
Revista presei 

(intermediara) 

- Rezumat - 

 

Campania a cuprins urmatoarele materiale: 

 Reteta Murgh kofla curry:  Chiftele de pui in sos picant 

 Fotografii preparare produs 

 Film preparare produs 

 Prezentare Restaurant Taj 

 Mentionarea brandului Arpis ca partener principal al acestui 

proiect. 

 

Rezultate Campanie 

 50 materiale aparute pana in prezent 

 48 mentionari RestaurantulTaj  

 101 mentionari ale partenerului principal Arpis 

 27 mentionari Kotanyi 

 107 poze 



1. Ce face Mimi? 

Publicare: 17.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online și tipărită Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 

Titlu: Rețetă culinară tradițională din India: Chiftele din 
carne de pui în sos picant 

Promovare: 2 like-uri 

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-culinara-traditionala-din-india-chiftele-din-carne-de-pui-

in-sos-picant/ 

 

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-culinara-traditionala-din-india-chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant/
http://www.cefacemimi.ro/reteta-culinara-traditionala-din-india-chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant/


 

Conținut articol: 

S-a dat startul unui nou program de educație culinară! 

Timp de 50 de săptămâni te vei putea delecta cu 

rețete culinare din cele mai sofisticate bucătării ale 

lumii. Pentru luna ianuarie, Mimi îți prezintă o rețetă 

tradițională din India pe care o poți încerca și tu 

acasă. Bucură-te de savoarea unui preparat exotic 

delicios și pătrunde în tainele bucătăriei culinare 

indiene. Ascult-o pe Mimi ! 

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 Gold Maya și Kotanyi România. 

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

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

 

Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture) 

 

½ kg carne de pui tocată 

½ linguriţă de seminţe de chimion 

½ linguriţă de coriandru pudră (măcinat) 

½  linguriţă chimion pudră (măcinat) 

½ linguriţă de Gram Masala (amestec de foi de 

dafin, seminţe de chimion, scorţişoară) 

 

 

 

 



Ingrediente necesare pentru sos: 

2 cepe 

2 roşii 

1 lingură smântână 

Ulei de porumb Arpis-pentru prăjit 

1 baton de scorţişoară 

1 lingură de pastă de usturoi şi ghimbir 

½ linguriţă de chilli roşu  pudră 

1 linguriţă de coriandru pudră  

1 linguriţă chimion pudră 

3 cuişoare 

2 seminţe de cardamon verde 

1 sămânţă de cardamon negru 

1/linguriţă de turmeric 

Sare după gust 

 

Mod de preparare Kofla Mixture: 

Într-un bol se pune carnea tocată de pui, peste 

care se adaugă restul ingredientelor (necesare 

pentru Kofla mixture) şi se amestecă bine. 

Compoziţia rezultată se rulează sub formă de 

chiftele mici şi rotunde (15 bucăţi). 

Chiftelele se prăjesc în ulei Arpis. 

 

 

 



 

Mod de preparare sos: 

 

Într-o tigaie se pune la încins 3 linguri de ulei Arpis. 

Peste uleiul încins se adaugă ceapa tocată mărunt şi să lasă la călit până devine moale 

şi transparentă. 

Se adaugă o lingură de pastă de usturoi şi ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate şi 

se pun la înăbuşit la foc mic timp de un minut. 

Se adaugă roşia tocată mărunt, chimionul pudră, coriandrul pudră, chilli roşu pudră şi 

turmericul pudră şi se pun la înăbuşit la foc mic timp de un minut. 

Se amestecă toate ingredientele. 

Într-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarnă sosul, apoi se adaugă smântână şi 

chiftelele din carnea de pui. 

Se ornează pe deasupra cu frunze de coriandru şi câteva de felii de ghimbir. 

Se servesc cu orez. 

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 etc. 

 

 

 

http://www.arpis.ro/


 

2. Ziarele de Azi 

Publicare: 17.01.2014  07 :01 : 04 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: portal online de ştiri Autor: Preluat de pe site-ul 
Ecusine.ro 

Suprafata articol: Mică Fotografii: 

Titlu: Chiftele din crne de pui în sos picant – Murgh 
kofla curry 

Promovare:  

 

http://www.ziareledeazi.ro/articol-ziar/1421713/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-

murgh-kofla-curry 

 

 

 

Conţinut articol: 

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

lumii” derulat de agenţia de relaţii publice. citeste articol complet: Chiftele din carne de 

pui în sos picant - Murgh kofla curry 

 

http://www.ziareledeazi.ro/articol-ziar/1421713/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry
http://www.ziareledeazi.ro/articol-ziar/1421713/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry
http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/chiftele-din-carne-de-pui-sos-picant-murgh-kofla-curry
http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/chiftele-din-carne-de-pui-sos-picant-murgh-kofla-curry


 

3. Romania Pozitiva 

Publicare: 18.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor: Florina Ghinda 

Suprafata articol: Mare Fotografii:1 

Titlu: 50 de săptămâni în bucătăriile lumii : Chiftele din 
carne de pui în sos picant : Murgh kofla curry 

Promovare: 1 tweet, 2 G+ 

 

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

lumii-chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/ 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/romania-internationala/50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii-chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/
http://www.romaniapozitiva.ro/romania-internationala/50-de-saptamani-in-bucatariile-lumii-chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/


 

Conţinut articol : 

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

lumii” derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu 

brandul Gold Maya șiKotanyi 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. 

Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture) 

 ½ kg carne de pui tocată 

 ½ linguriţă de seminţe de chimion 

 ½ linguriţă de coriandru pudră (măcinat) 

 ½  linguriţă chimion pudră (măcinat) 

 ½ linguriţă de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminţe de chimion, 

scorţişoară) 

 

Ingrediente necesare pentru sos: 

 2 cepe 

 2 roşii 

 1 lingură smântână 

 Ulei de porumb Arpis-pentru prăjit 

 1 baton de scorţişoară 

 1 lingură de pastă de usturoi şi ghimbir 

 ½ linguriţă de chilli roşu  pudră 

 1 linguriţă de coriandru pudră 

 1 linguriţă chimion pudră 

 3 cuişoare 

 2 seminţe de cardamon verde 

 1 sămânţă de cardamon negru 

 1/linguriţă de turmeric 

 Sare după gust 

 

Mod de preparare Kofla Mixture: 

Într-un bol se pune carnea tocată de pui, peste care se adaugă restul ingredientelor 

(necesare pentru Kofla mixture) şi se amestecă bine. 

 

Compoziţia rezultată se rulează sub formă de chiftele mici şi rotunde (15 bucăţi). 

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


 

Chiftelele se prăjesc în ulei Arpis. 

Mod de preparare sos: 

Într-o tigaie se pune la încins 3 linguri de ulei Arpis. 

 

Peste uleiul încins se adaugă ceapa tocată mărunt şi să lasă la călit până devine moale 

şi transparentă. 

 

Se adaugă o lingură de pastă de usturoi şi ghimbir, apoi 

restul ingredientelor uscate şi se pun la înăbuşit la foc 

mic timp de un minut. 

 

Se adaugă roşia tocată mărunt, chimionul pudră, 

coriandrul pudră, chilli roşu pudră şi turmericul pudră şi 

se pun la înăbuşit la foc mic timp de un minut. 

Se amestecă toate ingredientele. 

 

Într-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarnă sosul, apoi se adaugă smântână şi 

chiftelele din carnea de pui. 

 

Se ornează pe deasupra cu frunze de coriandru şi câteva de felii de ghimbir. 

 

Se servesc cu orez. 

 

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 etc. 

 

Restaurantul Gazdă 

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

http://www.arpis.ro/


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 agenţiaRussenart Comunications în parteneriat cu Arpis și Kotanyi Romania.  

 

Programul va fi derulat în perioada ianuarie – noiembrie 2014 cu sprijinul a 46 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, Romania Pozitiva, Retetele Marianei, Senso 

TV,stiuunloc.ro, Timisoara Express, MTWebArt, Woman TV, WorldWide Romania. 

 

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

blogulwww.inbucatariilelumii.wordpress.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/
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.romaniapozitiva.ro/
http://www.retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.sensotv.ro/
http://www.sensotv.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.worldwideromania.com/
http://www.russenart.ro/
http://www.inbucatariilelumii.wordpress.com/


 

4. Ziare Timisoara 

Publicare: 18.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor: Preluat de pe site-ul 
Timisoara Express 

Suprafata articol: Mică Fotografii: 

Titlu: Murgh kofla curry Promovare:  

http://www.ziaretimisoara.ro/ziare-din-timisoara/timisoara-express/15835-reteta-indiana-

murgh-kofla-curry 

 

 

Conţinut articol: 

Detalii 

Creat la Sambata, 18 ianuarie 2014 00 :00 

Scris de Timisoara Express 

 

Chiftele din carne de pui în sos picant 

Citeşte mai departe …http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-indiana-

murgh-kofla-curry_12344 

http://www.ziaretimisoara.ro/ziare-din-timisoara/timisoara-express/15835-reteta-indiana-murgh-kofla-curry
http://www.ziaretimisoara.ro/ziare-din-timisoara/timisoara-express/15835-reteta-indiana-murgh-kofla-curry
http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-indiana-murgh-kofla-curry_12344
http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-indiana-murgh-kofla-curry_12344


 

5. La Bucătărie 

Publicare: 18.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online culinară Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 2 + video 

Titlu: Murgh kofla curry (Chiftele din carne de pui în 
sos picant) 

Promovare:  

 

http://www.labucatarie.ro/?p=2678 

 

 

 

 

 

http://www.labucatarie.ro/?p=2678


 

Conţinut articol 

Ingrediente chiftele (Kofla Mixture): 

- ½ kg carne de pui tocata; 

- ½ lingurita seminte de chimion; 

- ½ lingurita coriandru pudra (macinat); 

-½ lingurita chimion pudra (macinat); 

- ½ lingurita de Gram Masala (amestec de foi de dafin,seminte de chimion, scortisoara). 

 

Ingrediente necesare pentru sos: 

- 2 cepe; 

- 2 rosii; 

- 1 lingura smantana; 

- Ulei de porumb Arpis pentru prajit; 

- 1 baton de scortisoara; 

- 1 lingura de pasta de usturoi si ghimbir; 

- ½ lingurita de chili rosu pudra; 

- 1 lingurita de coriandru pudra; 

- 1 lingurita chimion pudra; 

- 3 cuisoare; 

- 2 seminte de cardamon verde; 

- 1 samanta de cardamon negru; 

- ½ lingurita de turmenic; 

- sare dupa gust. 

Mod de preparare Kofla Mixture : 



Intr-un bol se pune carnea tocata de pui, peste care se adauga restul ingredientelor 

(necesare pentru Kofla Mixture) si se amesteca bine. Compozitia rezultata se ruleaza 

sub forma de chifle mici si rotunde (15 bucati). Chiflele se prajesc in ulei Arpis. 

 

Mod de preparare sos: 

Intr-o tigaie se pun la incins 3 linguri de Ulei Arpis. Peste uleiul incins se adauga ceapa 

tocata marunt si se lasa la calit pana devine moale si transparenta. Se adauga o lingura 

de pasta de usturoi si ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate si se pun la inabusit la 

foc mic timp de un minut. Se adauga rosia tocata marunt, chimionul pudra, coriandrul 

pudra, chili rosu pudra si turmericul pudra si se pun la inabusit la foc mic timp de un 

minut. Se amesteca toate ingredientele. Intr-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se 

toarna sosul, apoi se adauga smantana si chiftelele din carnea de pui. Se orneaza pe 

deasupra cu frunze de coriandru si cateva felii de ghimbir. Se servesc cu orez. 

 

Reteta Indiana o 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. 

 

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 Gold Maya si Kotanyi Romania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/wp-content/uploads/2014/01/11web.jpg
http://www.romaniapozitiva.ro/wp-content/uploads/2014/01/11web.jpg


 

6. Fapt Divers 

Publicare:19.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă indiană/ Chiftele din carne de pui în sos 
picant 

Promovare:  

 

http://www.faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8421-reteta-indiana-chiftele-din-

carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry.html 

 

http://www.faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8421-reteta-indiana-chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry.html
http://www.faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8421-reteta-indiana-chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry.html


 

Conţinut articol : 

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

lumii” derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu 

brandul Gold Maya și Kotanyi Romania. 

Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture) 

• ½ kg carne de pui tocată 

• ½ linguriţă de seminţe de chimion 

• ½ linguriţă de coriandru pudră (măcinat) 

• ½  linguriţă chimion pudră (măcinat) 

• ½ linguriţă de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminţe de chimion, scorţişoară) 

Ingrediente necesare pentru sos: 

• 2 cepe 

• 2 roşii 

• 1 lingură smântână 

• Ulei de porumb Arpis-pentru prăjit 

• 1 baton de scorţişoară 

• 1 lingură de pastă de usturoi şi ghimbir 

• ½ linguriţă de chilli roşu  pudră 

• 1 linguriţă de coriandru pudră 

• 1 linguriţă chimion pudră 

• 3 cuişoare 

• 2 seminţe de cardamon verde 

• 1 sămânţă de cardamon negru 

• 1/linguriţă de turmeric 

• Sare după gust 



 

Mod de preparare Kofla Mixture : 

Într-un bol se pune carnea tocată de pui, peste care se adaugă restul ingredientelor 

(necesare pentru Kofla mixture) şi se amestecă bine. Compoziţia rezultată se rulează 

sub formă de chiftele mici şi rotunde (15 bucăţi). Chiftelele se prăjesc în ulei Arpis. 

Mod de preparare sos 

Într-o tigaie se pune la încins 3 linguri de ulei Arpis. Peste uleiul încins se adaugă ceapa 

tocată mărunt şi să lasă la călit până devine moale şi transparentă. Se adaugă o lingură 

de pastă de usturoi şi ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate şi se pun la înăbuşit la 

foc mic timp de un minut. Se adaugă roşia tocată mărunt, chimionul pudră, coriandrul 

pudră, chilli roşu pudră şi turmericul pudră şi se pun la înăbuşit la foc mic timp de un 

minut.  

Se amestecă toate ingredientele. Într-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarnă 

sosul, apoi se adaugă smântână şi chiftelele din carnea de pui. Se ornează pe 

deasupra cu frunze de coriandru şi câteva de felii de ghimbir. Se servesc cu orez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Info Est 

Publicare: 19.01.2014 
 

Circulaţie: regională 

Descriere: publicaţie regională Autor: Alexandrina Iordache 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Chiftele din carne de pui în sos picant Promovare:  

 

http://www.infoest.ro/index.php?pn=2&idn=386475302&nt=0 

 

http://www.infoest.ro/index.php?pn=2&idn=386475302&nt=0


 

 

Conţinut articol : 

Reteta Chiftele din carne de pui in sos picant, Murgh kofla 

curry, 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 Gold Maya 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. 

 

Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture) : 

 

½ kg carne de pui tocata 

½ lingurita de seminte de chimion 

½ lingurita de coriandru pudra (macinat) 

½  lingurita chimion pudra (macinat) 

½ lingurita de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, scortisoara) 

 

Ingrediente necesare pentru sos: 

2 cepe 

2 rosii 

1 lingura smantana 

Ulei de porumb Arpis-pentru prajit 

1 baton de scortisoara 

1 lingura de pasta de usturoi si ghimbir 

½ lingurita de chilli rosu  pudra 

1 lingurita de coriandru pudra 

1 lingurita chimion pudra 

3 cuisoare 

2 seminte de cardamon verde 

1 samanta de cardamon negru 

1/lingurita de turmeric  

Sare dupa gust 

 

Mod de preparare Kofla Mixture: 

Intr-un bol se pune carnea tocata de pui, peste care se adauga restul ingredientelor 



(necesare pentru Kofla mixture) si se amesteca bine. Compozitia rezultata se ruleaza 

sub forma de chiftele mici si rotunde (15 bucati). Chiftelele se prajesc in ulei Arpis. 

 

Mod de preparare sos: 

Intr-o tigaie se pune la incins 3 linguri de ulei Arpis. Peste uleiul incins se adauga ceapa 

tocata marunt si sa lasa la calit pana devine moale si transparenta. 

 

Se adauga o lingura de pasta de usturoi si ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate si 

se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

 

Se adauga rosia tocata marunt, chimionul pudra, coriandrul pudra, chilli rosu pudra si 

turmericul pudra si se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

 

Se amesteca toate ingredientele. 

 

Intr-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarna sosul, apoi se adauga smantana si 

chiftelele din carnea de pui. 

 

Se orneaza pe deasupra cu frunze de coriandru si cateva de felii de ghimbir. 

Se servesc cu orez. 
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http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-3198685.html


 

 

Conținut articol: 

Reteta Chiftele din carne de pui in sos picant, Murgh kofla curry, 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 Gold Maya 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. 

 

Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture) 

½ kg carne de pui tocata 

½ lingurita de seminte de chimion 

½ lingurita de coriandru pudra (macinat) 

½ lingurita... citeste mai mult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri-despre/romania/
http://www.infoest.ro/index.php?pn=2&idn=386475302
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http://www.gustos.ro/retete-culinare/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant.html


Conținut articol: 

Mod de preparare: 

Pentru Kofla Mixture 

Intr-un bol se pune carnea tocata de pui, peste 

care se adauga restul ingredientelor (necesare 

pentru Kofla mixture) si se amesteca bine. 

Compozitia rezultata se ruleaza sub forma de 

chiftele mici si rotunde (15 bucati). Chiftelele se 

prajesc in ulei de porumb. 

 

Preparare sos: 

Intr-o tigaie se pune la incins 3 linguri de ulei de porumb. 

Peste uleiul incins se adauga ceapa tocata marunt si sa lasa la calit pana devine moale 

si transparenta. 

Se adauga o lingura de pasta de usturoi si ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate si 

se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

Se adauga rosia tocata marunt, chimionul pudra, coriandrul pudra, chilli rosu pudra si 

turmericul pudra si se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

Se amesteca toate ingredientele. 

Intr-o tigaie se pun 2 linguri de ulei de porumb, se toarna sosul, apoi se adauga 

smantana si chiftelele din carnea de pui. 

 

Se orneaza pe deasupra cu frunze de coriandru si cateva de felii de ghimbir. 

Se servesc cu orez. 

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 Gold Maya (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. 

 

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
http://www.gustos.ro/articole/sfaturi-practice/usturoiul-scade-colesterolul.html
http://www.gustos.ro/articole/sfaturi-practice/cura-de-dezintoxicare-cu-rosii.html
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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/


Conținut articol : 

Ingrediente  
 
Pentru chiftele (Kofla Mixture): 

 ½ kg carne de pui tocată 

 ½ linguriţă de seminţe de chimion 

 ½ linguriţă de coriandru pudră (măcinat) 

 ½  linguriţă chimion pudră (măcinat) 

 ½ linguriţă de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminţe de chimion, 

scorţişoară) 
 
 Pentru sos: 

 2 cepe 

 2 roşii 

 1 lingură smântână 

 ulei de porumb Arpis-pentru prăjit 

 1 baton de scorţişoară 

 1 lingură de pastă de usturoi şi ghimbir 

 ½ linguriţă de chilli roşu  pudră 

 1 linguriţă de coriandru pudră 

 1 linguriţă chimion pudră 

 3 cuişoare 

 2 seminţe de cardamon verde 

 1 sămânţă de cardamon negru 

 1 linguriţă de turmeric 

 sare după gust 
 
Mod de preparare 
 
Pentru Kofla Mixture: 

1. Într-un bol se pune carnea tocată de pui, peste care se adaugă restul 

ingredientelor (necesare pentru Kofla mixture) şi se amestecă bine. 

2. Compoziţia rezultată se rulează sub formă de chiftele mici şi rotunde (15 

bucăţi). 

3. Chiftelele se prăjesc în ulei Arpis. 



 
Pentru sos: 

1. Într-o tigaie se pune la încins 3 linguri de ulei Arpis. 

2. Peste uleiul încins se adaugă ceapa tocată mărunt şi se lasă la călit până 

devine moale şi transparentă. 

3. Se adaugă o lingură de pastă de usturoi şi ghimbir, apoi restul ingredientelor 

uscate şi se pun la înăbuşit la foc mic timp de un minut. 

4. Se adaugă roşia tocată mărunt, chimionul pudră, coriandrul pudră, chilli roşu 

pudră şi turmericul pudră şi se pun la înăbuşit la foc mic timp de un minut. 

5. Se amestecă toate ingredientele. 

6. Într-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarnă sosul, apoi se adaugă 

smântâna şi chiftelele din carnea de pui. 

7. Se ornează pe deasupra cu frunze de coriandru şi câteva de felii de ghimbir. 

8. Se servesc cu orez. 

Poftă bună! 

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

lumii” derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu 

brandul Gold Maya și Kotanyi România. 

 

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.worldwideromania.com/2013/09/24/bucuresti/


 

11.Rețetele Marianei 

Publicare: 20.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: blog culinar Autor: Mariana Robescu 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 5 

Titlu: Chiftele din crne de pui în sos picant (Murgh 
kofla curry) 

Promovare: 4 comentarii; 5 like-
uri 

 

https://retetelemarianei.wordpress.com/?s=chiftele+de+pui+in+sos+picant&submit=C%

C4%83utare 

https://retetelemarianei.wordpress.com/?s=chiftele+de+pui+in+sos+picant&submit=C%C4%83utare
https://retetelemarianei.wordpress.com/?s=chiftele+de+pui+in+sos+picant&submit=C%C4%83utare


 

 

Conținut articol : 

Asa cum va spuneam saptamana trecuta, de astazi incepem calatoria in bucatariile 

lumii. Azi, o reteta indiana. 

 Reteta face parte din programul de educatie 

culinara “50 de saptamani in bucatariile 

lumii” derulat de agentia de relatii 

publice, Russenart Communications in 

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


parteneriat cu brandul Gold Maya 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. 

  

 

Ingrediente :  

Pentru chiftele (Kofla Mixture) : 

½ kg carne de pui tocata 

½ lingurita de seminte de chimion 

½ lingurita de coriandru pudra (macinat) 

½  lingurita chimion pudra (macinat) 

½ lingurita de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, scortisoara) 

ulei de porumb Arpis-pentru prajit 

 

Pentru sos : 

2 cepe 

2 rosii 

1 lingura smantana 

1 baton de scortisoara 

1 lingura de pasta de usturoi si ghimbir 

½ lingurita de chilli rosu  pudra 

http://www.goldmaya.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/


1 lingurita de coriandru pudra 

1 lingurita chimion pudra 

3 cuisoare 

2 seminte de cardamon verde 

1 samanta de cardamon negru 

1/lingurita de turmeric 

sare dupa gust 

  Continue reading → 

Etichete:bucatarie indiana, chiftele de pui in sos picant, chiftele indiene, Murgh kofla 

curry 

Mod de preparare 

Pentru kofla mixture, se pune carnea intr-un bol, se adauga restul ingredientelor 

(necesare pentru Kofla mixture) si se amesteca bine. Se ia din compozitia rezultata si 

se formeaza chiftele mici si rotunde (15 bucati), dupa care se prajesc in ulei incins 

Arpis. 

Pentru sos, se pun la incins 3 linguri de 

ulei Arpis intr-o tigaie mai mare. Cand s-a 

incins se  adauga ceapa tocata marunt si 

se lasa la calit pana devine moale si 

transparenta. Se pune o lingura de pasta 

de usturoi si ghimbir, apoi restul 

ingredientelor uscate si se lasa la 

inabusit la foc mic timp de un minut. Se 

adauga rosia tocata marunt, chimionul 

https://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/20/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/#more-4997
https://retetelemarianei.wordpress.com/tag/bucatarie-indiana/
https://retetelemarianei.wordpress.com/tag/chiftele-de-pui-in-sos-picant/
https://retetelemarianei.wordpress.com/tag/chiftele-indiene/
https://retetelemarianei.wordpress.com/tag/murgh-kofla-curry/
https://retetelemarianei.wordpress.com/tag/murgh-kofla-curry/


pudra, coriandrul pudra, chilli rosu pudra si turmericul pudra si se pun la inabusit la foc 

mic timp de un minut. 

 

Pentru sos, se pun la incins 3 linguri de ulei Arpis intr-o tigaie mai mare. Cand s-a incins 

se  adauga ceapa tocata marunt si se lasa la calit pana devine moale si transparenta. 

Se pune o lingura de pasta de usturoi si ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate si se 

lasa la inabusit la foc mic timp de un minut. Se adauga rosia tocata marunt, chimionul 

pudra, coriandrul pudra, chilli rosu pudra si turmericul pudra si se pun la inabusit la foc 

mic timp de un minut. 

 

Intr-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se 

toarna sosul, apoi se adauga smantana si 

chiftelele din carnea de pui. 

 

 

Se orneaza deasupra cu frunze de coriandru si 

cateva de felii de ghimbir. Se servesc cu orez. 

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 

http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2014/01/3.jpg
http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2014/01/3.jpg
http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2014/01/3.jpg
http://retetelemarianei.files.wordpress.com/2014/01/3.jpg
http://www.arpis.ro/


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://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.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.onlinestudent.ro/
http://www.papabun.com/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.facebook.com/paptot
http://www.restograf.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.retetelemarianei.wordpress.com/
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.russenart.ro/
http://www.inbucatariilelumii.wordpress.com/
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Conținut articol : 

Preparare Kofla Mixture: Intr-un bol se pune carnea tocata de pui, peste care se adauga 

restul ingredientelor (necesare pentru Kofla mixture) si se amesteca bine. Compozitia 

rezultata se ruleaza sub ... 

Citeste articolul integral pe: Gustos.ro 

http://www.presaonline.com/stiri/retete-culinare/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-2691053.html
http://www.presaonline.com/stiri/retete-culinare/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-2691053.html
http://www.gustos.ro/retete-culinare/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant.html
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http://www.daciccool.ro/stil-de-viata/arta-culinara/6513-murgh-kofla-curry-chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant
http://www.daciccool.ro/stil-de-viata/arta-culinara/6513-murgh-kofla-curry-chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant


 

Conținut articol: 

In cadrul proiectului 50 de saptamani in 

bucatariile lumii a fost prezentata o reteta 

indiana: Murgh kofla curry (Chiftele din carne 

de pui in sos picant). Reteta indiana Murgh 

kofla curry 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 kofla curry, pe care va invitam 

sa o incercati si dumneavoastra! 

 

Ingrediente chiftele (Kofla Mixture):  

 
½ kg carne de pui tocata, 

 ½ lingurita seminte de chimion,  

½ lingurita coriandru pudra (macinat),  

½ lingurita chimion pudra (macinat), 

 ½ lingurita  Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, scortisoara). 

 

Ingrediente pentru sos:  

 
2 cepe, 2 rosii,  

1 lingura smantana,  

ulei de porumb pentru prajit, 

 1 baton scortisoara,  

1 lingura pasta de usturoi si ghimbir,  

½ lingurita  chilli rosu  pudra, 

 1 lingurita coriandru pudra,  

1 lingurita chimion pudra,  

3 cuisoare,  

2 seminte cardamon verde, 



 1 samanta cardamon negru,  

1 lingurita de turmeric, sare dupa gust. 

 

Mod de preparare Kofla Mixture: 

 Intr-un bol se pune carnea tocata de pui, peste care se adauga restul ingredientelor 

(necesare pentru Kofla mixture) si se amesteca bine.  

Compozitia rezultata se ruleaza sub forma de chiftele mici si rotunde (15 bucati). 

Chiftelele se prajesc in ulei. 

 

Mod de preparare sos: 

 Intr-o tigaie se pune la incins 3 linguri de ulei.  

Peste uleiul incins se adauga ceapa tocata marunt si sa lasa la calit pana devine moale 

si transparenta.  

Se adauga o lingura de pasta de usturoi si ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate si 

se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

Se adauga rosia tocata marunt, chimionul pudra, coriandrul pudra, chilli rosu pudra si 

turmericul pudra si se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. Se amesteca toate 

ingredientele. 

Intr-o tigaie se pun 2 linguri de ulei, se toarna sosul, apoi se adauga smantana si 

chiftelele din carnea de pui. 

Se orneaza pe deasupra cu frunze de coriandru si cateva de felii de ghimbir. Se 

servesc cu orez. 

 

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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Conținut articol: 

Chiftelutele de pui in sos picant este o reteta ce vine tocmai din India. Chiftelele cu sos 

sunt delicioase, perfecte pentru o masa deosebita. - See more at: http://news.portal-

start.com/post/chiftelute-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/#sthash.ANLmtgBD.dpu 

sursa foto si articol: Culinar RO 

 

http://news.portal-start.com/post/chiftelute-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/
http://news.portal-start.com/post/chiftelute-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/#sthash.ANLmtgBD.dpu
http://news.portal-start.com/post/chiftelute-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/#sthash.ANLmtgBD.dpu
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http://retete-pe-net.blogspot.ro/2014/01/chiftelute-de-pui-in-sos-picant.html#uds-search-results
http://retete-pe-net.blogspot.ro/2014/01/chiftelute-de-pui-in-sos-picant.html#uds-search-results


 

 

Conținut articol : 

Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture) 

½ kg carne de pui tocata 

½ lingurita de seminte de chimion 

½ lingurita de coriandru pudra (macinat) 

½ lingurita chimion pudra (macinat) 

½ lingurita de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, scortisoara) 

 

Ingrediente necesare pentru sos: 

2 cepe 

2 rosii 

1 lingura smantana 

Ulei de porumb Arpis-pentru prajit 

1 baton de scortisoara 

1 lingura de pasta de usturoi si ghimbir 

½ lingurita de chilli rosu pudra 

1 lingurita de coriandru pudra 

1 lingurita chimion pudra 

3 cuisoare 

2 seminte de cardamon verde 

1 samanta de cardamon negru 

1/lingurita de turmeric  

Sare dupa gust 

 

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 Gold Maya 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. 

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


 

 

Mod de preparare Kofla Mixture: 

Intr-un bol se pune carnea tocata de pui, peste care se adauga restul ingredientelor 

(necesare pentru Kofla mixture) si se amesteca bine. 

Compozitia rezultata se ruleaza sub forma de chiftele mici si rotunde (15 bucati). 

Chiftelele se prajesc in ulei Arpis. 

 

Mod de preparare sos: 

Intr-o tigaie se pune la incins 3 linguri de ulei Arpis. 

Peste uleiul incins se adauga ceapa tocata marunt si sa lasa la calit pana devine moale 

si transparenta. 

Se adauga o lingura de pasta de usturoi si ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate si 

se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

Se adauga rosia tocata marunt, chimionul pudra, coriandrul pudra, chilli rosu pudra si 

turmericul pudra si se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

Se amesteca toate ingredientele. 

Intr-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarna sosul, apoi se adauga smantana si 

chiftelele din carnea de pui. 

Se orneaza pe deasupra cu frunze de coriandru si cateva de felii de ghimbir. 
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picant-324028.html 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant-324028.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant-324028.html


Conținut articol : 

 

Reţeta de chiftele din carne de pui în sos picant 
este tradiţională din bucătăria indiană şi este foarte 
gustoasă. Denumirea originară a reţetei este murgh 
kofla curry. 
 
Ingrediente chiftele:  
 
· ½ kg carne de pui tocată 

· ½ linguriţă de seminţe de chimion 

· ½ linguriţă de coriandru pudră (măcinat) 

· ½ linguriţă chimion pudră (măcinat) 

· ½ linguriţă de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminţe de chimion, scorţişoară) 

 

Ingrediente necesare pentru sos: 
· 2 cepe 

· 2 roşii 

· 1 lingură smântână 

· ulei de porumb 

· 1 baton de scorţişoară 

· 1 lingură de pastă de usturoi şi ghimbir 

· ½ linguriţă de chilli roşu pudră 

· 1 linguriţă de coriandru pudră 

· 1 linguriţă chimion pudră 

· 3 cuişoare 

· 2 seminţe de cardamon verde 

· 1 sămânţă de cardamon negru 



· 1/linguriţă de turmeric 

· Sare după gust 

Mod de preparare chiftele: 
Într-un bol, se pune carnea tocată de pui, peste care se adaugă condimentele (seminţe 
şi pudră de chimion, coriandru pudră, Gram Masala) şi se amestecă bine. Carnea se 
rulează sub formă de chiftele mici şi rotunde (15 bucăţi) care se prăjesc în ulei. 

Mod de preparare sos: 
Într-o tigaie se pune la încins 3 linguri de ulei. Peste uleiul încins se adaugă ceapa 
tocată mărunt şi să lasă la călit până devine moale şi transparentă. 

Se adaugă o lingură de pastă de usturoi şi ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate şi 
se pun la înăbuşit la foc mic timp de un minut. 

Se adaugă roşia tocată mărunt, chimionul pudră, coriandrul pudră, chilli roşu pudră şi 
turmericul pudră şi se pun la înăbuşit la foc mic timp de un minut. 

Se amestecă toate ingredientele. 

Într-o tigaie se pun 2 linguri de ulei, se toarnă sosul, apoi se adaugă smântână şi 
chiftelele din carnea de pui. 

Se ornează pe deasupra cu frunze de coriandru şi câteva de felii de ghimbir. 

Bucătăria indiană 
Reţeta face parte din programul de educaţie culinară “50 de saptamani in bucatariile 
lumii” derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat cu 
brandurile Arpis, Gold Maya şi Kotanyi Romania. Reţeta indiană a fost oferită şi 
preparată de Taj Restaurant şi poate fi degustată zilnic, în cadrul restaurantului. 
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Conținut articol : 

 

Reteta de chiftele din carne de pui in sos 

picant este traditionala din 

bucatariaindiana si este foarte gustoasa. 

Denumirea originara a retetei este murgh 

kofla curry. Ingrediente chiftele: · ½ 

kg carne de pui tocata · ½ lingurita de 

seminte de chimion · ½ lingurita de coriandru 

pudra (macinat) · ½ lingurita chimion pudra 

(macinat) · ½ lingurita de Gram Masala 

(amestec de foi de dafin, seminte de chimion, ... 

Jan 24|14:38 published by  RomaniaLibera.ro > Stil de 

viata(www.romanialibera.ro) by redactia@romanialibera.ro (Andra Dumitru) 

 

 

 

 

 

http://www.factific.com/Reet-indian-chiftele-de-pui-n-sos-picant-news-92252&edition=ro
http://www.factific.com/top_single.php?feed=150&edition=ro
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Conținut articol: 

 

Reţeta face parte din programul de educație 

culinară “50 de saptamani in bucatariile lumii” 

derulat de agenţia de relaţii 

publice, Russenart Communications în 

parteneriat cu brandul Gold Maya 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. 

 

Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture) 

½ kg carne de pui tocată 

½ linguriţă de seminţe de chimion 

½ linguriţă de coriandru pudră (măcinat) 

½  linguriţă chimion pudră (măcinat) 

½ linguriţă de Gram Masala (amestec de foi de 

dafin, seminţe de chimion, scorţişoară) 

Ingrediente necesare pentru sos: 

2 cepe 

2 roşii 

1 lingură smântână 

Ulei de porumb Arpis-pentru prăjit 

1 baton de scorţişoară 

1 lingură de pastă de usturoi şi ghimbir 

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


½ linguriţă de chilli roşu  pudră 

1 linguriţă de coriandru pudră 

1 linguriţă chimion pudră 

3 cuişoare 

2 seminţe de cardamon verde 

1 sămânţă de cardamon negru 

1/linguriţă de turmeric 

Sare după gust 

Mod de preparare Kofla Mixture: 

Într-un bol se pune carnea tocată de pui, peste care se adaugă restul ingredientelor 

(necesare pentru Kofla mixture) şi se amestecă bine. 

Compoziţia rezultată se rulează sub formă de chiftele mici şi rotunde (15 bucăţi). 

Chiftelele se prăjesc în ulei Arpis. 

Mod de preparare sos: 

Într-o tigaie se pune la încins 3 linguri de ulei Arpis. 

Peste uleiul încins se adaugă ceapa tocată mărunt şi să lasă la călit până devine moale 

şi transparentă. 

Se adaugă o lingură de pastă de usturoi şi ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate şi 

se pun la înăbuşit la foc mic timp de un minut. 

Se adaugă roşia tocată mărunt, chimionul pudră, coriandrul pudră, chilli roşu pudră şi 

turmericul pudră şi se pun la înăbuşit la foc mic timp de un minut. 

Se amestecă toate ingredientele. 

Într-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarnă sosul, apoi se adaugă smântână şi 

chiftelele din carnea de pui. Se ornează pe deasupra cu frunze de coriandru şi câteva 

de felii de ghimbir. Se servesc cu orez. 

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 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/
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Conținut articol: 

Reteta de chiftele din carne de pui in sos picant este 

traditionala din bucataria indiana si este foarte 

gustoasa. Denumirea originara a retetei este murgh 

kofla curry. Ingrediente chiftele: · ½ kg carne de pui 

tocata · ½ lingurita de seminte de chimion · ½ lingurita 

de coriandru pudra (macinat) · ½ lingurita chimion 

pudra (macinat) · ½ lingurita de Gram Masala 

(amestec de foi de dafin, seminte de chimion, 

» Citeste stirea completa 

Sursa: Romania libera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant-324028.html
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Conținut articol : 

Reteta de chiftele din carne de pui in 

sos picant este traditionala din bucataria indiana si 

este foarte gustoasa. Denumireaoriginara a retetei 

este murgh kofla curry. Ingrediente chiftele: · ½ 

kg carne de pui tocata · 

½ lingurita de seminte de chimion · ½ lingurita de 

coriandru pudra (macinat) · 

½lingurita chimion pudra (macinat) · 

½ linguritade Gram Masala (amestec de foi de 

dafin,seminte de chimion, ... 

Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…   

  

Sursa articol si foto: romanialibera.ro 
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Conținut articol: 

Reteta de chiftele din carne de pui in sos picant este traditionala din bucataria indiana si 

este foarte gustoasa. Denumirea originara a retetei este murgh kofla curry. 

 

Ingrediente chiftele:  

 

· ½ kg carne de pui tocata 

 

· ½ lingurita de seminte de chimion 

 

· ½ lingurita de coriandru pudra (macinat) 

 

· ½ lingurita chimion pudra (macinat) 

 

· ½ lingurita de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, ... 

Citeste mai mult pe RomaniaLibera.ro 
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Conținut articol: 

Reteta de chiftele din carne de pui in sos picant este traditionala din bucataria indiana si 

este foarte gustoasa. Denumirea originara a retetei este murgh kofla curry. 

Ingrediente chiftele: 

· ½ kg carne de pui tocata 

· ½ lingurita de seminte de chimion 

· ½ lingurita de coriandru pudra (macinat) 

· ½ lingurita chimion pudra (macinat) 

· ½ lingurita de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, …. Citeste 

toata stirea 

Reţetă indiană: chiftele de pui în sos picant. la romanialibera.ro. 

Urmareste site-ul nostru si pe Facebook la adresa de 

web http://facebook.com/StiriPresaOnline si pe Twitter la 

adresa http://twitter.com/StiriPresOnline. Daca ti-a placut aceasta stire, foloseste 

butoanele de socializare de mai jos pentru a raspandi stirea. Nu rata celelalte stiri, 

citeste ultimile stiri din Sanatate. Vezi titlurile cele mai importante in sectiunea de mai 

jos. 
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Conținut articol: 

Reţeta de chiftele din carne de pui în sos picant este tradiţională din bucătăria indiană şi 

este foarte gustoasă. Denumirea originară a reţetei este murgh kofla curry. 

Ingrediente chiftele: ·  

½ kg carne de pui tocată·  

½ linguriţă de seminţe de chimion· 

 ½ linguriţă de coriandru pudră (măcinat)·  

½ linguriţă chimion pudră (măcinat)·  

½ linguriţă de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminţe de chimion, 

scorţişoară)Ingrediente necesare pentru sos:· 

 2 cepe· 

 2 roşii· 

 1 lingură smântână· ulei de poru... continuare 
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Conținut articol: 

Reteta de chiftele din carne de pui in sos picant este traditionala din bucataria indiana si 

este foarte gustoasa. Denumirea originara a retetei este murgh kofla curry. Ingrediente 

chiftele: · &frac12; kg carne de pui tocata · &frac12; lingurita de seminte de chimion · 

&frac12; lingurita de coriandru pudra (macinat) · &frac12; lingurita chimion pudra 

(macinat) · &frac12; lingurita de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminte de 

chimion, ... 
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Conținut articol : 

Reteta de chiftele din carne de pui in sos picant este traditionala din bucataria indiana si 

este foarte gustoasa. Denumirea originara a retetei este murgh kofla curry. Ingrediente 

chiftele: kg carne de pui tocata lingurita de seminte de chimion lingurita de coriandru 

pudra (macinat) lingurita chimion pudra (macinat) lingurita de Gram Masala (amestec 

de foi de dafin, seminte de chimion, . 
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http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=5271606&titlu=Reteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant&sub
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=5271606&titlu=Reteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant&sub


 

Conținut articol : 

Reteta de chiftele din carne de pui in sos picant este traditionala din bucataria indiana si 

este foarte gustoasa. Denumirea originara a retetei este murgh kofla curry. Ingrediente 

chiftele: · ½ kg carne de pui tocata · ½ lingurita de seminte de chimion · ½ lingurita de 

coriandru pudra (macinat) · ½ lingurita chimion pudra (macinat) · ½ lingurita de Gram 

Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, ... 
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http://stiri.discard.ro/stiri/reteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant


 

Conținut articol : 

Reteta de chiftele din carne de pui in sos picant este traditionala din 

bucataria indiana si este foarte gustoasa. 

 Denumirea originara a retetei estemurgh kofla curry.  

Ingrediente chiftele:  

· ½ kg carne de pui tocata · 

 ½ lingurita de seminte de chimion  

· ½ lingurita de coriandru pudra (macinat)  

· ½ lingurita chimion pudra (macinat) ·  

½ lingurita de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, ...... 

citeste tot articolul... 

More Sharing ServicesShare|Share on facebookShare on myspaceShare on 

googleShare on twitter 

Sursa: Romania Libera - Friday, 24 January 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant-324028.html
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4b8c3e7b75345cdf
http://stiri.discard.ro/stiri/reteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant
http://stiri.discard.ro/stiri/reteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=xa-4b8c3e7b75345cdf&source=tbx-300&lng=en-US&s=google&url=http%3A%2F%2Fstiri.discard.ro%2Fstiri%2Freteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant&title=Re%C5%A3et%C4%83%20indian%C4%83%3A%20chiftele%20de%20pui%20%C3%AEn%20sos%20picant.%20%7C%20Ultimele%20stiri%20RSS%2C%20Stiri%20online&ate=AT-xa-4b8c3e7b75345cdf/-/-/530bcea07406af93/3&frommenu=1&uid=530bcea0d1cb907d&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=xa-4b8c3e7b75345cdf&source=tbx-300&lng=en-US&s=google&url=http%3A%2F%2Fstiri.discard.ro%2Fstiri%2Freteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant&title=Re%C5%A3et%C4%83%20indian%C4%83%3A%20chiftele%20de%20pui%20%C3%AEn%20sos%20picant.%20%7C%20Ultimele%20stiri%20RSS%2C%20Stiri%20online&ate=AT-xa-4b8c3e7b75345cdf/-/-/530bcea07406af93/3&frommenu=1&uid=530bcea0d1cb907d&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://stiri.discard.ro/stiri/reteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant
http://www.romanialibera.ro/
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Conținut articol: 

Locatia: Bucureşti, România 

Reţeta face parte din programul de educaţie culinară “50 de săptămâni în bucătăriile 

lumii”, derulat de agenţia de relaţii publice Russenart Communications în parteneriat cu 

brandul Gold Maya şi Kotanyi România. 

Reţeta 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 chiftele: (Kofla Mixture) 

 



• ½ kg carne de pui tocată 

• ½ linguriţă de seminţe de chimion 

• ½ linguriţă de coriandru pudră (măcinat) 

• ½ linguriţă chimion pudră (măcinat) 

• ½ linguriţă de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminţe de chimion, scorţişoară) 

 

Ingrediente necesare pentru sos: 

• 2 cepe 

• 2 roşii 

• 1 lingură smântână 

• Ulei de porumb Arpis-pentru prăjit 

• 1 baton de scorţişoară 

• 1 lingură de pastă de usturoi şi ghimbir 

• ½ linguriţă de chilli roşu pudră 

• 1 linguriţă de coriandru pudră 

• 1 linguriţă chimion pudră 

• 3 cuişoare 

• 2 seminţe de cardamon verde 

• 1 sămânţă de cardamon negru 

• 1/linguriţă de turmeric  

• Sare după gust 

 

Mod de preparare Kofla Mixture: 

Într-un bol se pune carnea tocată de pui, peste care se adaugă restul ingredientelor 

(necesare pentru Kofla mixture) şi se amestecă bine. 

 

Compoziţia rezultată se rulează sub formă de chiftele mici şi rotunde (15 bucăţi). 

Chiftelele se prăjesc în ulei Arpis. 

 

Mod de preparare sos: 
Într-o tigaie se pune la încins 3 linguri de ulei Arpis. 



Peste uleiul încins se adaugă ceapa tocată mărunt şi să lasă la călit până devine moale 
şi transparentă. 
 
Se adaugă o lingură de pastă de usturoi şi ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate şi 
se pun la înăbuşit la foc mic timp de un minut. 
 
Se adaugă roşia tocată mărunt, chimionul pudră, coriandrul pudră, chilli roşu pudră şi 
turmericul pudră şi se pun la înăbuşit la foc mic timp de un minut. 
 
Se amestecă toate ingredientele. 
 
Într-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarnă sosul, apoi se adaugă smântână şi 
chiftelele din carnea de pui. 
 
Se ornează pe deasupra cu frunze de coriandru şi câteva de felii de ghimbir. 
Se servesc cu orez. 
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 etc. 
 
Restaurantul Gazdă : 
În ianuarie, programul de educaţie culinară este 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”. 

 

Eveniment publicat in data de: 20-01-2014  

de către Calendar Evenimente 

Vizualizat de: 46 ori 

Website: http://inbucatariilelumii.wordpress.com/ 
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http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/79154/
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/79154/


 

 

 

Conținut articol: 

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

lumii”. 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 chiftele: (Kofla Mixture) 

 ½ kg carne de pui tocata 

 ½ lingurita de seminte de chimion 

 ½ lingurita de coriandru pudra (macinat) 

 ½  lingurita chimion pudra (macinat) 

 ½ lingurita de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, 

scortisoara) 

Ingrediente necesare pentru sos: 

 2 cepe 

 2 rosii 

 1 lingura smantana 

 Ulei de porumb Arpis-pentru prajit 

 1 baton de scortisoara 

 1 lingura de pasta de usturoi si ghimbir 

 ½ lingurita de chilli rosu  pudra 

 1 lingurita de coriandru pudra 

 1 lingurita chimion pudra 

 3 cuisoare 

 2 seminte de cardamon verde 

 1 samanta de cardamon negru 

 1/lingurita de turmeric 

 Sare dupa gust 



Mod de preparare Kofla Mixture: Intr-un bol se pune carnea tocata de pui, peste care 

se adauga restul ingredientelor (necesare pentru Kofla mixture) si se amesteca bine. 

Compozitia rezultata se ruleaza sub forma de chiftele mici si rotunde (15 bucati). 

Chiftelele se prajesc in ulei Arpis. 

Mod de preparare sos: Intr-o tigaie se pune la incins 3 linguri de ulei Arpis. Peste uleiul 

incins se adauga ceapa tocata marunt si sa lasa la calit pana devine moale si 

transparenta. Se adauga o lingura de pasta de usturoi si ghimbir, apoi restul 

ingredientelor uscate si se pun la inabusit la foc mic, timp de un minut. 

Se adauga rosia tocata marunt, chimionul pudra, coriandrul pudra, chilli rosu pudra si 

turmericul pudra si se pun la inabusit la foc mic, timp de un minut. Se amesteca toate 

ingredientele. Intr-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarna sosul, apoi se adauga 

smantana si chiftelele din carnea de pui. Se orneaza pe deasupra cu frunze de 

coriandru si cateva de felii de ghimbir. Se servesc cu orez. 

 

 

 

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. 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. 
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Conținut articol : 

http://www.bpt.ro/retete/chiftelute-de-pui-sos-picant


CHIFTELUTE DE PUI in sos picant! O picanterie in stil indian! 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 Gold Maya 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. 

 

 

Ingrediente 

500 gr carne de pui tocata 
1/2 lingura seminte de chimion 
1/2 lingurita coriandru macinat 
1/4 lingurita chimion pudra 
1/2 lingurita garam masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, scortisoara) 
2 buc ceapa 
2 buc rosii 
1 lingura smantana 
1/2 lingurita garam masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, scortisoara) 
100 ml ulei de porumb arpis pt prajit 
1 baton scortisoara 
1 lingura pasta de usturoi si ghimbir 
1/4 lingurita chili rosu pudra 
1 lingura coriandru pudra 
1 lingura chimion pudra 
3 buc cuisoare 
2 buc seminte de cardamon verde 
1 buc saminta de cardamon negru 
1/2 lingurita turmeric 
dupa gust sare 

Preparare 

Intr-un bol se pune carnea tocata de pui, peste care se adauga restul ingredientelor 
(necesare pentru Kofla mixture) si se amesteca bine. 

 
Compozitia rezultata se ruleaza sub forma de chiftele mici si rotunde (15 bucati). 
Chiftelele se prajesc in ulei Arpis. 
Separat, intr-o tigaie se pune la incins 3 linguri de ulei Arpis. 

 



 
Peste uleiul incins se adauga ceapa tocata marunt si sa lasa la calit pana devine moale 
si transparenta. 

 
Se adauga o lingura de pasta de usturoi si ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate si 
se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

 
Se adauga rosia tocata marunt, chimionul pudra, coriandrul pudra, chilli rosu pudra si 
turmericul pudra si se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 
Se amesteca toate ingredientele. 

 
Intr-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarna sosul, apoi se adauga smantana si 
chiftelele din carnea de pui. 

 
Se orneaza pe deasupra cu frunze de coriandru si cateva de felii de ghimbir. 
Se servesc cu orez. 
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http://www.culinar.ro/retete/mancaruri/mancaruri-cu-carne/chiftelute-de-pui-in-sos-picant/63/4/27630/
http://www.culinar.ro/retete/mancaruri/mancaruri-cu-carne/chiftelute-de-pui-in-sos-picant/63/4/27630/


 

Conținut articol : 

Ingrediente 

Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture) 

 

½ kg carne de pui tocata 

 

½ lingurita de seminte de chimion 

 

½ lingurita de coriandru pudra (macinat) 

 

½ lingurita chimion pudra (macinat) 

 

½ lingurita de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, scortisoara) 

  

Ingrediente necesare pentru sos: 

 

2 cepe 

 

2 rosii 

 

1 lingura smantana 

 

Ulei de porumb Arpis-pentru prajit 

 

1 baton de scortisoara 

 

1 lingura de pasta de usturoi si ghimbir 

 

½ lingurita de chilli rosu pudra 

 

1 lingurita de coriandru pudra 

 

1 lingurita chimion pudra 

 

3 cuisoare 

 

2 seminte de cardamon verde 

 



1 samanta de cardamon negru 

1/lingurita de turmeric  

Sare dupa gust 

 

Mod de preparare : 

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 Gold Maya 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. 

Mod de preparare Kofla Mixture: 

Intr-un bol se pune carnea tocata de pui, peste care se adauga restul ingredientelor 

(necesare pentru Kofla mixture) si se amesteca bine. 

Compozitia rezultata se ruleaza sub forma de chiftele mici si rotunde (15 bucati). 

Chiftelele se prajesc in ulei Arpis. 

  

Mod de preparare sos:  

Intr-o tigaie se pune la incins 3 linguri de ulei Arpis. 

Peste uleiul incins se adauga ceapa tocata marunt si sa lasa la calit pana devine moale 

si transparenta. 

Se adauga o lingura de pasta de usturoi si ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate si 

se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

Se adauga rosia tocata marunt, chimionul pudra, coriandrul pudra, chilli rosu pudra si 

turmericul pudra si se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

Se amesteca toate ingredientele. 

Intr-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarna sosul, apoi se adauga smantana si 

chiftelele din carnea de pui. 

Se orneaza pe deasupra cu frunze de coriandru si cateva de felii de ghimbir. 

 

http://www.inbucatariilelumii.wordpress.com/
http://www.inbucatariilelumii.wordpress.com/
http://www.russenart.ro/
http://www.goldmaya.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
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http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/chiftele-din-carne-de-pui-sos-picant-murgh-kofla-curry
http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/chiftele-din-carne-de-pui-sos-picant-murgh-kofla-curry
http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/chiftele-din-carne-de-pui-sos-picant-murgh-kofla-curry#poze
http://www.ecuisine.ro/retete/feluri-principale/mancaruri/chiftele-din-carne-de-pui-sos-picant-murgh-kofla-curry#poze


 

Conținut articol: 

Ingrediente 
Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture) 
½ kg carne de pui tocată 
½ linguriţă de seminţe de chimion 
½ linguriţă de coriandru pudră (măcinat) 
½  linguriţă chimion pudră (măcinat) 
½ linguriţă de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminţe de chimion, scorţişoară) 
  
Ingrediente necesare pentru sos: 
2 cepe 
2 roşii 
1 lingură smântână 
ulei de porumb Arpis-pentru prăjit 
1 baton de scorţişoară 
1 lingură de pastă de usturoi şi ghimbir 
½ linguriţă de chilli roşu pudră 

 



1 linguriţă de coriandru pudră 
1 linguriţă chimion pudră 
3 cuişoare 
2 seminţe de cardamon verde 
1 sămânţă de cardamon negru 
1/linguriţă de turmeric  
sare după gust 
 
Mod de preparare 
 
Mod de preparare Kofla Mixture: 
Într-un bol se pune carnea tocată de pui, peste care se adaugă restul ingredientelor 
(necesare pentru Kofla mixture) şi se amestecă bine. Compoziţia rezultată se rulează 
sub formă de chiftele mici şi rotunde (15 bucăţi). Chiftelele se prăjesc în ulei Arpis. 
  
Mod de preparare sos: 
Într-o tigaie se pune la încins 3 linguri de ulei Arpis. Peste uleiul încins se adaugă ceapa 
tocată mărunt şi să lasă la călit până devine moale şi transparentă. 
  
Se adaugă o lingură de pastă de usturoi şi ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate şi 
se pun la înăbuşit la foc mic timp de un minut. 
  
Se adaugă roşia tocată mărunt, chimionul pudră, coriandrul pudră, chilli roşu pudră şi 
turmericul pudră şi se pun la înăbuşit la foc mic timp de un minut. Se amestecă toate 
ingredientele. 
  
Într-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarnă sosul, apoi se adaugă smântână şi 
chiftelele din carnea de pui. 
  
Se ornează pe deasupra cu frunze de coriandru şi câteva de felii de ghimbir. Se 
servesc cu orez. 
  
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. 
  
  
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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Paprika.ro 

Publicare:  
 

Circulaţie: Naţională 

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

Suprafata articol: Mică Fotografii: 1 

Titlu: Chifteluțe de pui în sos picant (Murgh kofla curry) 
– Rețete culinare 

Promovare:  

 

http://www.paprik.ro/reteta-75812/chiftelute+de+pui+in+sos+picant+murgh+kofla+curry/ 

http://www.paprik.ro/reteta-75812/chiftelute+de+pui+in+sos+picant+murgh+kofla+curry/


 

 

Conținut articol : 

 

Ingrediente: 

Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture)Preparare: 

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

lumii 



 

34. News20.ro 

Publicare:  
 

Circulaţie: Naţională 

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

Suprafata articol: Mare Fotografii: 

Titlu: Reţetă indiană: chiftele de pui în sos picant Vizualizări: 33 

 

http://www.news20.ro/articol_Reteta-indiana_-chiftele-de-pui-in-sos-picant__66884.html 

 

http://www.news20.ro/articol_Reteta-indiana_-chiftele-de-pui-in-sos-picant__66884.html


 

Conținut articol : 

Reteta de chiftele din carne de pui in sos picant este traditionala din bucataria indiana si 

este foarte gustoasa. Denumirea originara a retetei este murgh kofla curry. 

Ingrediente chiftele:  

· ½ kg carne de pui tocata 

· ½ lingurita de seminte de chimion 

· ½ lingurita de coriandru pudra (macinat) 

· ½ lingurita chimion pudra (macinat) 

· ½ lingurita de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, scortisoara) 

 

Ingrediente necesare pentru sos: 

· 2 cepe 

· 2 rosii 

· 1 lingura smantana 

· ulei de porumb 

· 1 baton de scortisoara 

· 1 lingura de pasta de usturoi si ghimbir 

· ½ lingurita de chilli rosu pudra 

· 1 lingurita de coriandru pudra 

· 1 lingurita chimion pudra 

· 3 cuisoare 

· 2 seminte de cardamon verde 

· 1 samanta de cardamon negru 

· 1/lingurita de turmeric 

· Sare dupa gust 

Mod de preparare chiftele: 

Intr-un bol, se pune carnea tocata de pui, peste care se adauga condimentele (seminte 

si pudra de chimion, coriandru pudra, Gram Masala) si se amesteca bine. Carnea se 

ruleaza sub forma de chiftele mici si rotunde (15 bucati) care se prajesc in ulei. 

 

Mod de preparare sos: 

Intr-o tigaie se pune la incins 3 linguri de ulei. Peste uleiul incins se adauga ceapa 

tocata marunt si sa lasa la calit pana devine moale si transparenta. 

Se adauga o lingura de pasta de usturoi si ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate si 

se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

Se adauga ... 



 

35.Coolinaria 

Publicare:  
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 2 

Titlu: Bucătăriile lumii : Murgh kofla curry Vizualizări: 192 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2633/Murgh-kofla-curry.html 

 

http://www.coolinaria.ro/r/2633/Murgh-kofla-curry.html


 

Conținut articol : 

 

Reteta de chiftele din carne de pui in sos picant 
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 Gold 
Maya 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. 

 

Ingrediente 

Pentru chiftele: (Kofla Mixture) 

 1/2 kg carne de pui tocata 

 1/2 lingurita de seminte de chimion 

 1/2 lingurita de coriandru pudra (macinat) 

 1/2 lingurita chimion pudra (macinat) 

 1/2 lingurita de Garam Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, 

scortisoara) 

 
Pentru sos: 
 

 2 cepe 

 2 rosii 

 1 lingura smantana 

 Ulei de porumb pentru prajit 

 1 baton de scortisoara 

 1 lingura de pasta de usturoi si ghimbir 

 1/2 lingurita de chilli rosu pudra 

 1 lingurita de coriandru pudra 



 1 lingurita chimion pudra 

 3 cuisoare 

 2 seminte de cardamon verde 

 1 samanta de cardamon negru 

 1 lingurita de turmeric 

 Sare dupa gust 

 
Mod de preparare 

Kofla Mixture: 

Intr-un bol se pune carnea tocata de pui, peste care se adauga restul ingredientelor 

(necesare pentru Kofla mixture) si se amesteca bine. 

Compozitia rezultata se ruleaza sub forma de chiftele mici si rotunde (15 bucati). 

Chiftelele se prajesc in ulei.  

 

Mod de preparare sos: 

Intr-o tigaie se pune la incins 3 linguri de ulei. 

Peste uleiul incins se adauga ceapa tocata marunt si sa lasa la calit pana devine moale 

si transparenta. 

 

Se adauga o lingura de pasta de usturoi si ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate si 

se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

Se adauga rosia tocata marunt, chimionul pudra, coriandrul pudra, chilli rosu pudra si 

turmericul pudra si se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

Se amesteca toate ingredientele. 

Intr-o tigaie se pun 2 linguri de ulei, se toarna sosul, apoi se adauga smantana si 

chiftelele din carnea de pui. 

 

Se orneaza pe deasupra cu frunze de coriandru si cateva de felii de ghimbir. 

Se servesc cu orez. 



 
Pofta buna! 

36. Index - Știri.ro 

Publicare:  
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor: Preluat de pe site-ul 
România Liberă 

Suprafata articol: Mică Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă indiană: Chiftele de pui în sos picant Promovare:  

 

http://index-stiri.ro/140124/reteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant-319568 

 

 

 

http://index-stiri.ro/140124/reteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant-319568


 



 

Conținut articol: 

Reteta de chiftele din carne de pui in sos picant este traditionala din bucataria indiana si 

este foarte gustoasa. Denumirea originara a retetei este murgh kofla curry. Ingrediente 

chiftele: · ½ kg carne de pui tocata · ½ lingurita de seminte de chimion · ½ lingurita de 

coriandru pudra (macinat) · ½ lingurita chimion pudra (macinat) · ½ lingurita de Gram 

Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, ... 

 

Articol original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant-324028.html


 

 

37. Newsletter Coolinaria 

Publicare: 22.01.2014 

 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: newsletter coolinaria Autor: Coolinaria 

Suprafata articol: Mică Fotografii: 1 

Titlu: Bucătăriile lumii : Murgh kofla curry Promovare:  

 

 

Conţinut articol: 

Reteta de chiftele din carne de pui in sos picant face parte 

din prog    ramul de educatie culinara “50 de saptamani in 

bucatariile lumii” derulat de agentia de relatii publice 

Russenart Communication » citeste mai mult 

http://nl.coolinaria.ro/clk/72212/35257952/3804518/09b36f6b790ea195f2c3f4d6e7fbec1a


 

38.Actualitatea 

Publicare: 20.01.2014 

 

Circulaţie: regională 

Descriere: publicaţie regională Autor:  

Suprafata articol: Mare Fotografii: 11 + video  

Titlu: Reţeta săptămânii : Chitele din carne de pui în 
sos picant – Murgh kofla curry 

Promovare: 1 like 

 

http://www.ziarulactualitatea.ro/social/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-

kofla-curry/ 

 

 

http://www.ziarulactualitatea.ro/social/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/
http://www.ziarulactualitatea.ro/social/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/


 

Conţinut articol: 

Reţeta face parte din programul de educaţie culinară “50 de saptamani in bucatariile lumii” 

derulat de agenţia de relaţii publice, Russenart 

Communications în parteneriat cu brandul Gold 

Maya şi Kotanyi Romania. 

 

Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture) 

 ½ kg carne de pui tocată 

 ½ linguriţă de seminţe de chimion 

 ½ linguriţă de coriandru pudră (măcinat) 

 ½  linguriţă chimion pudră (măcinat) 

 ½ linguriţă de Gram Masala (amestec de 

foi de dafin, seminţe de chimion, scorţişoară) 

 

Ingrediente necesare pentru sos: 

 

 2 cepe 

 2 roşii 

 1 lingură smântână 

 ulei de porumb Arpis-pentru prăjit 

 1 baton de scorţişoară 

 1 lingură de pastă de usturoi şi 

ghimbir 

 ½ linguriţă de chilli roşu  pudră 

 1 linguriţă de coriandru pudră 

 1 linguriţă chimion pudră 

 3 cuişoare 

 2 seminţe de cardamon verde 

 1 sămânţă de cardamon negru 

 1/linguriţă de turmeric 

 sare după gust 

 

 

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


Mod de preparare Kofla Mixture: 

Într-un bol se pune carnea tocată de pui, peste care se adaugă restul ingredientelor 

(necesare pentru Kofla mixture) şi se amestecă bine. Compoziţia rezultată se rulează 

sub formă de chiftele mici şi rotunde (15 bucăţi). Chiftelele se prăjesc în ulei Arpis. 

Mod de preparare sos: 

Într-o tigaie se pune la încins 3 linguri de ulei Arpis. Peste uleiul încins se adaugă ceapa 

tocată mărunt şi să lasă la călit până devine moale şi transparentă. Se adaugă o lingură 

de pastă de usturoi şi ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate şi se pun la înăbuşit la 

foc mic timp de un minut. Se adaugă roşia tocată mărunt, chimionul pudră, coriandrul 

pudră, chilli roşu pudră şi turmericul pudră şi se pun la înăbuşit la foc mic timp de un 

minut. Se amestecă toate ingredientele. Într-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se 

toarnă sosul, apoi se adaugă smântână şi chiftelele din carnea de pui. Se ornează pe 

deasupra cu frunze de coriandru şi câteva de felii de ghimbir. Se servesc cu orez. 

 

Reţeta 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. 
 

 

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 etc. 

  

Restaurantul Gazdă 

În ianuarie, programul de educaţie culinară este 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 Arpisşi Kotanyi 

Romania. Programul va fi derulat în perioada ianuarie – noiembrie 2014 cu sprijinul a 46 

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

Actualitatea, 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,  HRBExpert,  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. 
 

http://www.arpis.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.ziarulactualitatea.ro/
http://www.ziarulactualitatea.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.bpt.ro/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.campustv.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.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.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadecarne.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.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.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.papabun.com/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.facebook.com/paptot
http://www.restograf.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.retetelemarianei.wordpress.com/
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/


39. Timisoara Express 

Publicare: 20.01.2014 

 

Circulaţie: regională 

Descriere: publicaţie regională Autor: Gabriela Stegarescu 

Suprafata articol: Mare Fotografii: 1 + video  

Titlu: Reţeta săptămânii : Chitele din carne de pui în 
sos picant – Murgh kofla curry 

Promovare: 1 like 

 

http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-indiana-murgh-kofla-curry_12344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-indiana-murgh-kofla-curry_12344


 

Reteta indiana: Murgh kofla curry 

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 18.01.2014 10:28 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina 

 

Reţeta indiana a fost oferita şi preparata de 

Taj Restaurant şi poate fi degustata zilnic in 

cadrul restaurantului din Calea 13 

Septembrie, nr.127 – 130, Bucureşti, sector 

5. 

 

Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture) 

½ kg carne de pui tocata 

½ lingurita de seminte de chimion 

½ lingurita de coriandru pudra (macinat) 

½  lingurita chimion pudra (macinat) 

½ lingurita de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, scortisoara) 

 

Ingrediente necesare pentru sos: 

2 cepe 

2 rosii 

1 lingura smantana 

Ulei de porumb Arpis-pentru prajit 

1 baton de scortisoara 

1 lingura de pasta de usturoi si ghimbir 

½ lingurita de chilli rosu  pudra 

1 lingurita de coriandru pudra 

1 lingurita chimion pudra 

3 cuisoare 

2 seminte de cardamon verde 

1 samanta de cardamon negru 

1/lingurita de turmeric  

Sare dupa gust 

Mod de preparare Kofla Mixture: 

Intr-un bol se pune carnea tocata de pui, peste care se adauga restul ingredientelor 

(necesare pentru Kofla mixture) si se amesteca bine. 

Compozitia rezultata se ruleaza sub forma de chiftele mici si rotunde (15 bucati). 

Chiftelele se prajesc in ulei Arpis. 

http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-indiana-murgh-kofla-curry_12344
http://www.timisoaraexpress.ro/documentar
http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-indiana-murgh-kofla-curry_12344?print


 

Mod de preparare sos: 

Intr-o tigaie se pune la incins 3 linguri de ulei Arpis. 

 

Peste uleiul incins se adauga ceapa tocata marunt si sa lasa la calit pana devine moale 

si transparenta. 

 

Se adauga o lingura de pasta de usturoi si ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate si 

se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

 

Se adauga rosia tocata marunt, chimionul pudra, coriandrul pudra, chilli rosu pudra si 

turmericul pudra si se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 

 

Se amesteca toate ingredientele. 

 

Intr-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarna sosul, apoi se adauga smantana si 

chiftelele din carnea de pui. 

 

Se orneaza pe deasupra cu frunze de coriandru si cateva de felii de ghimbir. 

Se servesc cu orez. 

 

Partenerul principal 

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

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

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

 

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

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

brandul Gold Maya şi Kotanyi Romania. 

 



 

40. Dan Boerescu – Cont de Facebook 

Publicare: 17.01.2014 

 

Circulaţie: nationala 

Descriere: pagina de Facebook Autor: Dan Boerescu 

Suprafata articol: mica Fotografii: 1 

Titlu: Reteta indiana – CHIFTELUTE DE PUI  in sos 
picant 

Promovare:  

 

https://www.facebook.com/dan.boerescu 

 

 

Continut articol : 

Reteta indiana a fost oferita si preparata de Taj Restaurant si  

poate fi degustata zilnic in cadrul restaurantului din Calea 13 

Septembrie…. 

 

 

https://www.facebook.com/dan.boerescu


 

41. Tabu.ro – Pagina de Facebook 

Publicare: 17.01.2014 

 

Circulaţie: nationala 

Descriere: pagina de Facebook Autor: Dan Boerescu 

Suprafata articol: mica Fotografii: 1 

Titlu : Chiftelute de pui in sos picant/Reteta indiana Promovare:  

 

https://www.facebook.com/tabu.ro 

 

 

 

 

Continut articol : 

CHIFTELUTE  de pui in sos picant ! O picanterie indiana ! Reteta 

face parte din programul de educatie culinara 50 de saptamani in 

bucatariile lumii de… 

 

https://www.facebook.com/tabu.ro


 

42. Bucatarescu.ro 

Publicare: 17.01.2014 

 

Circulaţie: nationala 

Descriere: publicatie online Autor: Dan Boerescu 

Suprafata articol: mica Fotografii: 3 

Titlu: Reteta indiana – CHIFTELUTE DE PUI  in sos 
picant 

Promovare:  

 

http://www.bucatarescu.ro/2014/01/chiftelute-pui-sos-picant/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bucatarescu.ro/2014/01/chiftelute-pui-sos-picant/


  

 

 

 

 
 
 
 

 
Azi, testam o nebunie picanta in stil indian! 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 Gold Maya 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. 
 
 
Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture) 
• ½ kg carne de pui tocata 
• ½ lingurita de seminte de chimion 
• ½ lingurita de coriandru pudra (macinat) 
• ½ lingurita chimion pudra (macinat) 
• ½ lingurita de Garam Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, 
scortisoara) 
 
Ingrediente necesare pentru sos: 
• 2 cepe 
• 2 rosii 
• 1 lingura smantana 
• Ulei de porumb Arpis-pentru prajit 
• 1 baton de scortisoara 
• 1 lingura de pasta de usturoi si ghimbir 
• ½ lingurita de chilli rosu pudra 
• 1 lingurita de coriandru pudra 
• 1 lingurita chimion pudra 
• 3 cuisoare 
• 2 seminte de cardamon verde 
• 1 samanta de cardamon negru 
• 1/lingurita de turmeric 
• Sare dupa gust 
 
Mod de preparare Kofla Mixture: 
Intr-un bol se pune carnea tocata de pui, peste care se adauga restul ingredientelor 
(necesare pentru Kofla mixture) si se amesteca bine. 
 



Compozitia rezultata se ruleaza sub forma de chiftele mici si rotunde (15 bucati). 
Chiftelele se prajesc in ulei Arpis. 
 
Mod de preparare sos: 
Intr-o tigaie se pune la incins 3 linguri de ulei Arpis. 
Peste uleiul incins se adauga ceapa tocata marunt si sa lasa la calit pana devine moale 
si transparenta. 
 
Se adauga o lingura de pasta de usturoi si ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate si 
se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 
Se adauga rosia tocata marunt, chimionul pudra, coriandrul pudra, chilli rosu pudra si 
turmericul pudra si se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 
 
Se amesteca toate ingredientele. 
 
Intr-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarna sosul, apoi se adauga smantana si 
chiftelele din carnea de pui. 
 
Se orneaza pe deasupra cu frunze de coriandru si cateva de felii de ghimbir. 
Se servesc cu orez. 
 
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”. 
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Apreciat 

MuJeR.ro a adăugat fotografii noi (2). 

Reteta Indiana: Murgh kofla curry - Chiftele din carne de pui in sos picant - Pas cu Pas FOTO + VIDEO 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152204566677905&id=290637037904
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152204566677905&id=290637037904
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152204566677905&id=290637037904
https://www.facebook.com/pages/MuJeRro/290637037904?ref=stream


 

44. Mujer.ro  

Publicare: 21.01.2014 

 

Circulaţie: nationala 

Descriere: revista pentru femei Autor: Flavia Apostol 

Suprafata articol: are Fotografii: 12 si video 

Titlu : Reteta indiana: Murgh kofla curry - Chiftele din 
carne de pui in sos picant 

Promovare:  

 

http://www.mujer.ro/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mujer.ro/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry


  

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 Gold Maya 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. 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture) 
 
• ½ kg carne de pui tocata 
• ½ lingurita de seminte de chimion 
• ½ lingurita de coriandru pudra (macinat) 
• ½  lingurita chimion pudra (macinat) 
• ½ lingurita de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminte de chimion, scortisoara) 
 
Ingrediente necesare pentru sos: 
 
• 2 cepe 
• 2 rosii 
• 1 lingura smantana 

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


• Ulei de porumb Arpis-pentru prajit 
• 1 baton de scortisoara 
• 1 lingura de pasta de usturoi si ghimbir 
• ½ lingurita de chilli rosu  pudra 
• 1 lingurita de coriandru pudra 
• 1 lingurita chimion pudra 
• 3 cuisoare 
• 2 seminte de cardamon verde 
• 1 samanta de cardamon negru 
• 1/lingurita de turmeric  
• Sare dupa gust 
 
Mod de preparare Kofla Mixture: 
 
Intr-un bol se pune carnea tocata de pui, peste care se adauga restul ingredientelor 
(necesare pentru Kofla mixture) si se amesteca bine. 
Compozitia rezultata se ruleaza sub forma de chiftele mici si rotunde (15 bucati). 
Chiftelele se prajesc in ulei Arpis. 
 
Mod de preparare sos: 
 
Intr-o tigaie se pune la incins 3 linguri de ulei Arpis. 
Peste uleiul incins se adauga ceapa tocata marunt si sa lasa la calit pana devine moale 
si transparenta. 
 
Se adauga o lingura de pasta de usturoi si ghimbir, apoi restul ingredientelor uscate si 
se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 
Se adauga rosia tocata marunt, chimionul pudra, coriandrul pudra, chilli rosu pudra si 
turmericul pudra si se pun la inabusit la foc mic timp de un minut. 
 
Se amesteca toate ingredientele. 
 
Intr-o tigaie se pun 2 linguri de ulei Arpis, se toarna sosul, apoi se adauga smantana si 
chiftelele din carnea de pui. 
 
Se orneaza pe deasupra cu frunze de coriandru si cateva de felii de ghimbir. 
 
Se servesc cu orez. 

 

  

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. 

http://www.arpis.ro/


 
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, Onlin
e Student, 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.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://ro.kotanyi.com/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.ro/
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://diasporalive.ro/
http://www.desavurat.blogspot.ro/
http://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.gastromedia.ro/
http://www.gustos.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.papabun.com/
http://www.restograf.ro/
http://www.restograf.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.sensotv.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.worldwideromania.com/
http://www.russenart.ro/
http://inbucatariilelumii.wordpress.com/
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Continut articol 

Reţeta face parte din programul de educaţie culinară “50 
de saptamani in bucatariile lumii” derulat de agenţia de 
relaţii publice, Russenart Communications în parteneriat 
cu brandul Gold Maya şi Kotanyi Romania. 
Ingrediente chiftele: (Kofla Mixture) ½ kg carne de pui 
tocată ½ linguriţă de seminţe de chimion ½ linguriţă de 
coriandru pudră (măcinat) ½  linguriţă chimion pudră [...] 

Continuare.. 

http://timis.iis.ro/timisoara/65887-re%C5%A3eta-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2nii-chiftele-din-carne-de-pui-%C3%AEn-sos-picant-%E2%80%93-murgh-kofla-curry
http://timis.iis.ro/timisoara/65887-re%C5%A3eta-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2nii-chiftele-din-carne-de-pui-%C3%AEn-sos-picant-%E2%80%93-murgh-kofla-curry
http://www.ziarulactualitatea.ro/social/chiftele-din-carne-de-pui-in-sos-picant-murgh-kofla-curry/
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http://www.libnet.ro/cautare-stiri-stire/reteta-indiana-chiftele-pui-sos-picant-din-carne-este-traditionala-bucataria-foarte-gustoasa-denumirea-originara-retetei-murgh-kofla-curry-ingrediente-tocata-lingurita-seminte-chimion-coriandru-pudra-macinat-gram-masala-amestec-fo-1931105.html
http://www.libnet.ro/cautare-stiri-stire/reteta-indiana-chiftele-pui-sos-picant-din-carne-este-traditionala-bucataria-foarte-gustoasa-denumirea-originara-retetei-murgh-kofla-curry-ingrediente-tocata-lingurita-seminte-chimion-coriandru-pudra-macinat-gram-masala-amestec-fo-1931105.html
http://www.libnet.ro/cautare-stiri-stire/reteta-indiana-chiftele-pui-sos-picant-din-carne-este-traditionala-bucataria-foarte-gustoasa-denumirea-originara-retetei-murgh-kofla-curry-ingrediente-tocata-lingurita-seminte-chimion-coriandru-pudra-macinat-gram-masala-amestec-fo-1931105.html


 

Continut articol 

Reteta de chiftele din carne de pui in sos picant este traditionala din bucataria indiana si 
este foarte gustoasa. Denumirea originara a retetei este murgh kofla curry. Ingrediente 
chiftele: kg carne de pui tocata lingurita de seminte de chimion lingurita de coriandru 
pudra (macinat) lingurita chimion pudra (macinat) lingurita de Gram Masala... 

RomaniaLibera.ro - 24 Ian, 14:38 

 

Citeste articolul complet: 

Reteta indiana: chiftele de pui in sos picant. 
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Continut articol 

Reţeta de chiftele din carne de pui în sos picant este tradiţională din bucătăria 
indiană şi este foarte gustoasă. Denumirea originară a reţetei este murgh kofla 
curry. 
 
Ingrediente chiftele:  
 
· ½ kg carne de pui tocată 

· ½ linguriţă de seminţe de chimion 

· ½ linguriţă de coriandru pudră (măcinat) 

· ½ linguriţă chimion pudră (măcinat) 

· ½ linguriţă de Gram Masala (amestec de foi de dafin, seminţe de chimion, scorţişoară) 

pe larg in: Romania Libera  

stire: Reteta indiana: chiftele de pui in sos picant 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/gourmet/reteta-indiana-chiftele-de-pui-in-sos-picant-324028.html
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Continut articol  

Reteta indiana – CHIFTELUTE DE PUI in sos picant | Bucatarescu 

www.bucatarescu.ro 

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. 

 

https://www.facebook.com/pages/Bucatarescu/150327888357886?fref=ts
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/chiftelute-pui-sos-picant/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/chiftelute-pui-sos-picant/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/chiftelute-pui-sos-picant/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/chiftelute-pui-sos-picant/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/chiftelute-pui-sos-picant/
http://www.bucatarescu.ro/2014/01/chiftelute-pui-sos-picant/




 

49. Tabu FanPage – Pagina de Facebook 

Publicare: 17.01.2014 

 

Circulaţie: nationala 

Descriere: pagina de Facebook Autor: Dan Boerescu 

Suprafata articol: mica Fotografii: 1 

Titlu : Chiftelute de pui in sos picant/Reteta indiana Promovare:  

 

https://www.facebook.com/fanpagetabu 

 

 

 

 

Continut articol : 

CHIFTELUTE  de pui in sos picant ! O picanterie indiana ! Reteta 

face parte din programul de educatie culinara 50 de saptamani in 

bucatariile lumii de… 

https://www.facebook.com/fanpagetabu
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Continut articol 

  

 

Chiftelute de pui in sos picant (Murgh kofla curry) 

Intr-un bol se pune carnea tocata de pui, peste care se adauga 
restul ingredientelor (necesare pentru Kofla mixture) si se 
amesteca bine. Compozitia rezultata se ruleaza sub forma de 
chiftele mici si rotunde (15 bucati).  
Detalii reteta 

 

http://mailing.tele.net/inxmail1/html_mail.jsp?params=2497240+Teodora.Gavrilut%40informmedia.ro+0+000464q0000ee000000000iby35icw7r
http://mailing.tele.net/inxmail1/html_mail.jsp?params=2497240+Teodora.Gavrilut%40informmedia.ro+0+000464q0000ee000000000iby35icw7r
http://mailing.tele.net/inxmail1/d?q00klvyi0eynnqbid000000000000000b0hdfl3i66
http://mailing.tele.net/inxmail1/d?q00klvyi0eynnqbid000000000000000b0hdfl3i66
http://mailing.tele.net/inxmail1/d?q00klvyi0eynnqbid000000000000000b0hdfl3i66
http://mailing.tele.net/inxmail1/d?q00klvyi0eynnqbid000000000000000b0hdfl3i66


 


