Ethnic Cuisine by

T

α μοναδικά μέρη σημαίνουν και μοναδικές γεύσεις. Γι’ αυτό ο διακεκριμένος

chef Γκίκας Ξενάκης σε συνεργασία με τη Unilever Food Solutions άντλησε
έμπνευση από κάθε γωνιά του πλανήτη και δημιούργησε την Ethnic Cuisine by
Gikas Xenakis. Πρόκειται για εξωτικές, ethnic και μεσογειακές συνταγές για
γαστρονομικές βραδιές γεμάτες απόλαυση για ξενοδοχεία και μπουφέ.
Του κόσμου οι γεύσεις σας περιμένουν. Ανακαλύψτε τις!

THAI

ASIAN

Knorr Thai Red Curry Paste

με μανιτάρια, γλυκοπατάτες,
κουνουπίδι, κόλιανδρο & αμύγδαλα

THAI

&

Vietnam

Υλικά
• 500 γρ. Μανιτάρια λευκά, κομμένα σε τέταρτα
• 700 γρ. Γλυκοπατάτες, κομμένες σε κύβους
• 500 γρ. Κουνουπίδι, κομμένο
• 120 γρ. Αμύγδαλα ψημένα, αλατισμένα
• 10 Φύλλα βασιλικού, ψιλοκομμένα
• 1 Κόκκινη καυτερή πιπεριά, κομμένη
σε λεπτές φέτες
• 1/2 Μάτσο φύλλα φρέσκου κόλιανδρου
Για τη σάλτσα
• 100 γρ. Knorr Coconut Milk Powder /
Knorr Αφυδατωμένο Γάλα Καρύδας
• 100 γρ. Knorr Thai Red Curry Paste /
Knorr Πάστα Κόκκινο Κάρυ
• 50 γρ. Μαύρη ζάχαρη
• 30 γρ. Fish sauce
• 100 γρ. Νερό

Εκτέλεση
1. Σοτάρουμε τα λαχανικά ξεχωριστά ανά είδος και τα τοποθετούμε σ’ ένα ταψί.
2. Τοποθετούμε όλα τα υλικά της σάλτσας σε μια μπασίνα και τα ανακατεύουμε
καλά με τη βοήθεια ενός αβγοδάρτη.
3. Περιχύνουμε τη σάλτσα στο ταψί και προσθέτουμε τα αμύγδαλα και τον
βασιλικό. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 210℃ για περίπου 8’.
4. Αποσύρουμε και πασπαλίζουμε με τα φύλλα του φρέσκου κόλιανδρου
και τις φέτες της πιπεριάς.

Stir fried φρέσκα
φασολάκια με Knorr
Sweet Soy Sauce,

λεμονόχορτο και φουντούκια
Υλικά
• 1 κιλό Αμπελοφάσουλα φρέσκα
• 15 Φύλλα δυόσμου, χοντροκομμένα
• 25 γρ. Τζίντζερ, ψιλοκομμένο
• 80 γρ. Φουντούκια ανάλατα, ψημένα & σπασμένα
• 1 κρεμμύδι μέτριο λευκό κομμένο emince
• 5 γρ. Knorr Primerba Πάστα Σκόρδο
• 50 ml Λάδι φουντουκιού

ASIAN

Για τη σάλτσα
• 150 γρ. Knorr Sweet Soy Sauce (Ketjap Manis) / Knorr Γλυκιά Σάλτσα Σόγιας
• 20 γρ. Knorr Coconut Milk Powder / Knorr Αφυδατωμένο Γάλα Καρύδας
• 30 γρ. Knorr Chili Tomato Sauce (Pang Gang) / Knorr Πικάντικη Σάλτσα με Τσίλι και Τομάτα
• 25 γρ. Ξίδι ρυζιού
• 1 Λεμονόχορτο κομμένο σε ψιλές φέτες
• 85 γρ. Νερό
• 10 γρ. Maizena Κορν Φλάουρ

Εκτέλεση
1. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε όλα τα υλικά για τη σάλτσα εκτός από το νερό
και το κορν φλάουρ. Αφού πάρει βράση τα αφήνουμε για 20’, ώστε να
αρωματιστεί η σάλτσα. Σουρώνουμε για να φύγει το λεμονόχορτο και βάζουμε
ξανά στη φωτιά προσθέτοντας το κορν φλάουρ αραιωμένο στο νερό. Αφήνουμε
να πάρει μια βράση και αποσύρουμε.
2. Σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό, μπλανσάρουμε τα φασολάκια για περίπου

2’-3’ και τα βάζουμε σε νερό με πάγο, ώστε να κρατήσουν το χρώμα τους.
Τα κόβουμε σε στικς των 10 εκ.
3. Σε ένα μεγάλο wok ή φαρδιά κατσαρόλα βάζουμε το λάδι φουντουκιού
και αφού κάψει τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι, προσθέτουμε τo Knorr Primerba
Πάστα Σκόρδο, το τζίντζερ και τα φασολάκια και μαγειρεύουμε για περίπου 2’.
Έπειτα ρίχνουμε τη σάλτσα και αφήνουμε να γλασάρει.
4. Σερβίρουμε και πασπαλίζουμε με τα φύλλα δυόσμου και το φουντούκι.

Κρύα σαλάτα με soba noodles,
Knorr Chili Soy Sauce, λαχανικά,
πορτοκάλι και σουσάμι

Υλικά
• 500 γρ. Soba noodles
• 150 γρ. Πιπεριές κόκκινες,
κομμένες σε λεπτές λωρίδες

THAI

• 100 γρ. Αγγούρι, κομμένο σε λεπτές λωρίδες
• 100 γρ. Πιπεριές κίτρινες, κομμένες σε λωρίδες
• 15 Φύλλα δυόσμου, ψιλοκομμένα
• 50 γρ. Σταφύλια, κομμένα
• 50 γρ. Σουσάμι
Για τη σάλτσα

• 50 γρ. Φιστικοβούτυρο
• 25 γρ. Χυμός πορτοκάλι
• 5 0 γρ. Knorr Chili Soy Sauce (Sambal Manis) /
Knorr Πικάντικη Σάλτσα με Τσίλι, Σόγια και Λαχανικά

• 100 γρ. Σπορέλαιο
• 20 γρ. Μέλι
• Χυμός από 1 lime
• 20 γρ. Νερό
• Αλάτι
Εκτέλεση
1. Βάζουμε όλα τα υλικά της σάλτσας σε δοσομετρητή εκτός από το σπορέλαιο.
Με τη βοήθεια ενός ραβδομπλέντερ χτυπάμε τα υλικά και προσθέτουμε σιγά-σιγά
το σπορέλαιο μέχρι να δέσει.
2. Σε βραστό, αλατισμένο νερό βράζουμε τα noodles σύμφωνα με τις οδηγίες
του πακέτου και μόλις είναι έτοιμα τα κρυώνουμε και τα αφήνουμε να στραγγίξουν.

3. Σε μια μπασίνα βάζουμε τα λαχανικά, ρίχνουμε λίγο αλάτι
και ανακατεύουμε αφήνοντας να μαλακώσουν για 5’.
4. Στραγγίζουμε από τα υγρά και προσθέτουμε τα noodles, τον δυόσμο
και ανακατεύουμε με την επιθυμητή ποσότητα κρύας σάλτσας.
5. Τέλος, γαρνίρουμε με τα κομμένα σταφύλια και με το σουσάμι.

Κοτόπουλο με Knorr Thai
Yellow Curry Paste, πίκλες

τζίντζερ και ρύζι jasmine και κάρδαμο
Υλικά
• 800 γρ. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο
• 45 γρ. Πίκλες τζίντζερ, κομμένες julien
• 140 γρ. Φρέσκα κρεμμύδια, κομμένα σε τρία κομμάτια
• 50 γρ. Κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε μικρούς κύβους
• 30 γρ. Λάδι καρύδας
Σάλτσα κίτρινο κάρυ
• 70 γρ. Knorr Thai Yellow Curry Paste /
Knorr Πάστα Κίτρινο Κάρυ
• 50 γρ. Knorr Coconut Milk Powder /
Knorr Αφυδατωμένο Γάλα Καρύδας
• 5 γρ. Knorr Primerba Πάστα Σκόρδο
• 20 γρ. Fish Sauce

• 20 γρ. Ζάχαρη καρύδας
• 30 ml Λάδι καρύδας
• 20 γρ. Χυμός lime
• 200 ml Νερό
Για το ρύζι
• 250 γρ. Ρύζι jasmine
• 45 γρ. Knorr Coconut Milk Powder /
Knorr Αφυδατωμένο Γάλα Καρύδας
• 10 Σπυριά κάρδαμο σπασμένα
• Ξύσμα από 1 lime
• 400 γρ. Νερό
• Αλάτι

Εκτέλεση
για το ρύζι
1. Ανακατεύουμε καλά το νερό με το Knorr Coconut Milk Powder.
2. Ξεπλένουμε αρκετές φορές το ρύζι, ώστε να φύγει το άμυλό του.
Το τοποθετούμε στην κατσαρόλα μαζί με τα υγρά, προσθέτουμε το κάρδαμο,
το ξύσμα lime, το αλάτι και βάζουμε να βράσει με σκεπασμένο το καπάκι
για περίπου 20’ σε σιγανή φωτιά.
3. Αποσύρουμε εκτός φωτιάς μόλις σωθούν τα υγρά και αφήνουμε σκεπασμένο
για άλλα 5’.
4. Ανακατεύουμε με τη βοήθεια μιας πιρούνας το ρύζι και αφήνουμε να κρυώσει.

ASIAN

Εκτέλεση για το κοτόπουλο
5. Για τη σάλτσα, παίρνουμε μια κατσαρόλα και ζεσταίνουμε το λάδι καρύδας.
Τσιγαρίζουμε τo Knorr Primerba Πάστα Σκόρδο και ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά
στην κατσαρόλα. Αφήνουμε να βράσουν για λίγο και αποσύρουμε.
6. Σε μια φαρδιά κατσαρόλα τσιγαρίζουμε σε δυνατή φωτιά το κοτόπουλο
σε λάδι καρύδας. Μόλις πάρει χρώμα προσθέτουμε το φρέσκο κρεμμύδι,
σοτάρουμε για ακόμα μισό λεπτό και ρίχνουμε τη σάλτσα μας. Αφήνουμε
να βράσει και να δέσει.
7. Στο τέλος πασπαλίζουμε με την πιπεριά και προσθέτουμε τις πίκλες τζίντζερ.

Χοιρινό με Knorr Thai Red Curry Paste,
λεμονόχορτο, ταμάρινθο και σπανάκι
Υλικά
THAI

• 1,5 κιλό Χοιρινός λαιμός
• 5 γρ. Knorr Primerba Πάστα Σκόρδο
• 80 γρ. Knorr Thai Red Curry Paste /
Knorr Πάστα Κόκκινο Κάρυ
• 60 γρ. Knorr Coconut Milk Powder /
Knorr Αφυδατωμένο Γάλα Καρύδας
• 40 γρ. Knorr Sweet Soy Sauce (Ketjap Manis) /
Knorr Γλυκιά Σάλτσα Σόγιας
• 10 Φρέσκα κρεμμύδια, κομμένα στη μέση
• 3 Στικς λεμονόχορτο
• 30 γρ. Fish sauce
• 15 γρ. Ζάχαρη μαύρη
• 30 γρ. Ταμάρινθος πάστα
• 400 γρ. Σπανάκι, καθαρισμένο
• 600 γρ. Νερό

Εκτέλεση
1. Σε ένα wok βάζουμε βάζουμε τo Knorr Primerba Πάστα Σκόρδο να πάρει χρώμα
και προσθέτουμε το χοιρινό κομμένο σε κύβους.
2. Στη συνέχεια σοτάρουμε το χοιρινό σε δυνατή φωτιά, βάζουμε τα κρεμμύδια και συνεχίζουμε
το σοτάρισμα για μισό λεπτό. Προσθέτουμε την Knorr Thai Red Curry Paste και αφήνουμε
για μερικά δευτερόλεπτα ακόμα.
3. Βάζουμε στο wok τo Knorr Coconut Milk Powder, τη fish sauce, την Knorr Sweet Soy Sauce
(Ketjap Manis), την πάστα ταμάρινθου, τη ζάχαρη, το νερό και το λεμονόχορτο σπασμένο
και αφήνουμε να βράσει για λίγα λεπτά προσθέτοντας στο τέλος το σπανάκι.

Σολομός στον ατμό
με πικάντικη πάστα

από μαύρα φασόλια και τζίντζερ
Υλικά
• 12 τεμ. σολομός των 150 γρ.
• Φύλλα κόλιανδρου
• Κόκκινες γλυκές πιπεριές
• Ρέβα
Για την πάστα
• 300 γρ. Μαύρα φασόλια αποξηραμένα, αλατισμένα
• 200 γρ. Τζίντζερ, ψιλοκομμένο
• 350 γρ. Knorr Sweet Soy Sauce (Ketjap Manis) / Knorr Γλυκιά Σάλτσα Σόγιας
• 70 γρ. Knorr Coconut Milk Powder / Knorr Αφυδατωμένο Γάλα Καρύδας
• 10 γρ. Knorr Primerba Πάστα Σκόρδο
• 5 Πιπεριές τσίλι
• 200 γρ. Ζάχαρη καρύδας
• Σπορέλαιο

Εκτέλεση
1. Βάζουμε τα φασόλια σε ζεστό νερό να μουλιάσουν για περίπου 12’. Μετά τα
στραγγίζουμε, αφαιρούμε τελείως το νερό και τα χτυπάμε ελαφρά στο μπλέντερ
ή τα ψιλοκόβουμε πολύ καλά.
2. Ζεσταίνουμε το σπορέλαιο και σοτάρουμε το τζίντζερ, τις πιπεριές τσίλι
και τo Knorr Primerba Πάστα Σκόρδο.
3. Έπειτα προσθέτουμε την πάστα φασολιών, Knorr Sweet Soy Sauce
(Ketjap Manis), τη ζάχαρη και το Knorr Coconut Milk Powder και αφήνουμε

THAI

να πάρει μια καλή βράση μέχρι να ενσωματωθούν τα υλικά. Ρίχνουμε λίγο από
το υγρό που μουλιάσαμε τα φασόλια και αφήνουμε να πάρει άλλη μια βράση.
4. Βάζουμε τα φιλέτα σολομού σε ξύλινα ταψάκια για ψήσιμο στον ατμό.
Αλείφουμε από πάνω την πάστα και ψήνουμε στον ατμό καλυμμένο,
για περίπου 10’.
5. Σερβίρουμε και βάζουμε μια σαλάτα με τα φύλλα του κόλιανδρου,
την ψιλοκομμένη ρέβα και τις γλυκιές πιπεριές.

Stir fried κοτόπουλο,
με Knorr Sweet Soy Sauce,
μανιτάρια σιτάκε, λεμονόχορτο και τζίντζερ
Υλικά
• 1,2 κιλά Κοτόπουλο μπούτι φιλέτο, κομμένο σε λωρίδες
• 150 γρ. Knorr Sweet Soy Sauce (Ketjap Manis) /
THAI

Knorr Γλυκιά Σάλτσα Σόγιας

• 5 5 γρ. Knorr Σάλτσα Σόγιας
• 5 γρ. Knorr Primerba Πάστα Σκόρδο
• 6 Εσαλότ κομμένα emince
• 5 00 γρ. Mανιτάρια σιτάκε, κομμένα σε τέταρτα
• 4 0 γρ. Fish sauce
• 3 0 γρ. Λευκό miso
• 3 5 γρ. Ξύδι ρυζιού
• 3 5 γρ. Τζίντζερ, ψιλοκομμένο
• 2 0-30 γρ. Χυμός lime
• 3 Κλωνάρια λεμονόχορτο, σπασμένα
• 5 -6 Φρέσκα κρεμμύδια, κομμένα στα 3
•Κ
 αλαμποκέλαιο
Εκτέλεση
1. Σε ένα wok τσιγαρίζουμε τo Knorr Primerba Πάστα Σκόρδο με το λάδι,
προσθέτουμε το κοτόπουλο και τα εσαλότ και σοτάρουμε για λίγα λεπτά σε
δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τα σιτάκε και συνεχίζουμε μέχρι να μελώσουν.
2. Προσθέτουμε τα υγρά, το λεμονόχορτο, το τζίντζερ, το miso και
τα κρεμμύδια.
3. Αφήνουμε να βράσει για μερικά λεπτά και σερβίρουμε.
4. Εάν επιθυμούμε, μπορούμε να βάλουμε και συνοδευτική γλυκόξινηπικάντικη sauce. Σε αυτή την περίπτωση ανακατεύουμε 150 γρ. Knorr
Sweet Soy Sauce (Ketjap Manis) με 20-30 γρ. χυμό lime και 30 γρ. fish sauce.

Γαρίδες με Knorr Thai Red
Curry Paste, κολοκύθα,
φύλλα σέλινου και lime
ASIAN

Υλικά
• 24 Γαρίδες των 70 γρ.
• 2 Εσαλότ, ψιλοκομμένα
• 50 γρ. Knorr Thai Red Curry Paste /
Knorr Πάστα Κόκκινο Κάρυ
• 75 γρ. Knorr Coconut Milk Powder /
Knorr Αφυδατωμένο Γάλα Καρύδας
• 250 γρ. Κολοκύθα κομμένη σε κύβους
και ελαφρώς βρασμένη
• 40 γρ. Fish sauce
• 35 γρ. Ζάχαρη καρύδας
• 30 γρ. Lime
• 40 γρ. Φύλλα σέλινο, ελαφρώς μπλανσαρισμένα
• 25 γρ. Chives, ψιλοκομμένο
• Σπορέλαιο
• 150 Νερό

&

Indian

Εκτέλεση
1. Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε σπορέλαιο να κάψει και σοτάρουμε
τις γαρίδες και από τις δυο μεριές.
2. Προσθέτουμε το εσαλότ.
3. Βάζουμε την Knorr Thai Red Curry Paste και σοτάρουμε για μισό λεπτό.
Έπειτα προσθέτουμε το Knorr Coconut Milk Powder, την fish sauce, το lime,
τη ζάχαρη, την κολοκύθα και το νερό και αφήνουμε να βράσει για περίπου
3’-4’ μέχρι να γλασάρει.
4. Στο τέλος ρίχνουμε τα φύλλα σέλινο και από πάνω το chives.

Σιγοψημένο μοσχαρίσιο short rib,
με γλάσο από σφένδαμο και ξύδι βαλσάμικο
Υλικά

AMERICAN

• 2 τεμ. Μοσχαρίσιο short rib των 2 κιλών,
άκοπο
• 3 τεμ. Κρεμμύδι λευκό emince
• 2 Κλωνάρια δενδρολίβανο

&

Asian

Για το γλάσο
• 300 γρ. Knorr Ζωμός Βοδινό
• 85 γρ. Knorr Sweet Soy Sauce (Ketjap Manis) /
Knorr Γλυκιά Σάλτσα Σόγιας
• 40 γρ. Knorr Sweet Chili Sauce (Sunshine
Chili) / Knorr Πικάντικη Σάλτσα με Τσίλι

Εκτέλεση
1. Σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει και αφήνουμε να κρυώσει.
2. Τοποθετούμε το κρέας σε 2 σακούλες vacuum ψησίματος. Μοιράζουμε
το κρεμμύδι και το δενδρολίβανο στις σακούλες. Αφαιρούμε τον αέρα
από μέσα και ψήνουμε στους 82°C για 12 ώρες.
3. Αφαιρούμε τα υγρά, σουρώνουμε και στεγνώνουμε το κρέας.
4. Κόβουμε σε κομμάτια το κρέας και θωρακίζουμε από όλες τις μεριές.
5. Περνάμε με το γλάσο και αφήνουμε να βράσει ελαφρά μέχρι να γλασάρει
πάνω στο κρέας.

• Maizena Knorr Roux
• 50 γρ. Σιρόπι σφενδάμου
• 30 γρ. Knorr Primerba Πάστα
Ψημένο Κρεμμύδι
• 3 γρ. Knorr Primerba
Πάστα Σκόρδο
• 2 Μέτρια καρότα emince
• 1 κ.σ. κάρδαμο, σπασμένο
• 1 κ.γλ. κόκκοι πιπεριού
• 50 γρ. Ξύδι βαλσάμικο
• Ελαιόλαδο

Για το γλάσο
1. Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο τo Knorr Primerba Πάστα Σκόρδο, το καρότο
και τo Knorr Primerba Πάστα Ψημένο Κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσουν.
2. Σβήνουμε με το βαλσάμικο, αφήνουμε να πάρει μια βράση και βάζουμε το
σιρόπι σφενδάμου, την Knorr Sweet Soy Sauce (Ketjap Manis), τα μπαχαρικά
και τον Knorr Ζωμό Βοδινό να βράσουν μέχρι να δέσουν. Αν χρειαστεί
βοηθάμε με λίγο Knorr Roux.
3. Στο τέλος προσθέτουμε την Knorr Sweet Chili Sauce (Sunshine Chili)
και περνάμε από σινουά εταμίν τη σάλτσα.

MEDITERRANEAN

MEDITERRANEAN

Λαβράκι πικάντικο
πλακί με κάπαρη και πράσινες ελιές

MEDITERRANEAN

&

Greece

Υλικά
• 12 Λαβράκια φιλέτο
•
•
•
•

των 140 γρ.
40 γρ. Κάπαρη
70 γρ. Ελιά ροδέλα
1/2 Μάτσο μαϊντανός
1 Φύλλο δάφνης

Σύβραση
• 280 γρ. Λευκό κρεμμύδι emince
• 85 γρ. Knorr Thai Sweet Chili Jam /
Knorr Πάστα Τσίλι
• 10 γρ. Knorr Primerba Πάστα Σκόρδο
• 500 γρ. Σάλτσα τομάτα
• 20 γρ. Χυμός λεμόνι
• 50 γρ. Λευκό κρασί

Εκτέλεση
1. Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι και το Knorr Primerba
Πάστα Σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν και σβήνουμε με το κρασί.
Εξατμίζουμε το κρασί και προσθέτουμε τη σάλτσα τομάτας και τη δάφνη.
2. Μαγειρεύουμε για 30’ και στο τέλος προσθέτουμε την Knorr Thai Sweet
Chili Jam και τον χυμό λεμονιού.
3. Στρώνουμε τα φιλέτα σε ένα ταψί και περιχύνουμε ανάμεσά τους
τη σύβραση.
4. Προσθέτουμε την κάπαρη και τις ελιές και ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο στους 160℃ για περίπου 20’.
5. Βγάζουμε από τον φούρνο και πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Πέννες amatriciana
με γαρίδες, καλαμάρι
και crispy bacon
Υλικά
• 500 γρ. Πέννες
• 16 Γαρίδες
• 200 γρ. Φρέσκο καλαμάρι, κομμένο σε λεπτές λωρίδες
• 75 γρ. Bacon, ψιλοκομμένο
• 60 γρ. Πεκορίνο Αμφιλοχίας
• 1/2 Μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος
• 40 ml Ελαιόλαδο
Για τη σάλτσα
• 500 γρ. Τομάτες φρέσκιες
• 50 γρ. Knorr Thai Sweet Chili Jam / Knorr Πάστα Τσίλι
• 1 μέτριο κρεμμύδι emince
• 20 ml Knorr Υγρός Ζωμός Οστρακοειδών
• 50 ml Ελαιόλαδο

MEDITERRANEAN

&

Italy

Εκτέλεση
1. Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι σε ελαιόλαδο και έπειτα προσθέτουμε τις τομάτες
πολτοποιημένες και τον ζωμό γαρίδας.
2. Αφήνουμε να μαγειρευτεί για περίπου 30’ και στο τέλος προσθέτουμε την Knorr Thai Sweet Chili Jam.
3. Βράζουμε τις πέννες σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου. Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το bacon,
προσθέτουμε τις γαρίδες και το καλαμάρι και, αφού τσιγαριστούν, ρίχνουμε τη σάλτσα και τις πέννες.
4. Μαγειρεύουμε στη φωτιά μέχρι να δέσει και αφού αποσύρουμε προσθέτουμε το πεκορίνο και τον μαϊντανό.

Χοιρινό με κόκκινο κρασί,
ξερό κόλιανδρο και Knorr Chili Tomato Sauce

MEDITERRANEAN

&

Cyprus

Υλικά
• 2 Κιλά χοιρινό μπούτι ή χοιρινή σπάλα, κομμένη σε μικρά κομμάτια
• 1300 γρ. Κόκκινο ξηρό κρασί
• 100 γρ. Knorr Chili Tomato Sauce (Pang Gang) /
Knorr Πικάντικη Σάλτσα με Τσίλι και Τομάτα

• 5 γρ. Knorr Primerba Θυμάρι
• 3 0 γρ. Κόλιανδρος ξερός, χονδροσπασμένος
• 1/3 Μάτσο φρέσκος κόλιανδρος

Εκτέλεση
1. Μαρινάρουμε για δώδεκα ώρες το χοιρινό μαζί με το κρασί
και τον χονδροσπασμένο κόλιανδρο.
2. Στραγγίζουμε καλά το χοιρινό και βάζουμε τη μαρινάδα
να πάρει μια βράση. Ξαφρίζουμε καλά και αποσύρουμε.
3. Έπειτα, τσιγαρίζουμε το χοιρινό καλά από όλες τις μεριές
και σβήνουμε με τη μαρινάδα. Προσθέτουμε το Knorr Primerba
Θυμάρι και αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να μαλακώσει
το κρέας, περίπου για 45’.
4. Στο τέλος προσθέτουμε την Knorr Chili Tomato Sauce
(Pang Gang) και αφήνουμε να γλασάρει.
5. Πασπαλίζουμε από πάνω με τον φρέσκο κόλιανδρο.

Σπετσοφάι Tacos
με Knorr Chili Tomato Sauce,
γλυκές πιπεριές, κόλιανδρο και κασέρι
Υλικά
500 γρ. Λουκάνικα χοιρινά χωριάτικα, ψιλοκομμένα
• 60 γρ. Knorr Chili Tomato Sauce (Pang Gang) /
Knorr Πικάντικη Σάλτσα με Τσίλι και Τομάτα
• 30 γρ. Knorr Thai Sweet Chili Jam / Knorr Πάστα Τσίλι
• 3 Κόκκινες πιπεριές, κομμένες julien
• 3 Κίτρινες πιπεριές, κομμένες julien
• 10 γρ. Knorr Primerba Πάστα Ψημένο Κρεμμύδι
• 5 γρ. Knorr Primerba Πάστα Σκόρδο
• 100 γρ. Σάλτσα τομάτας
• 60 ml Λευκό κρασί
• 100 γρ. Κασέρι
• 1 Μάτσο φρέσκος κόλιανδρος
• 20 Φύλλα tacos

Εκτέλεση
1. Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε τα λουκάνικα για 2’, αφαιρούμε τα λίπη,
προσθέτουμε τo Knorr Primerba Πάστα Ψημένο Κρεμμύδι και τo Knorr
Primerba Πάστα Σκόρδο και συνεχίζουμε να σοτάρουμε για ακόμα 2’.
2. Σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί βάζουμε τη σάλτσα τομάτας,

MEXICO

&

Greece

την Knorr Chili Tomato Sauce (Pang Gang) και την Knorr Thai Sweet Chili
Jam και αφήνουμε να μαγειρευτούν μέχρι να δέσει η σάλτσα.
3. Αφήνουμε να κρυώσει αρκετά και γεμίζουμε τα tacos με τα λουκάνικα.
Προσθέτουμε τις πιπεριές, τον κόλιανδρο και το κασέρι στο κάθε tacos.

Μελωμένα χοιρινά
spare ribs με σάλτσα
από σκόρδο και τσίλι

AMERICAN

Υλικά
• 4 Καρέ χοιρινά ribs, άκοπα
• 3 00 γρ. Knorr Σάλτσα Σόγιας
• 1 Κεφάλι σκόρδο, κομμένο
κατά μήκος

• 2 00 γρ. Νερό
Για το γλάσο

• 3 00 γρ. Knorr Sweet Soy Sauce
(Ketjap Manis) / Knorr Γλυκιά
Σάλτσα Σόγιας

Εκτέλεση
1. Σε ένα μεγάλο τηγάνι θωρακίζουμε τα χοιρινά spare
ribs. Έπειτα τα στρώνουμε σε ένα ταψί, περιχύνουμε με
την πικάντικη σάλτσα σόγιας, το νερό και το σκόρδο.
Σκεπάζουμε καλά με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στους
200°C-220°C για περίπου 1 1/2 ώρα.
2. Βγάζουμε από τον φούρνο και αφαιρούμε τα υγρά.
3. Σε μια κατσαρόλα σοτάρουμε τo Knorr Primerba
Πάστα Σκόρδο και τις πιπεριές τσίλι μέχρι να πάρουν
λίγο χρώμα. Σβήνουμε με το ξύδι και προσθέτουμε

• 5 0 γρ. Knorr Chili Tomato Sauce
•
•
•
•
•
•

(Pang Gang) / Knorr Πικάντικη
Σάλτσα με Τσίλι και Τομάτα
5 γρ. Knorr Primerba Πάστα Σκόρδο
8 5 γρ. Μηλόξιδο
2 5 γρ. Μέλι
2 Πιπεριές τσίλι, φρέσκιες
Τ
 ομάτα
15 γρ. Χυμός λεμόνι

την Knorr Sweet Soy Sauce (Ketjap Manis), το μέλι,
τον χυμό λεμονιού, την Knorr Chili Tomato Sauce
(Pang Gang) και αφήνουμε να βράσει μέχρι να δέσει.
4. Με τη βοήθεια ενός πινέλου αλείφουμε κρύο
το γλάσο πάνω στο κρέας και το βάζουμε από κάτω
από μια σαλαμάνδρα για να γλασάρει επάνω στο κρέας.
Επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά και περνάμε ξανά
στη σαλαμάνδρα.
5. Αφήνουμε για 5’ και κόβουμε το κρέας.
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