
Revista presei 

(intermediara) 

- Rezumat - 

Campania a cuprins urmatoarele materiale: 

 Reteta indiană Palak Paneer – Brânză de vacă în sos de spanac 

 Fotografii preparare produs 

 Film preparare produs 

 Prezentare Restaurant Taj 

 Mentionarea brandului Arpis ca partener principal al acestui 

proiect. 

 

Rezultate Campanie 

 31 articole aparute pana in prezent 

 38 mentionari Restaurantul Taj 

 72 mentionari ale partenerului principal Arpis 

 54 de fotografii publicate 

 



 

1. Sătmăreanul 

Publicare: 20.01.2014 
 

Circulaţie: locală 

Descriere: publicaţie tipărită şi online Autor:  

Suprafaţă articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Reţete: Brânză de vacă în sos de spanac (Palak 
Paneer) 

Promovare: 3 like-uri 

 

http://www.satmareanul.net/2014/01/28/retete-branza-de-vaca-in-sos-de-

spanac-palak-paneer/ 

 

http://www.satmareanul.net/2014/01/28/retete-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer/
http://www.satmareanul.net/2014/01/28/retete-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer/


 

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 

brandulArpis și Kotanyi Romania. 

Rețeta indiană a fost oferită și preparată de Taj 

Restaurant și poate fi degustată joi, 30 ianuarie, 

la Petrecerea Indiană din cadrul restaurantului 

situat pe Calea 13 Septembrie, nr.127 – 130, 

București, sector 5. 

 

Ingrediente 

  
 100 ml smântână 

 250 g spanac 

 150 g  brânză de vacă 

 1 linguriţă mentă (din India) 

 Sare Kotanyi– după gust 

 50 g unt 

 1 lingură de chilli roşu pudră 

 5 linguri de ulei Arpis 

 1 roşie 

 1 ceapă 

 1 căpățână de usturoi 

 1 linguriţă de ghimbir 

 ½ linguriţă cunin seminţe 

  

 

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


 

 

 
Mod de preparare:  

Se pune spanacul la fiert. 

Ceapa şi roşia se toacă mărunt, iar ghimbirul se taie în felii subţiri. 

Într-o tigaie cu ulei Arpis se pune la călit usturoiul tocat mărunt, ceapa şi seminţele 

cunin, timp de 5- 8 minute. 

Se adaugă roşia tocată mărunt şi se lasă pe foc până capată o consistenţă moale. 

Apoi, se adaugă restul ingredientelor, cu excepţia spanacului şi a brânzei, şi se lasă pe 

foc timp de 5- 10 minute. 

După acest interval de timp, brânza şi spanacul se adaugă peste compoziţie şi se lasă 

în continuare pe foc timp de încă alte 10 minute. 

La sfârşit se adaugă smântâna. 

 

 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”. 

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

inițiat de agenţia Russenart Comunicationsîn parteneriat cu Arpis și Kotanyi Romania. 

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

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

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

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

http://www.arpis.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.agro-tv.ro/
http://www.agro-tv.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.bpt.ro/
http://www.bpt.ro/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.campustv.ro/
http://www.casamea.ro/
http://www.culinar.ro/
http://www.carticica.ro/


Practica, Cefacemimi?, Coolinaria, Constanta Blog, deBanat.ro,ecuisine.ro, Descopera 

Romania, Dacic Cool, De savurat, ele.ro,eurocadouri.com, eva.ro, Euforia TV, Fabrica 

de Carne, Fabrica de lapte, Fapt divers, Food & 

Bar, Foodblog, Garbo.ro, Gastromag, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB 

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

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

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

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

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

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

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

Iasi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carticica.ro/
http://www.cefacemimi.ro/
http://www.coolinaria.ro/
http://www.constantablog.net/
http://www.debanat.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.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.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromag.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.iasifun.ro/
http://www.infoest.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.labucatarie.ro/
http://www.labucatarie.ro/
http://www.lugojonline.ro/
http://www.monitorulbt.ro/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.onlinestudent.ro/
http://www.orasulsuceava.ro/
http://www.papabun.com/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.radiofix.ro/
http://www.radiofix.ro/
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.satmareanul.net/
http://www.sensotv.ro/
http://www.somestv.ro/
http://www.somestv.ro/
http://www.stiuunloc.ro/
http://www.timisoaraexpress.ro/
http://www.traditionalromanesc.ro/
http://www.vacantelatara.ro/
http://www.viatabuzaului.ro/
http://www.viatabuzaului.ro/
http://mtwebart.ro/
http://www.womantv.ro/
http://www.worldwideromania.com/
http://www.ziarulactualitatea.ro/
http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/wp-content/uploads/2014/01/2-11.jpg
http://www.romaniapozitiva.ro/wp-content/uploads/2014/01/2-11.jpg


 

2.Reţetele Marianei 

Publicare: 28.01.2013 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: blog culinary Autor: Mariana Robescu 

Suprafaţă articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Palak Paneer – Brânză de vacă în sos de spanac Vizualizări: 5 like-uri; 3 
comentarii 

 

https://retetelemarianei.wordpress.com/?s=branza+de+vaca+in+sos+de+s

panac&submit=C%C4%83utare 

https://retetelemarianei.wordpress.com/?s=branza+de+vaca+in+sos+de+spanac&submit=C%C4%83utare
https://retetelemarianei.wordpress.com/?s=branza+de+vaca+in+sos+de+spanac&submit=C%C4%83utare


 

Conţinut articol: 

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

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

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

Restaurant si poate fi degustata joi, 30 ianuarie, la Petrecerea Indiana din cadrul 

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

Ce ai nevoie 

100 ml smantana 

250 g spanac 

150 g branza de vaca 

 



1 lingurita menta (din India) 

sare Kotanyi, dupa gust 

50 g unt 

1 lingura de chilli rosu pudra 

5 linguri de ulei Arpis 

1 rosie 

1 ceapa 

1 capatana de usturoi 

1 lingurita de ghimbir 

½ lingurita cunin seminte 

Cum prepari 

Se pune spanacul la fiert. Ceapa si rosia se toaca marunt, iar ghimbirul se taie in felii 

subtiri. 

Intr-o tigaie cu ulei Arpis se pune la calit usturoiul tocat marunt, ceapa si semintele 

cunin, timp de 5- 8 minute. 

Se adauga rosia tocata marunt si se lasa pe foc pana capata o consistenta moale. 

Apoi, se adauga restul ingredientelor, cu exceptia spanacului si a branzei, si se lasa pe 

foc timp de 5- 10 minute. 

Dupa acest interval de timp, branza si spanacul se adauga peste compozitie si se lasa 

in continuare pe foc timp de inca alte 10 minute. 

La sfarsit se adauga smantana. 

Partenerul principal 

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

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

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

Restaurantul Gazda 



 

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

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

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

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

mai popular restaurant din Bucuresti”. 

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

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

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

parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri): Agro TV, Amelie.ro, 

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

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

Coolinaria, Constanta Blog, deBanat.ro, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, 

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

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

gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, iasifun.ro, Infoest, InfoAliment, inoras.ro, 

jurnaldebucuresti.com, La Bucatarie, Lugoj Online, Monitorul de Botosani, 

metropotam.ro, Mujer, Monitorul de Galati, Online Sudent, Orasul Suceava, Papa bun, 

Pap Tot, Radio Fix Botosani, ReplicaVedetelor.ro, Restograf, Retete ca la Mama, 

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

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

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

de Iasi. 

Pentru detalii referitoare la proiect si mai multe informatii 

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

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


Contact 

Larisa Toader 

Russenart Communications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Zelist 

Publicare: 28.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: portal online Autor: preluat de pe site-ul 
Retetele Marianei 

Suprafaţă articol: Mică Fotografii:  

Titlu: Palak Paneer – Branza de vaca in sos de spanac Vizualizări:  

 

http://www.zelist.ro/bloguri/retetelemarianei.wordpress.com/posturi.html 

 

 

 

http://www.zelist.ro/bloguri/retetelemarianei.wordpress.com/posturi.html


 

Conţinut articol : 

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

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

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

complet 

 

 

 

 

 

 

http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/28/palak-paneer-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac/
http://retetelemarianei.wordpress.com/2014/01/28/palak-paneer-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac/


 

4.Lulu – Povesti din Bucatarie 

Publicare: 28.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: blog culinary Autor: preluat de pe site-ul 
Retele Marianei 

Suprafaţă articol: Mică Fotografii: 1 

Titlu: Palak Paneer - Brânză de vacă în sos de spanac Vizualizări:  

 

http://lulu-povestidinbucatarie.blogspot.ro/2011/05/curcan-cu-

paste.html#uds-search-results 

 

 

http://lulu-povestidinbucatarie.blogspot.ro/2011/05/curcan-cu-paste.html#uds-search-results
http://lulu-povestidinbucatarie.blogspot.ro/2011/05/curcan-cu-paste.html#uds-search-results


 

Conţinut articol : 

28 Ian 2014 ... Reteta face parte din programul de educatie culinara “50 de saptamani 

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

retetelemarianei.wordpress.com 

Cu etichetăLista mea ... 

 



 

5.România Pozitivă 

Publicare: 29.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor: Florin Ghinda 

Suprafata articol: Mare Fotografii:3 

Titlu: Reţetă indiană: (Brânză de vacă în sos de 
spanac) 

Promovare: 1 tweet 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/reteta-indiana-palak-paneer-

branza-de-vaca-in-sos-de-spanac/ 

http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/reteta-indiana-palak-paneer-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac/
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/reteta-indiana-palak-paneer-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac/


 

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 Arpis șiKotanyi Romania. 

Rețeta indiană a fost oferită și preparată de Taj Restaurant și poate fi degustată joi, 30 

ianuarie, la Petrecerea Indiană din cadrul restaurantului situat pe Calea 13 Septembrie, 

nr.127 – 130, București, sector 5. 

 

Ingrediente: 

 100 ml smântână 

 

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


 250 g spanac 

 150 g  brânză de vacă 

 1 linguriţă mentă (din India) 

 Sare Kotanyi– după gust 

 50 g unt 

 1 lingură de chilli roşu pudră 

 5 linguri de ulei Arpis 

 1 roşie 

 1 ceapă 

 1 căpățână de usturoi 

 1 linguriţă de ghimbir 

 ½ linguriţă cunin seminţe 

 

 

 

Mod de preparare: 

Se pune spanacul la fiert. 

Ceapa şi roşia se toacă mărunt, iar ghimbirul se taie în felii subţiri. 

Într-o tigaie cu ulei Arpis se pune la călit usturoiul tocat mărunt, ceapa şi seminţele 

cunin, timp de 5- 8 minute. 

Se adaugă roşia tocată mărunt şi se lasă pe foc până capată o consistenţă moale. 

Apoi, se adaugă restul ingredientelor, cu excepţia spanacului şi a brânzei, şi se lasă pe 

foc timp de 5- 10 minute. 

După acest interval de timp, brânza şi spanacul se adaugă peste compoziţie şi se lasă 

în continuare pe foc timp de încă alte 10 minute. 

La sfârşit se adaugă smântâna. 

 

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”. 

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 70 de 

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

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

toti, Calendar 

Evenimente, Campus 

TV, Casa 

mea, Culinar.ro, Carticica 

Practica, Cefacemimi?, Cooli

naria, Constanta 

Blog, deBanat.ro, ecuisine.ro,

 Descopera Romania, Dacic 

Cool, De 

savurat, ele.ro,eurocadouri.co

m, eva.ro, Euforia TV, Fabrica de Carne, Fabrica de lapte, Fapt divers,Food & 

Bar, Foodblog, Garbo.ro, Gastromag, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB 

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

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

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

http://www.arpis.ro/
http://www.russenart.ro/
http://www.arpis.ro/
http://www.ro.kotanyi.com/
http://www.agro-tv.ro/
http://www.agro-tv.ro/
http://www.amelie.ro/
http://www.autenticpromotion.ro/
http://www.bucatarescu.roâ/
http://www.bucatariaculinara.net/
http://www.bpt.ro/
http://www.bpt.ro/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.calendarevenimente.ro/
http://www.campustv.ro/
http://www.campustv.ro/
http://www.casamea.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.coolinaria.ro/
http://www.constantablog.net/
http://www.constantablog.net/
http://www.debanat.ro/
http://www.ecuisine.ro/
http://www.descopera-romania.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.daciccool.ro/
http://www.desavurat.blogspot.ro/
http://www.desavurat.blogspot.ro/
http://www.ele.ro/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eurocadouri.com/
http://www.eva.ro/
http://www.euforia.tv/
http://www.fabricadecarne.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.faptdivers.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodandbar.ro/
http://www.foodblog.ro/
http://www.garbo.ro/
http://www.gastromag.ro/
http://www.gastromedia.ro/
http://www.gustos.ro/
http://www.horeca.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.hrbexpert.ro/
http://www.iasifun.ro/
http://www.infoest.ro/
http://www.infoaliment.ro/
http://www.inoras.ro/
http://www.jurnaldebucuresti.com/
http://www.labucatarie.ro/
http://www.labucatarie.ro/
http://www.lugojonline.ro/
http://www.monitorulbt.ro/
http://www.metropotam.ro/
http://www.mujer.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.monitoruldegalati.ro/
http://www.onlinestudent.ro/
http://www.orasulsuceava.ro/
http://www.papabun.com/
http://www.facebook.com/paptot
http://www.radiofix.ro/


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

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

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

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

Iasi. 

 

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

blogulwww.inbucatariilelumii.wordpress.com. 

 

 

 

 

 

 

6.La bucatarie 

Publicare: 29.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie culinară online Autor:  

Suprafaţă articol: Medie Fotografii: 2 

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

Vizualizări:  

 

http://www.labucatarie.ro/?p=2827 

 

http://www.radiofix.ro/
http://www.replicavedetelor.ro/
http://www.restograf.ro/
http://www.retetecalamama.ro/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://retetelemarianei.wordpress.com/
http://www.romanialibera.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/
http://www.satmareanul.net/
http://www.sensotv.ro/
http://www.somestv.ro/
http://www.somestv.ro/
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Conţinut articol : 

Ingrediente: 

 100 ml smântână 

 250 g spanac 

 150 g  brânză de vacă 

 1 linguriţă mentă (din India) 

 sare Kotanyi– după gust 

 50 g unt 

 1 lingură de chilli roşu pudră 

 5 linguri de ulei Arpis 

 



 1 roşie 

 1 ceapă 

 1 căpățână de usturoi 

 1 linguriţă de ghimbir 

 ½ linguriţă cunin seminţe 

 
Mod de preparare 
Se pune spanacul la fiert. Ceapa şi roşia se toacă mărunt, iar ghimbirul se taie în felii 

subţiri. 

Într-o tigaie cu ulei Arpis se pune la călit usturoiul tocat mărunt, ceapa şi seminţele 

cunin, timp de 5- 8 minute. Se adaugă roşia tocată mărunt şi se lasă pe foc până 

capată o consistenţă moale. Apoi, se adaugă restul ingredientelor, cu excepţia 

spanacului şi a brânzei, şi se lasă pe foc timp de 5- 10 minute. 

După acest interval de timp, brânza şi spanacul se adaugă peste compoziţie şi se lasă 

în continuare pe foc timp de încă alte 10 minute. 

La sfârşit se adaugă smântâna. 

 

 

 

Reţeta indiană a fost oferită şi preparată de Taj Restaurant şi poate fi degustată joi, 20 

ianuarie, la Petrecerea Indiană din cadrul restaurantului situat pe Calea 13 Septembrie, 

nr.127 – 130, Bucureşti, sector 5. 

Partenerul principal al programului de educaţie culinară 50 de săptămâni în bucătăriile 

lumii este brandul Arpis, lansat în 1992. 

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 Maza şi Kotany România. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.World Wide Romania 

Publicare:  29.01.2014 Circulatie: Naţională 

Descriere: publicaţie naţională Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Brânză de vacă în sos de spanac (Palak Paneer) Vizualizări:  

 

http://www.worldwideromania.com/2014/01/29/reteta-zilei-branza-de-vaca-

in-sos-de-spanac-palak-paneer/ 

http://www.worldwideromania.com/2014/01/29/reteta-zilei-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer/
http://www.worldwideromania.com/2014/01/29/reteta-zilei-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer/


 

 

 

Conţinut articol: 

Ingrediente: 
 100 ml smântână 

 250 g spanac 

 150 g  brânză de vacă 

 1 linguriţă mentă (din India) 

 sare Kotanyi– după gust 

 50 g unt 

 1 lingură de chilli roşu 

pudră 

 5 linguri de ulei Arpis 



 1 roşie 

 1 ceapă 

 1 căpățână de usturoi 

 1 linguriţă de ghimbir 

 ½ linguriţă cunin seminţe 

 

Mod de preparare 

1. Se pune spanacul la fiert. Ceapa şi roşia se toacă mărunt, iar ghimbirul se taie 

în felii subţiri. 

2. Într-o tigaie cu ulei Arpis se pune la călit usturoiul tocat mărunt, ceapa şi 

seminţele cunin, timp de 5- 8 minute. Se adaugă roşia tocată mărunt şi se lasă 

pe foc până capată o consistenţă moale. Apoi, se adaugă restul ingredientelor, 

cu excepţia spanacului şi a brânzei, şi se lasă pe foc timp de 5- 10 minute. 

3. După acest interval de timp, brânza şi spanacul se adaugă peste compoziţie şi 

se lasă în continuare pe foc timp de încă alte 10 minute. 

4. La sfârşit se adaugă smântâna. 

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 Arpis și Kotanyi Romania. 

Rețeta indiană a fost oferită și preparată de Taj Restaurant și poate fi degustată joi, 30 

ianuarie, la Petrecerea Indiană din cadrul restaurantului situat pe Calea 13 Septembrie, 

nr.127 – 130, București, sector 5. 

 

 

  

 

 

http://www.worldwideromania.com/2013/09/24/bucuresti/


 

 

 

 

 

 



 

8.Presa Prahova 

Publicare: 30.01.2014  
 

Circulaţie: regională 

Descriere: portal online regional de știri Autor: Preluat de pe site-ul Fapt 
Divers.ro 

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

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

Vizualizari:  

 

http://www.presa.ph/index.php/component/k2/item/91173-reteta-indiana-

branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer 

 

http://www.presa.ph/index.php/component/k2/item/91173-reteta-indiana-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer
http://www.presa.ph/index.php/component/k2/item/91173-reteta-indiana-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer


 

 

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 Arpis și 

Kotanyi Romania. Rețeta indiană a fost oferită și 

preparată de Taj Restaurant și poate fi degustată 

joi, 30 ianuarie, la Petrecerea Indiană din cadrul 

restaurantului situat pe Calea 13 Septembrie, nr.127 – 130, București, sector 5. 

Ingrediente 

•       100 ml smântână 

•        250 g spanac 

•       150 g  brânză de vacă 

•       1 linguriţă mentă (din India) 

•       Sare Kotanyi– după gust 

•       50 g unt 

•      1 lingură de chilli roşu pudră 

•       5 linguri de ulei Arpis 

•       1 roşie 

•       1 ceapă 

•        1 căpățână de usturoi 

•        1 linguriţă de ghimbir 

•       ½ linguriţă cunin seminţe 

 



Mod de preparare: 

Se pune spanacul la fiert. Ceapa şi roşia se toacă mărunt, iar ghimbirul se taie în felii 

subţiri. Într-o tigaie cu ulei Arpis se pune la călit usturoiul tocat mărunt, ceapa şi 

seminţele cunin, timp de 5- 8 minute. Se adaugă roşia tocată mărunt şi se lasă pe foc 

până capată o consistenţă moale. Apoi, se adaugă restul ingredientelor, cu excepţia 

spanacului şi a brânzei, şi se lasă pe foc timp de 5- 10 minute. După acest interval de 

timp, brânza şi spanacul se adaugă peste compoziţie şi se lasă în continuare pe foc 

timp de încă alte 10 minute. La sfârşit se adaugă smântâna. 

Authors: www.faptdivers.ro-stiri online 

Read more http://faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8598-reteta-indiana-branza-de-vaca-in-sos-de-
spanac-palak-paneer.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8598-reteta-indiana-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer.html
http://faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8598-reteta-indiana-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer.html


 

9.Fapt Divers 

Publicare: 31.01.2014 08 :45 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor:  

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

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

Vizualizari:  

 

http://www.faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8598-reteta-indiana-

branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer.html 

 

 

 

 

http://www.faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8598-reteta-indiana-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer.html
http://www.faptdivers.ro/traditii-culinare-romanesti/8598-reteta-indiana-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer.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 Arpis și Kotanyi Romania. Rețeta indiană a fost oferită și preparată de Taj 

Restaurant și poate fi degustată joi, 30 

ianuarie, la Petrecerea Indiană din 

cadrul restaurantului situat pe Calea 13 

Septembrie, nr.127 – 130, București, 

sector 5. 

Ingrediente 

•           100 ml smântână 

•           250 g spanac 

•           150 g  brânză de vacă 

•           1 linguriţă mentă (din India) 

•           Sare Kotanyi– după gust 

•           50 g unt 

•           1 lingură de chilli roşu pudră 

•           5 linguri de ulei Arpis 

•           1 roşie 

•           1 ceapă 

•           1 căpățână de usturoi 

•           1 linguriţă de ghimbir 

•           ½ linguriţă cunin seminţe 

 

 



 

Mod de preparare: 

Se pune spanacul la fiert. Ceapa şi roşia se toacă mărunt, iar ghimbirul se taie în felii 

subţiri. Într-o tigaie cu ulei Arpis se pune la călit usturoiul tocat mărunt, ceapa şi 

seminţele cunin, timp de 5- 8 minute. Se adaugă roşia tocată mărunt şi se lasă pe foc 

până capată o consistenţă moale. Apoi, se adaugă restul ingredientelor, cu excepţia 

spanacului şi a brânzei, şi se lasă pe foc timp de 5- 10 minute. După acest interval de 

timp, brânza şi spanacul se adaugă peste compoziţie şi se lasă în continuare pe foc 

timp de încă alte 10 minute. La sfârşit se adaugă smântâna. 

 

 

 



 

10.Ce face mimi ? 

Publicare: 31.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: publicaţie online şi tipărită Autor:  

Suprafaţă articol: Mare Fotografii: 4 

Titlu: Reţetă culinară indiană – Brânză de vacă în 
sos de spanac (Palak Paneer) 

Promovare: 5 like-uri  

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-culinara-indiana-branza-de-vaca-in-sos-

de-spanac-palak-paneer/ 

 

 

 

 

http://www.cefacemimi.ro/reteta-culinara-indiana-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer/
http://www.cefacemimi.ro/reteta-culinara-indiana-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer/


 

Conţinut articol: 

Dacă doreşti să prepari o reţetă culinară 

deosebită cu care să-ţi impresionezi invitaţii la 

masă, poţi încerca un preparat tradiţional din 

îndepărtata Indie. Palak Paneer (brânză de 

vacă în sos de spanac) este un adevărat deliciu, 

condimentele folosite conferindu-i o aromă 

unică, de care te vei îndrăgosti. Mimi îţi spune 

ce să faci! Ascult-o pe Mimi! 

 

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 Arpis şi Kotany România. Reţeta indiană a fost oferită şi preparată de Taj 

Restaurant. 

 

Ingrediente: 

•           100 ml smântână 

•           250 g spanac 

•           150 g  brânză de vacă 

•           1 linguriţă mentă (din India) 

•           Sare Kotanyi– după gust 

•           50 g unt 

•           1 lingură de chilli roşu pudră 

•           5 linguri de ulei Arpis 

•           1 roşie 

•           1 ceapă 

•           1 căpățână de usturoi 

•           1 linguriţă de ghimbir 

•           ½ linguriţă cunin seminţe 



 

Mod de preparare: 

Se pune spanacul la fiert. Ceapa şi roşia se toacă 

mărunt, iar ghimbirul se taie în felii subţiri. Într-o 

tigaie cu ulei Arpis se pune la călit usturoiul tocat 

mărunt, ceapa şi seminţele cunin, timp de 5- 8 

minute. Se adaugă roşia tocată mărunt şi se lasă 

pe foc până capată o consistenţă moale. Apoi, se 

adaugă restul ingredientelor, cu excepţia 

spanacului şi a brânzei, şi se lasă pe foc timp de 

5- 10 minute. După acest interval de timp, brânza 

şi spanacul se adaugă peste compoziţie şi se lasă 

în continuare pe foc timp de încă alte 10 minute. 

La sfârşit se adaugă smântâna. 

 

Partener 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 de grâu, griş, oţet balsamic, ulei, etc. 

Restaurantul gazdă 

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

Restaurant reprezintă de 11 ani bucătăria indiană în Bucureşti, câştigând în ulimii doi 

ani titlul de “Cel mai bun restaurant indian din Bucureşti” decernat în cadrul concursului 

“Eating & Drinking Awards”. În 2010, Restaurantul Taj a câştigat titlul „Cel mai popular 

restaurant din Bucureşti”. 

 
 

 



 

11.Timişora Express 

Publicare: 01.02.2014 13:06 Circulatie:locală 

Descriere: publicatie naţională Autor: Gabriela Stegarescu 

Suprafata articol: Medie Fotografii: 1 

Titlu: Reţeta indiană: Palak Panner/Brânză de vacă în 
sos de spanac 

Vizualizari: 3951; 2 comentarii 

 

http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-indiana-palak-paneer--

branza-de-vaca-in-sos-de-spanac_12475 

 

http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-indiana-palak-paneer--branza-de-vaca-in-sos-de-spanac_12475
http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/reteta-indiana-palak-paneer--branza-de-vaca-in-sos-de-spanac_12475


 

Conţinut articol : 

Reţeta indiana a fost oferita şi preparata de Taj 

Restaurant. 

 

Ingrediente : 

100 ml smantana 

250 g spanac 

150 g  branza de vaca 

1 lingurita menta (din India) 

Sare Kotanyi– dupa gust 

50 g unt 

1 lingura de chilli rosu pudra 

5 linguri de ulei Arpis 

1 rosie  

1 ceapa  

1 capaţana de usturoi 

1 lingurita de ghimbir 

½ lingurita cunin seminte 

 

Mod de preparare: 

Se pune spanacul la fiert. 

Ceapa si rosia se toaca marunt, iar ghimbirul se taie in felii subtiri. 

Intr-o tigaie cu ulei Arpis se pune la calit usturoiul tocat marunt, ceapa si semintele 

cunin, timp de 5- 8 minute. 

 

Se adauga rosia tocata marunt si se lasa pe foc pana capata o consistenta moale. 

Apoi, se adauga restul ingredientelor, cu exceptia spanacului si a branzei, si se lasa pe 

foc timp de 5- 10 minute. 

Dupa acest interval de timp, branza si spanacul se adauga peste compozitie si se lasa 

in continuare pe foc timp de inca alte 10 minute. 

La sfarsit se adauga smantana. 

 

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 Arpis şi Kotanyi Romania 

 

 

 

 



 

12.Stiri pe scurt 

Publicare: 01.02.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: poetal online de ştiri Autor: preluat de pe site-ul 
Timisoara Express 

Suprafaţă articol: Mică Fotografii: 1 

Titlu: Reţetă indiană Palak Paneer/Brânză de vacă în 
sos de spanac 

Vizualizări:  

 

http://www.google.ro/cse?cx=partner-pub-3383227657537688%3Ap88117-

c724&ie=ISO-8859-

2&q=palak+paneer+reteta+indiana&sa=C%C4%83utare#gsc.tab=0&gsc.q

=palak%20paneer%20reteta%20indiana&gsc.page=1 

 

 

 

 

http://www.google.ro/cse?cx=partner-pub-3383227657537688%3Ap88117-c724&ie=ISO-8859-2&q=palak+paneer+reteta+indiana&sa=C%C4%83utare#gsc.tab=0&gsc.q=palak%20paneer%20reteta%20indiana&gsc.page=1
http://www.google.ro/cse?cx=partner-pub-3383227657537688%3Ap88117-c724&ie=ISO-8859-2&q=palak+paneer+reteta+indiana&sa=C%C4%83utare#gsc.tab=0&gsc.q=palak%20paneer%20reteta%20indiana&gsc.page=1
http://www.google.ro/cse?cx=partner-pub-3383227657537688%3Ap88117-c724&ie=ISO-8859-2&q=palak+paneer+reteta+indiana&sa=C%C4%83utare#gsc.tab=0&gsc.q=palak%20paneer%20reteta%20indiana&gsc.page=1
http://www.google.ro/cse?cx=partner-pub-3383227657537688%3Ap88117-c724&ie=ISO-8859-2&q=palak+paneer+reteta+indiana&sa=C%C4%83utare#gsc.tab=0&gsc.q=palak%20paneer%20reteta%20indiana&gsc.page=1


 

Conţinut articol : 

1 feb. 2014 ... Reteta face parte din programul de educație culinara 50 de saptamani in 

bucatariile lumii. 

 

www.timisoaraexpress.ro/.../reteta-indiana-palak-paneer--branza-de-vaca-in- sos-de-

spanac_12475 

 

 



 

13.Calendar Evenimente 

Publicare: 02.02.2014 09:00 
 

Circulatie: Naţională 

Descriere: publicaţie online Autor:  

Suprafaţă articol: Mare Fotografii: 1 

Titlu: Brânză de vacă în sos de spanac (Palak Paneer) Vizualizari: 21 

 

http://216-139-220-104.aus.us.siteprotect.com/detalii.php?ev=126987 

 

 

 

http://216-139-220-104.aus.us.siteprotect.com/detalii.php?ev=126987


 

Conţinut articol: 

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 Arpis şi Kotanyi România. 

 

Reţeta indiană a fost oferită şi preparată de 

Taj Restaurant şi poate fi degustată joi, 30 

ianuarie, la Petrecerea Indiană din cadrul 

restaurantului situat pe Calea 13 Septembrie, nr. 127 – 130, Bucureşti, sector 5. 

 

Ingrediente : 

• 100 ml smântână 

• 250 g spanac 

• 150 g brânză de vacă 

• 1 linguriţă mentă (din India) 

• Sare Kotanyi– după gust 

• 50 g unt 

• 1 lingură de chilli roşu pudră 

• 5 linguri de ulei Arpis 

• 1 roşie  

• 1 ceapă  

• 1 căpăţână de usturoi 

• 1 linguriţă de ghimbir 

• ½ linguriţă cunin seminţe 

 

 

 





 

Mod de preparare: 

Se pune spanacul la fiert. 

 

Ceapa şi roşia se toacă mărunt, iar ghimbirul se taie în felii subţiri. 

Într-o tigaie cu ulei Arpis se pune la călit usturoiul tocat mărunt, ceapa şi seminţele 

cunin, timp de 5- 8 minute. 

 

Se adaugă roşia tocată mărunt şi se lasă pe foc până capată o consistenţă moale. 

Apoi, se adaugă restul ingredientelor, cu excepţia spanacului şi a brânzei, şi se lasă pe 

foc timp de 5- 10 minute. 

 

După acest interval de timp, brânza şi spanacul se adaugă peste compoziţie şi se lasă 

în continuare pe foc timp de încă alte 10 minute. 

 

La sfârşit se adaugă smântâna. 

 

Restaurantul gazda : 

 

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 Arpis şi Kotanyi Romania.  

 

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

parteneri media (televiziuni, publicaţii tipărite şi online, bloguri): Agro TV, Amelie.ro, 

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



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

Coolinaria, Constanta Blog, deBanat.ro, ecuisine.ro, Descopera Romania, Dacic Cool, 

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

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

gustos.ro, Horeca Romania, HRB Expert, iasifun.ro, Infoest, InfoAliment, inoras.ro, 

jurnaldebucuresti.com, La Bucatarie, Lugoj Online, Monitorul de Botosani, 

metropotam.ro, Mujer, Monitorul de Galati, Online Sudent, Orasul Suceava, Papa bun, 

Pap Tot, Radio Fix Botosani, ReplicaVedetelor.ro, Restograf, Retete ca la Mama, 

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

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

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

de Iasi. 

 

Eveniment publicat in data de: 30-01-2014  
de către Calendar Evenimente 

Vizualizat de: 21 ori 

Website: http://www.inbucatariilelumii.wordpress.com 
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http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-indiana-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer/
http://www.ziarulactualitatea.ro/social/reteta-indiana-branza-de-vaca-in-sos-de-spanac-palak-paneer/


 

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 Arpis şiKotanyi Romania. 

 

Ingrediente: 

 100 ml smântână 

 250 g spanac 

 150 g  brânză de vacă 

 1 linguriţă mentă (din India) 

 Sare Kotanyi– după gust 

 50 g unt 

 1 lingură de chilli roşu pudră 

 5 linguri de ulei Arpis 

 1 roşie 

 1 ceapă 

 1 căpăţână de usturoi 

 1 linguriţă de ghimbir 

 ½ linguriţă cunin seminţe 

 

Mod de preparare: 

 

Se pune spanacul la fiert. Ceapa şi roşia se toacă mărunt, iar ghimbirul se taie în felii 

subţiri. Într-o tigaie cu ulei Arpis se pune la călit usturoiul tocat mărunt, ceapa şi 

seminţele cunin, timp de 5- 8 minute. Se adaugă roşia tocată mărunt şi se lasă pe foc 

până capată o consistenţă moale. Apoi, se adaugă restul ingredientelor, cu excepţia 

spanacului şi a brânzei, şi se lasă pe foc timp de 5- 10 minute. După acest interval de 

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


timp, brânza şi spanacul se adaugă peste compoziţie şi se lasă în continuare pe foc 

timp de încă alte 10 minute. La sfârşit se adaugă smântâna. 

 

 

Reţeta indiană a fost oferită şi preparată de Taj Restaurant, 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”. 

 

http://www.arpis.ro/


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

iniţiat de agenţia Russenart Comunications în parteneriat cu Arpis şi Kotanyi Romania. 

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

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

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

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

Practica, Cefacemimi?, Coolinaria, Constanta Blog,deBanat.ro, ecuisine.ro, Descopera 

Romania, Dacic Cool, De savurat, ele.ro, eurocadouri.com,eva.ro, Euforia TV, Fabrica 

de Carne, Fabrica de lapte, Fapt divers, Food & 

Bar, Foodblog,Garbo.ro, Gastromag, Gastro Media, gustos.ro, Horeca Romania, HRB 

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

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

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

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

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

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

Buzaului, MTWebArt, Woman TV,WorldWide Romania, Ziarul de Iasi. 
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Conținut articol : 

Poate fi degustată joi 30 ianuarie la Petrecerea Indiană din cadrul restaurantului situat 

pe Calea 13 Septembrie nr 127 130 București sector 5. 

Ingrediente : 

 100 ml smântână  

250 g spanac  

150 g brânză de vacă  

1 linguriţă mentă din India  

Sare Kotanyi după gust  

50 g unt  

1 lingură de chilli roşu pudră  

5 linguri de ulei Arpis 

 1 roşie  

1 ceapă  

1 căpățână de usturoi  

1 linguriţă de ghimbir 

 ½ linguriţă cunin seminţe 

 Mod de preparare : 

 Se pune spanacul la fiert  

Ceapa şi roşia se toacă mărunt iar ghimbirul se taie în felii subţiri  



Într o tigaie cu ulei Arpis se pune la călit usturoiul tocat mărunt ceapa şi seminţele cunin 

timp de 5 8 minute  

Se adaugă roşia tocată mărunt şi se lasă pe foc până capată o consistenţă moale. 

 Apoi se adaugă restul ingredientelor cu excepţia spanacului şi a brânzei şi se lasă pe 

foc timp de 5 10 minute. 

 După acest interval de timp brânza şi spanacul se adaugă peste compoziţie şi se lasă 

în continuare pe foc timp de încă alte 10 minute. 

 La sfârşit se adaugă smântâna 

 Tags branza vaci reteta indiana spanac traditii culinare (2014-02-13) 
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Conţinut 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 joi, 30 ianuarie, la 

Petrecerea Indiana din cadrul restaurantului situat 

pe Calea 13 Septembrie, nr.127 – 130, Bucuresti, 

sector 5. 

 

Ingrediente 

 100 ml smantana 

 250 g spanac 

 150 g  branza de vaca 

 1 lingurita menta (din India) 

 Sare Kotanyi– dupa gust 

 50 g unt 

 1 lingura de chilli rosu pudra 

 5 linguri de ulei Arpis 

 1 rosie 

 1 ceapa 

 1 capatana de usturoi 

 1 lingurita de ghimbir 

 ½ lingurita cunin seminte 



 

Mod de preparare:  

Se pune spanacul la fiert. Ceapa si 

rosia se toaca marunt, iar ghimbirul se 

taie in felii subtiri. 

Intr-o tigaie cu ulei Arpis se pune la 

calit usturoiul tocat marunt, ceapa si 

semintele cunin, timp de 5- 8 minute. 

Se adauga rosia tocata marunt si se 

lasa pe foc pana capata o consistenta 

moale. Apoi, se adauga restul 

ingredientelor, cu exceptia spanacului 

si a branzei, si se lasa pe foc timp de 

5- 10 minute. Dupa acest interval de 

timp, branza si spanacul se adauga 

peste compozitie si se lasa in 

continuare pe foc timp de inca alte 10 

minute. 

La sfarsit se adauga smantana. 

 

 

INFO 

www.russenart.ro 

www.inbucatariilelumii.wordpress.com 

 

 

 

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

 

Reteta face parte din programul de educatie 

culinara `50 de saptamani in bucatariile lumii` 

derulat de agentia de relatii publice, Russenart 

Communications in parteneriat cu brandul Arpis si 

Kotanyi Romania   

 

Ingrediente: 

smantana dulce 100 ml 

spanac   250 g 

branza de vaca  150 g 

menta   1 lingurita 

unt nesarat  50 g 

chilli  1 lingura 

ulei de floarea-soarelui 5 linguri 

rosie 1 bucata 

ceapa alba   1 bucata 

usturoi uscat  1 capatana 

ghimbir   1 lingurita 

sare 

cunin 

 

 

Preparare: 

 
Reteta indiana a fost oferita si preparata de Taj Restaurant si poate fi degustata joi, 30 

ianuarie, la Petrecerea Indiana din cadrul restaurantului situat pe Calea 13 Septembrie, 

nr.127 - 130, Bucuresti, sector 5. 



 

 

 

Mod de preparare: 

Se pune spanacul la fiert. 

 

Ceapa si rosia se toaca marunt, iar ghimbirul se taie in felii subtiri. 

Intr-o tigaie cu ulei Arpis se pune la calit usturoiul tocat marunt, ceapa si semintele 

cunin, timp de 5- 8 minute. 

 

Se adauga rosia tocata marunt si se lasa pe foc pana capata o consistenta moale. 

Apoi, se adauga restul ingredientelor, cu exceptia spanacului si a branzei, si se lasa pe 

foc timp de 5- 10 minute. 

 

Dupa acest interval de timp, branza si spanacul se adauga peste compozitie si se lasa 

in continuare pe foc timp de inca alte 10 minute. 

 

La sfarsit se adauga smantana. 

 

Partenerul principal al programului de educatie culinara `•50 de saptamani in 

bucatariile lumii` este brandul premium Arpis, lansat in 1992. Portofoliul de produse 

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

 

Restaurantul Gazda : 

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

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

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

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

mai popular restaurant din Bucuresti`. 

 

Programul de educatie de educatie culinara `50 de saptamani in bucatariile lumii`• este 



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

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

parteneri media (televiziuni, publicatii tiparite si online, bloguri)
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Conţinut articol: 

 

Reteta face parte din programul de educatie culinara 

"50 de saptamani in bucatariile lumii" derulat de 

agentia de relatii publice Russenart Communications in 

parteneriat cu brandul Arpis si Kotanyi Romania. 

Reteta indiana Palak Paneer (Branza de vaca in sos 

de spanac) a fost oferita si preparata de Taj Restaurant 

Bucuresti. 

 

Ingrediente: 

 100 ml smantana 

 250 g spanac 

 150 g branza de vaca 

 1 lingurita menta (din India) 

 Sare, dupa gust 

 50 g unt 

 1 lingura de chilli rosu pudra 

 5 linguri de ulei 

 1 rosie 

 1 ceapa 

 1 capatana de usturoi 

 1 lingurita de ghimbir 

 1/2 lingurita cunin seminte 

 

Mod de preparare: 

Se pune spanacul la fiert. 

Ceapa si rosia se toaca marunt, iar ghimbirul se taie in felii subtiri. 



Intr-o tigaie cu ulei se pune la calit usturoiul tocat marunt, ceapa si semintele cunin, timp 

de 5-8 minute. 

Se adauga rosia tocata marunt si se lasa pe foc pana capata o consistenta moale.  

 

Apoi, se adauga restul ingredientelor, cu exceptia spanacului si a branzei, si se lasa pe 

foc timp de 5-10 minute. 

Dupa acest interval de timp, branza si spanacul se adauga peste compozitie si se lasa 

in continuare pe foc timp de inca 10 minute. 

La sfarsit se adauga smantana. 

 

Pofta buna! 
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Conţinut articol: 

Ingrediente: 
 
100 ml smântână 

250 g spanac 

150 g  brânză de vacă 

1 linguriţă mentă (din India) 

Sare Kotanyi– după gust 

50 g unt 

1 lingură de chilli roşu pudră 

5 linguri de ulei Arpis 

1 roşie   

1 ceapă  

1 căpățână de usturoi 

1 linguriţă de ghimbir 

½ linguriţă chimion seminţe 

 
 
Mod de preparare : 
 
Se pune spanacul la fiert. 

Ceapa şi roşia se toacă mărunt, iar ghimbirul se taie în felii subţiri. 

Într-o tigaie cu ulei Arpis se pune la călit usturoiul tocat mărunt, ceapa şi seminţele de 

chimion timp de 5- 8 minute. 

Se adaugă roşia tocată mărunt şi se lasă pe foc până capată o consistenţă moale. 

Apoi, se adaugă restul ingredientelor, cu excepţia spanacului şi a brânzei, şi se lasă pe 

foc timp de 5- 10 minute. 

După acest interval de timp, brânza şi spanacul se adaugă peste compoziţie şi se lasă 

în continuare pe foc timp de încă alte 10 minute. 

La sfârşit se adaugă smântâna. 

  



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

blogulwww.inbucatariilelumii.wordpress.com. 
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Conţinut articol: 

Reteta face parte din programul de educatie culinara “50 de 

saptamani in bucatariile lumii” derulat de agentia de relatii 

publice, Russenart Communications in parteneriat cu brandul 

Arpis si Kotanyi Romania. 

 

 

 

Ingrediente : 

100 ml smantana 

250 g spanac 



150 g  branza de vaca 

1 lingurita menta (din India) 

Sare Kotanyi– dupa gust 

50 g unt 

1 lingura de chilli rosu pudra 

5 linguri de ulei Arpis 

1 rosie  

1 ceapa  

1 capatana de usturoi 

1 lingurita de ghimbir 

½ lingurita cunin seminte 

 

Mod de preparare: 

Se pune spanacul la fiert. 

Ceapa si rosia se toaca marunt, iar ghimbirul se taie in felii subtiri. 

Intr-o tigaie cu ulei Arpis se pune la calit usturoiul tocat marunt, ceapa si semintele 

cunin, timp de 5- 8 minute. Se adauga rosia tocata marunt si se lasa pe foc pana capata 

o consistenta moale. 

 

Apoi, se adauga restul ingredientelor, cu exceptia spanacului si a branzei, si se lasa pe 

foc timp de 5- 10 minute. 

Dupa acest interval de timp, branza si spanacul se adauga peste compozitie si se lasa 

in continuare pe foc timp de inca alte 10 minute. 

La sfarsit se adauga smantana. 

... 

Reteta indiana a fost oferita si preparata de Taj Restaurant situat pe Calea 13 

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

De Alexandrina Iordache 
Incadrat in categoria: Retete 

 

http://www.infoest.ro/
http://www.infoest.ro/index.php?pn=2&idn=386475405
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Conţinut articol: 

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

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

brandul Arpis si Kotanyi Romania. 

 

Ingrediente : 

100 ml smantana 

250 g spanac 

150 g branza de vaca 

1 lingurita menta (din India) 

Sare Kotanyi– dupa gust 

50 g unt 

1 lingura de chilli rosu pudra 

5 linguri de ulei Arpis 

1 rosie 

1 ceapa 

1 capatana de usturoi 

1 lingurita de ghimbir 

½ lingurita cunin seminte 

Mod de preparare: 

Se pune spanacul la fiert. 

Ceapa si rosia se toaca marunt, iar... citeste mai mult 
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Conţinut articol : 

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

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

brandul Arpis si Kotanyi Romania. 

[cititi articolul complet în InfoEst] 
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Conţinut articol: 

 

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

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

brandul Arpis si Kotanyi Romania.Citeste articolul mai departe pe infoest.ro…   

 

http://www.ziarelive.ro/despre/russenart_communications.html
http://www.ziarelive.ro/despre/gold_maya.html
http://www.ziarelive.ro/despre/kotanyi_romania.html
http://www.infoest.ro/?pn=2&idn=386475405
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lumii" derulat de agentia de relatii publice Russenart Communications in parteneriat cu 
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Conţinut articol: 

Reţeta face parte din programul de educație culinară “50 

de saptamani in bucatariile lumii”. 

 

Citiţi reţeta mai departe: 

eCuisine 
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Reţeta face parte din programul de educație culinară “50 de 

saptamani in bucatariile lumii”. 

 

Brânză de vacă în sos de spanac (Palak Paneer) 
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Conținut articol: 

În cadrul proiectului 50 de saptamani in bucatariile 

lumiia fost prezentata o reteta indiana: Palak Paneer 

(Branza de vaca in sos de spanac).  

 

Reteta indiana Palak Paneera 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, Palak 

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

 

Ingrediente:  

100 ml smantana, 

 250 g spanac, 

 150 g branza de vaca,  

1 lingurita menta (din India),  

sare (dupa gust),  

50 g unt,  

1 lingura chilli rosu pudra,  

5 linguri ulei, 

 1 rosie,  

1 ceapa,  

1 capatana de usturoi,  

1 lingurita ghimbir, ½ lingurita cunin seminte. 

 

Mod de preparare:  

Se pune spanacul la fiert.  



Ceapa si rosia se toaca marunt, iar ghimbirul se taie in felii subtiri. 

Intr-o tigaie cu ulei se pun la calit usturoiul tocat marunt, ceapa si semintele cunin, timp 

de 5-8 minute. 

Se adauga rosia tocata marunt si se lasa pe foc pana capata o consistenta moale. Apoi, 

se adauga restul ingredientelor, cu exceptia spanacului si a branzei, si se lasa pe foc 

timp de 5-10 minute. 

 

Dupa acest interval de timp, branza si spanacul se adauga peste compozitie si se lasa 

in continuare pe foc timp de inca alte 10 minute. 

La sfarsit se adauga smantana. 

 

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/


28. Newsletter Coolinaria 

Publicare: 29.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: newsletter coolinaria Autor: Coolinaria.ro 

Suprafaţă articol: Mică Fotografii: 1 

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

Vizualizări:  

 

 

Conținut newsletter : 

Reteta face parte din programul de educatie culinara "50 

de saptamani in bucatariile lumii" derulat de agentia de 

relatii publice Russenart Communications in parteneriat 

cu brandul Arpis si Kotany » citeste mai mult 

http://nl.coolinaria.ro/clk/74327/35257952/4014220/8e06b44f0b62ebf594d0bc471b6f6475


29. Facebook Coolinaria 

Publicare: 30.01.2014 
 

Circulaţie: Naţională 

Descriere: pagina Facebook Autor: Coolinaria.ro 

Suprafaţă articol: Mică Fotografii: 1 

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

Vizualizări:  

 

https://www.facebook.com/Coolinaria/posts/3794338352530?stream_ref=5 

 

 

 

 

 

 

 

Continut articol 

Reteta indiana Palak Paneer (Branza de vaca in sos de spanac) a fost oferita si 

preparata de Taj Restaurant Bucuresti in cadrul programului de educatie culinara "50 de 

saptamani in bucatariile lumii": 

Branza de vaca in sos de spanac 

coolinaria.ro 

coolinaria.ro - Portalul tau de retete cool - retete mancaruri cu 
legume, retete culinare, sfaturi culinare, diete, alimentatie 
sanatoasa, ghid restaurante, condimente 
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Palak Paneer - Branza de vaca in sos de spanac 
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 
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