sos-dulce-acrisor-murgh-makami
http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/pui-sos-dulce-acrisor-murgh-makami#poze
http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/pui-sos-dulce-acrisor-murgh-makami#poze


 

Conţinut articol: 

 

Ingrediente : 
1 kg pui 
½ kg roşii proaspete sau piure 
2 cepe (pastă) 
3 linguriţe de zahăr 
Sare - după gust 
Chilli roşu – după gust 
1 linguriţă de frunze de mentă 
½  cană de  smântână (200 g) 
½ linguriţă cardamom pudră 
2 seminţe de cinnamon 
4 cuişoare 
5 frunze de cardamom 
1 lingură pastă de usturoi şi ghimbir 
5 linguri de ulei Arpis 
 
Mod de preparare : 
Roşiile se fierb împreună cu cardamom-ul, pasta de usturoi şi ghimbir până devin piure. 
Separat, într-o tavă se pun 4 linguri de ulei. 
Peste uleiul Arpis încins se adaugă puiul şi se pune la înăbuşit la foc mic.  
Când puiul capătă culoare se adaugă piureul de roşii şi pasta de ceapă şi se lasă pe foc 
timp de cinci minute. 
Se adaugă restul ingredientelor şi se lasă în continuare pe foc timp de 10 minute. 
La sfârşit se adaugă  peste acest pui cu sos dulce acrisor smântână şi ghimbir. 
  
Pentru detalii referitoare la proiect şi mai multe informaţii accesaţi www.russenart.ro sau 
blogulwww.inbucatariilelumii.wordpress.com. 
 

 

http://www.russenart.ro/
http://www.inbucatariilelumii.wordpress.com/


  

 

 

  

 



21.Coolinaria 

Publicare:  
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Bucătăriile lumii : Pui în sos dulce - acrişor Vizualizări: 208 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2654/Pui-in-sos-dulce-acrisor.html 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2654/Pui-in-sos-dulce-acrisor.html


Conţinut articol: 

 

Reteta face parte din programul de educatie 
culinara "50 de saptamani in bucatariile lumii" 
derulat de agentia de relatii publice Russenart 
Communications in parteneriat cu brandul Arpis si 
Kotanyi Romania.  
 
Reteta indiana Murgh Makami a fost oferita si 
preparata de Taj Restaurant si poate fi degustata 
zilnic, in cadrul restaurantului din Calea 13 
Septembrie, nr.127-130, Bucuresti, sector 5. 

 

Ingrediente 

 1 kg pui 
 1/2 kg rosii proaspete sau piure 
 2 cepe (pasta) 
 3 lingurite zahar 
 Sare - dupa gust 
 Chilli rosu - dupa gust 
 1 lingurita frunze de menta 
 1/2 cana smantana (200 g) 
 1/2 lingurita nucsoara pudra 
 2 seminte scortisoara 
 4 cuisoare 
 5 frunze nucsoara 
 1 lingura pasta de usturoi si ghimbir 
 5 linguri ulei 

 

Mod de preparare: 

Rosiile se fierb impreuna cu cardamom-ul si pasta de usturoi si ghimbir pana devin 
piure. 
Separat, intr-o tava se pun 4 linguri de ulei. 
Peste uleiul incins se adauga puiul si se pune la inabusit la foc mic.  
Cand puiul capata culoare se adauga piureul de rosii si pasta de ceapa si se lasa pe foc 
timp de cinci minute. 
Se adauga restul ingredientelor si se lasa in continuare pe foc timp de 10 minute. 
La sfarsit se adauga smantana si ghimbir. 

 
 



22.Zelist 

Publicare:  
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: portal online Autor: Preluat de pe site-ul 
România Pozitivă 

Suprafata articol: Mică Fotografii: 

Titlu: Reţetă indiană : Murgh Makami – Pui în sos 
dulce – acrişor 

Promovare:  

 

http://www.zelist.ro/bloguri/retetecalamama.ro 

 

 

http://www.zelist.ro/bloguri/retetecalamama.ro


 

Conţinut articol: 

Reteta indiana: Murgh Makami - Pui in sos dulce-acrisor (romaniapozitiva.ro)   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/reteta-indiana-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor/
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/reteta-indiana-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor/


 

23.Paprik 

Publicare: 30.01.2014 08 :45 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online culinară Autor: Preluat de pe site-ul 
Gustos.ro 

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Pui în sos dulce acrișor – Rețete culinare Vizualizari:  

 

http://www.paprik.ro/reteta-76034/pui+in+sos+dulce-acrisor/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.paprik.ro/reteta-76034/pui+in+sos+dulce-acrisor/


 



 

Conținut articol: 

Ingrediente: 

1 kg pui ½ kg rosii proaspete sau piure  

2 cepe (pasta) 

 3 lingurite de zahar  

Sare - dupa gust  

Chilli rosu dupa gust 

 1 lingurita de frunze de menta 

 ½ cana de smantana (200 g)  

½ lingurita nucsoară pudra  

2 seminte de scortisoara  

4 cuisoare 

 5 frunze de nucsoară  

1 lingura pasta de usturoi si ghimbir  

5 linguri de ulei 

Preparare: 

Rosiile se fierb impreuna cu cardamom-ul si pasta de usturoi si ghimbir pana devin 

piure.  

 

Separat, intr-o tava se pun 4 linguri de ulei.  

Peste uleiul incins se adauga puiul si se pune la inabusit la foc mic. 

 Cand puiul capata culoare se adauga piureul de rosii si pasta de ceapa si se lasa pe 

foc timp de cinci minute.  

 

Se adauga restul ingredientelor si se lasa in continuare pe foc timp de 10 minute. La 

sfarsit se adauga smantana si ghimbir.  

 



Reteta face parte din programul de educatie culinara “50 de saptamani in bucatariile 

lumii” derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu 

brandul Arpis și Kotanyi Romania. Reteta indiana a fost oferita si preparata de Taj 

Restaurant si poate fi degustata zilnic, in cadrul restaurantului din Calea 13 Septembrie, 

nr.127 – 130, Bucuresti, sector 5.Timp de preparare: 45 minComplexitate: redusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24.Ziare.com 

Publicare: 06.02.2014  Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor: Preluat de pe site-ul Info 
Est 

Suprafata articol: Mică Fotografii:  

Titlu: Pui în sos dulce – acrișor – rețetă indiană Vizualizari:  

 

http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6344764 

 

Conținut articol: 

Reteta face parte din programul de educatie culinara “50 de saptamani in bucatariile 

lumii” derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu 

brandul Arpis si Kotanyi Romania. 

[cititi articolul complet în InfoEst] 

 

 

 

http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6344764
http://www.ziar.com/link-articol?id_syndic_article=6344764


 



25.Index Stiri 

Publicare: 25.02.2014 

 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: portal online de știri Autor: Preluat de pe site-ul 
Actualitatea 

Suprafata articol: Medie Fotografii:  

Titlu: Reţeta săptămânii : Murgh Makami (Pui în sos 
dulce acrișor) 

Vizualizari:  

 

 

http://index-stiri.ro/140204/reteta-saptamanii-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor-

378518 

 

 

Conținut articol: 

Reteta face parte din programul de educatie culinara "50 de saptamani in bucatariile 

lumii" derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu 

brandul Arpis si Kotanyi Romania. Reteta indiana a fost oferita si preparata de Taj 

Restaurant si poate fi degustata zilnic, in cadrul restaurantului din Calea 13 Septembrie, 

nr.127 - 130, Bucuresti, [...] 

Articol original 

 

http://index-stiri.ro/140204/reteta-saptamanii-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor-378518
http://index-stiri.ro/140204/reteta-saptamanii-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor-378518
http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-saptamanii-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor/
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Descriere: portal online de știri Autor: Preluat de pe site-ul 
Actualitatea 

Suprafata articol: Mare Fotografii:  

Titlu: Reţeta săptămânii : Murgh Makami (Pui în sos 
dulce acrișor) 

Vizualizari:  

 

http://www.daciccool.ro/stil-de-viata/arta-culinara 

 

 

 

 

 

 

http://www.daciccool.ro/stil-de-viata/arta-culinara


 

Conţinut articol: 

In cadrul proiectului 50 de saptamani in bucatariile lumii a fost prezentata o reteta 

indiana: Murgh Makami (Pui in sos dulce-acrisor). Reteta indianaMurgh Makami a fost 

oferita si preparata de Taj Restaurant, in cadrul programului de educatie culinara 50 de 

saptamani in bucatariile lumii. Va prezentam in cele ce urmeaza aceasta reteta,Murgh 

Makami, pe care va invitam sa o incercati si dumneavoastra! 

 

Ingrediente:  

1 kg pui, 

 ½ kg rosii proaspete sau piure, 

 2 cepe (pasta),  

3 lingurite zahar,  

sare (dupa gust),  

chilli rosu (dupa gust),  

1 lingurita frunze de menta,  

½  cana smantana (200 g),  

½ lingurita nucsoara pudra,  

2 seminte scortisoara,  

4 cuisoare,  

5 frunze nucsoara,  

1 lingura pasta de usturoi si ghimbir, 

 5 linguri ulei. 

 

Mod de preparare:  

Rosiile se fierb impreuna cu cardamomul, pasta de usturoi si ghimbir pana devin piure. 

Separat, intr-o tava se pun 4 linguri de ulei. 

 

Peste uleiul incins se adauga puiul si se pune la inabusit la foc mic.  

Cand puiul capata culoare, se adauga piureul de rosii si pasta de ceapa si se lasa pe 

foc timp de cinci minute. 



 

Se adauga restul ingredientelor si se lasa in continuare pe foc timp de 10 minute. La 

sfarsit se adauga smantana si ghimbir. 

 

Proiectul 50 de saptamani in bucatariile lumii este derulat de agentia Russenart 

Comunications, in parteneriat cu Arpis si Kotanyi Romania, in perioada ianuarie - 

noiembrie 2014. Printre partenerii media se numara si revista noastra online, Dacic 

Cool, care sustine si promoveaza traditiile romanesti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daciccool.ro/
http://www.daciccool.ro/
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Circulaţie: Naţională 

Descriere: Newsletter Coolinaria Autor: Coolinaria 

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Bucatariile lumii: Pui in sos dulce-acrisor Vizualizari:  



Continut articol: 

Reteta face parte din programul de educatie culinara 

"50 de saptamani in bucatariile lumii" derulat de 

agentia de relatii publice Russenart Communications 

in parteneriat cu brandul Arpis si Kotanyi Ro » citeste 

mai mult 

 
 

28. Timis.iis.ro 

 

http://timis.iis.ro/timisoara/66072-re%C5%A3eta-

s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2nii-murgh-makami-(pui-%C3%AEn-sos-dulce-

acri%C5%9For) 

 

Continut articol 

Publicare: 5.02.2014 
 

Circulaţie: regionala 

Descriere: portal de stiri Autor: Ziarul Actualitatea 

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Reţeta săptămânii: Murgh Makami (Pui în sos 
dulce-acrişor) 

Vizualizari:  

http://nl.coolinaria.ro/clk/76376/35257952/4532148/f88be6d2a46106497c53c043504051b8
http://nl.coolinaria.ro/clk/76376/35257952/4532148/f88be6d2a46106497c53c043504051b8
http://timis.iis.ro/timisoara/66072-re%C5%A3eta-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2nii-murgh-makami-(pui-%C3%AEn-sos-dulce-acri%C5%9For)
http://timis.iis.ro/timisoara/66072-re%C5%A3eta-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2nii-murgh-makami-(pui-%C3%AEn-sos-dulce-acri%C5%9For)
http://timis.iis.ro/timisoara/66072-re%C5%A3eta-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2nii-murgh-makami-(pui-%C3%AEn-sos-dulce-acri%C5%9For)


Reteta face parte din programul de educaţie culinară “50 de saptamani in bucatariile 

lumii” derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications în parteneriat cu brandul Arpis şi 

Kotanyi Romania. Reteta indiană a fost oferită şi 

preparată de Taj Restaurant şi poate fi degustată zilnic, 

în cadrul restaurantului din Calea 13 Septembrie, nr.127 

– 130, Bucureşti, [...] Continuare.. 

 

http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-saptamanii-murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor/


 

29. Portalpresa 

 

http://portalpresa.ro/pui-in-sos-dulce-acrisor-murgh-makami/ 
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Circulaţie: regionala 

Descriere: portal de stiri Autor: ecuisine 

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu:  Pui în sos dulce-acrişor (Murgh Makami) Vizualizari:  

http://portalpresa.ro/pui-in-sos-dulce-acrisor-murgh-makami/
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http://www.gustos.ro/retete-culinare/pui-in-sos-dulce-acrisor-2.html 

 

 

 

Publicare: 5.02.2014 
 

Circulaţie: nationala 

Descriere:revista culinara online Autor:  

Suprafata articol: mare Fotografii: 10 

Titlu: Pui în sos dulce-acrişor (Murgh Makami) Vizualizari:  

http://www.gustos.ro/retete-culinare/pui-in-sos-dulce-acrisor-2.html


 

Continut articol 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Mod de preparare 

Ingrediente 

 1 kg pui 

 ½ kg rosii proaspete sau piure 

 2 cepe (pasta) 

 3 lingurite de zahar 

 Sare - dupa gust 

 Chilli rosu &ndash dupa gust 

http://www.gustos.ro/assets/recipes_images/2014/02/06/203278/tn4_3-8_1.jpg
http://www.gustos.ro/articole/sfaturi-practice/ceapa-multiple-intrebuintari.html
http://www.gustos.ro/articole/sa-mancam-sanatos/sarea-si-importanta-ei-in-viata-noastra.html


 1 lingurita de frunze de menta 

 ½ cana de smantana (200 g) 

 ½ lingurita nucsoara pudra 

 ½ lingurita cardamom pudra 

 2 batoane de scortisoara 

 4 cuisoare 

 1 lingura pasta de usturoi si ghimbir 

 5 linguri de ulei 

 

Mod de preparare 

Rosiile se fierb impreuna cu cardamom-ul si pasta de usturoi si ghimbir pana devin 

piure. 

 

Separat, intr-o tava se pun 4 linguri de ulei. 

 

Peste uleiul incins se adauga puiul si se pune la inabusit la foc mic. 

 

Cand puiul capata culoare se adauga piureul de rosii si pasta de ceapa si se lasa pe foc 

timp de cinci minute. 

 

Se adauga restul ingredientelor si se lasa in continuare pe foc timp de 10 minute. 

 

La sfarsit se adauga smantana si ghimbir. 

 

Reteta face parte din programul de educatie culinara “50 de saptamani in bucatariile 

lumii” derulat de agentia de relatii publice, Russenart Communications in parteneriat cu 

brandul Arpis și Kotanyi Romania. 

 

Reteta indiana a fost oferita si preparata de Taj Restaurant si poate fi degustata zilnic, 

in cadrul restaurantului din Calea 13 Septembrie, nr.127 – 130, Bucuresti, sector 5. 

http://www.gustos.ro/articole/sfaturi-practice/usturoiul-scade-colesterolul.html
http://www.gustos.ro/articole/sfaturi-practice/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-carnea-de-pui.html
http://www.gustos.ro/articole/sfaturi-practice/ceapa-multiple-intrebuintari.html


31. worpress.com 

 

http://ro.wordpress.com/tag/mancare-indiana/ 
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Circulaţie: nationala 

Descriere:revista culinara online Autor:  

Suprafata articol: mare Fotografii: 10 

Titlu: Pui în sos dulce-acrişor (Murgh Makami) Vizualizari:  

http://ro.wordpress.com/tag/mancare-indiana/


Continut articol 

 

 

 

Murgh Makami - Pui in sos dulce-acrisor 

 

Astazi postez a doua reteta indiana din cadrul programului de educatie culinara 
“50 de saptamani in bucatariile lumii” derulat de agentia de relatii publice, 
Russenart Communications in parteneriat cu brandul Arpis și Kotanyi 
Romania. 425 MORE WORDS 

Bucătărie Internațională 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/02/05/murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/02/05/murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/02/05/murgh-makami-pui-in-sos-dulce-acrisor/
http://ro.wordpress.com/tag/bucatarie-interna%c8%9bionala


 


