
GUSTĂ AROMELE PREFERATE 
ALE ZILEI DE MÂINE

FRIGĂRUI ÎN STIL TANZANIAN CU SOS DE ROȘII ȘI CEAPĂ



CLĂTITE CU OUĂ DIN ASIA CU JUMĂRI DE PORC RUMENITE ŞI SOS CAROLINA AREPA CU BANANE DULCI ŞI FRIPTURĂ CU SOS TZATZIKI PICANT

COACE PE AMBELE PĂRŢI PÂNĂ 
CÂND SE RUMENESC.

MODELEAZĂ ALUATUL ÎN 
TURTE ROTUNDE DIN PORUMB.

MOD DE PREPARARE AREPA

UMPLE SANDVIȘURILE AREPA.

GYROS ÎN AREPA

DESERT CU CHIFLE BAO

Arepa este un sandviş taco hibrid pe care e musai să îl 
încerci. Umple aceste aluaturi crocante din porumb cu felii 
de carne, legume şi sos tzatziki picant – o minunată uniune 

a celor mai bune gusturi şi texturi oferite de America de 
Sud şi Grecia.

În China, aceste chifle moi și aburinde sunt servite 
de obicei cu ceva picant. Cu același aluat simplu şi 

umpluturi clasice de plăcintă, poţi crea desertul perfect 
ce poate fi servit din mers – cum ar fi o chiflă Bao cu 
caramel, banane, frişcă și scorţişoară, asemănătoare 

plăcintei Banoffee specifică Marii Britanii.

FUZIUNE DE AROME LA ÎNDEMÂNA TA
Pe stradă găsești acum ultima fuziune a rețetelor din 

toată lumea. La tonete, în rulote și în restaurantele din 
mall-uri găsești umpluturi cu arome ademenitoare în 
clătite, chifle și pâini delicioase pentru gustări pe care 

le cumperi și le mănânci din mers.

PLĂCINTĂ BAO BANOFFEE CU SOS DE CARAMEL

CLĂTITE CU OUĂ PRĂJITE
Clătitele cu ouă sunt ușor de făcut – ouă și 

aluat de clătite gătite împreună, apoi umplute 
și rulate ca un burrito. Umple aceste wrap-uri 

venite din Asia cu gustări specifice Americii, cum 
ar fi fâşii de carne de porc afumată, salată de 

varză crocantă și sos picant pentru a obține un 
preparat deosebit, cu aspect și gust tipic pentru 

Sudul Americii.



AMESTEC DE CONDIMENTE BERBERE FRIGĂRUI TANZANIENE LA GRĂTAR CU SOS DE ROŞII ŞI CEAPĂ

AMESTEC ETIOPIAN DE CONDIMENTE BERBERE GRĂTAR ÎN STIL TANZANIAN
Amestecul berbere este cel mai popular condiment din 
Etiopia, care conţine o varietate de condimente precum 
boia de ardei, ienibahar, coriandru, cardamom, ghimbir, 
scorţişoară şi piper roşu. Aroma picantă, dulce şi citrică 
este perfectă atât pentru tocane de pui și alte feluri de 

carne, cât și pentru linte și legume.

Aceste frigărui cu carne, numite mishkaki, 
seamănă cu shish kebab-ul. Marinata tradiţională 

în stil tanzanian include un amestec de lămâie, 
roşii şi papaya verde pentru a frăgezi carnea.  

Se adaugă curry, usturoi, piper roşu şi ghimbir 
pentru o savoare mai intensă.

ÎNTREZĂREȘTE GUSTUL 
AFRICII DE EST

Africa de Est este un tezaur al aromelor. 
În sfârşit, condimentele renumite, 

sosurile de marinat pentru grătar şi 
sosurile din Tanzania şi Etiopia sunt 

cunoscute în toată lumea.



BULETE PRĂJITE DE OREZ ŞI PUI, CU SOS CREMOS DE GHIMBIR ŞI OŢET DE PRUNE

CONDIMENT FURIKAKE JAPONEZ PREPARAT ÎN CASĂ

CREVEŢI MISO & ARDEI SHISHITO YAKITORI

MODELEAZĂ OREZUL ÎN  
JURUL PUIULUI ÎNFĂŞURAT.

ÎNFĂȘOARĂ PUIUL 
CONDIMENTAT ÎN VARZĂ 
CHINEZEASCĂ BOK CHOY.

MOD DE PREPARARE BULETE DE OREZ

TĂVĂLEȘTE-LE ÎN PESMET 
JAPONEZ PANKO ŞI  
PRĂJEȘTE-LE.

GLAZURĂ MISO SAKE YAKITORI

CONDIMENTUL  
ESENŢIAL FURIKAKE

BULETE DE OREZ  
UMPLUTE - ONIGIRISecretul este glazura. Acest sos picant, dulce 

şi aromat adaugă savoare puiului la grătar şi 
frigăruilor cu fructe de mare. Folosește această 

glazură pentru a-ți impresiona instantaneu invitaţii 
la cină cu un aspect distins, ușor carbonizat, însă 

lucios, strălucitor.

În Japonia, Furikake este presărat pe orice mâncare, 
începând cu orezul și tăieţeii și sfârșind cu legumele şi 

fructele de mare. Acest amestec mai aspru de alge, susan, 
fructe de mare deshidratate, zahăr şi sare are un gust 

delicios ce creează dependență şi o savoare dulce, subtilă.

Onigiri—bulete de orez pline de bunătăți savuroase 
– sunt servite în aproape orice izakaya din Japonia. 
Umple-le cu ghimbir şi pui opărit cu oţet de prune 

pentru o gustare dulce şi piperată.

GUSTĂRI JAPONEZE IZAKAYA
Sushi nu este singura gustare care vine din Japonia. Izakaya – 
localurile gastronomice japoneze – servesc feluri de mâncare 

obişnuite, asemănătoare cu tapas-ul spaniol. Cu glazuri îndrăzneţe, 
sosuri picante şi condimente din alge marine, aceste feluri de 

mâncare sunt o explozie de arome.

ÎNTOARCE-LE 

PENTRU A SE 

COMBINA AROMELE.



MOCKTAIL CU ANANAS, TURMERIC ŞI RUCOLABĂUTURĂ ENERGIZANTĂ PICANTĂ, CU CASTRAVETE  
ŞI MĂR

Băuturi pentru  
o stare de Bine

Starea de bine nu a avut niciodată un gust 
atât de bun. Stimulentele pentru micul 

dejun, supele ca şi gustări şi băuturile de 
la sfârşitul zilei sunt caracterizate de arome 
robuste şi ingrediente energizante cum ar fi 
castravetele, rucola, ghimbirul, turmericul 

şi piperul cayenne. Trezește-te, păstrează-ţi 
energia, regăsește-ţi echilibrul şi, mai presus 

de toate, bucură-te!

SUPĂ SUBŢIRE CU AVOCADO ŞI CIUPERCI

ELIXIRUL  
SERII

Regăsește-ți echilibrul după o zi grea. 
Pentru un excelent mocktail tonic, 

amestecă ananas proaspăt cu ghimbir, 
turmeric şi rucola și apoi toarnă puţină 

apă minerală.

SUPA DE 
DUPĂ-AMIAZĂ

Rămâi plin de energie de-a lungul 
zilei cu o supă ce poate fi băută cu 
ușurință. Ciupercile, avocado-ul, 
cimbrul şi salvia îi oferă o aromă 

delicioasă și în același timp te 
revitalizează. 

ENERGIZANTUL  
DE DIMINEAŢĂ

Acest „apel de trezire” conține mere 
verzi, castraveţi proaspeţi, clementine 

dulci-acrişoare şi un pic de piper 
cayenne.



ÎNCONJURUL LUMII  
CU HOT POT

Dă o petrecere cu o oală fierbinte asiatică şi lasă gătitul în seama invitaţilor. Adună-ţi 
prietenii în jurul unei oale aburinde cu supă intens aromatizată. Oferă-le carne, fructe 
de mare şi legume pentru gătirea supei, apoi pune-le la dispoziţie diverse topping-uri 
pentru o masă la care fiecare mănâncă ce îi place.  Acest fel de mâncare preferat în 

Asia de Est poate fi schimbat uşor într-unul mexican, caraibian şi nu numai.

HOT POT DIN PUEBLA HOT POT DIN INDIILE DE VEST
Dacă adaugi chili, boia de ardei afumată şi condimente în 

supa de pui, acest fel de mâncare în oală fierbinte inspirată 
din zona centrală a Mexicului va avea un gust savuros, 

afumat. Servește-o cu pui sau porc, porumb, avocado şi 
garnituri proaspete pentru un meniu festiv. 

Această oală fierbinte conţine o supă excelentă, 
condimentată cu lapte de cocos. Frunzele de dafin, cimbrul, 

turmericul şi ienibaharul dau o aromă intensă supei în 
care sunt gătite rapid fructele de mare. Pune deasupra sos 
de chili, papaya şi felii de banane pentru a savura gustul 

vacanței caraibiene chiar în bucătăria ta. 

SUPĂ PUEBLA ÎN OALĂ FIERBINTE, CU CREMĂ DE  AVOCADO SUPĂ CARAIBIANĂ ÎN OALĂ FIERBINTE CU SOS DE PAPAYA



Descoperă, experimentează şi 
împărtăşește aromele anului 2018
De 128 de ani, McCormick & Company este ghidată de pasiunea 
pentru arome. Această pasiune ne determină să căutăm mereu 
noi arome deosebite. Din 2000, McCormick® Flavour Forecast® 
a identificat tendinţele şi ingredientele care dau gustul zilei 
de mâine. Echipa noastră globală de experţi, ce include 
bucătari renumiți, degustători din toată lumea şi tehnicieni din 
domeniul alimentar, este ingredientul secret pentru succesul 
acestor previziuni. Aceste ingrediente şi reţete reprezintă o 
sursă de inspiraţie atât pentru cei care gătesc acasă, cât şi 
pentru bucătarii profesionişti din toată lumea, care doresc să 
experimenteze şi să împărtăşească bucuria aromelor.
 
Pe măsură ce tu te afunzi în previziunile pentru acest an, echipa 
McCormick munceşte deja din greu pentru a aduna păreri, 
tendinţe, gusturi şi inovaţii culinare nedescoperite, care vor 
influenţa aromele zilei de mâine.
 
Pentru a consulta diverse reţete, filme şi multe altele,  
accesează www.kamis.ro.
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