
 

 

REŢETE GUINNESS® 

 

1. Kebab de miel cu sos marinat Guinness 

 

Ingrediente: 

 1 muşchi de miel 

 Ulei de măsline 

 ½ de ardei gras roşu 

 ½ de ardei gras galben 

 1 ceapă roşie 

 

Sosul: 

 50 ml Guinness extra stout 

 1 lingură iaurt 

 2 căpăţâni de usturoi 

 ½ de lingură de chimion 

 1 lingură de coriandru mărunţit 

 Sare 

 Piper 

 Sucul de la o jumătate de lămâie 

 ¼ de ardei iute mărunţit 

 

Mod de preparare: 

 

Se taie muşchiul în 8 bucăţi şi se lasă în sos peste noapte, la frigider. Se taie ardeii şi ceapa, se 

amestecă şi se pun în uleiul de măsline. Compoziţia aceasta se adaugă peste mielul aflat la marinat şi 

se mai lasă la frigider pentru 2-3 ore. Se pun mielul şi legumele pe 4 frigărui şi se lasă 8 minute la 

cuptor, la o temperatură de 180 de grade Celsius. Se pot face şi la grătar. Se servesc cu sos de iaurt şi 

mentă.    

 

 

2. Negresă cu ciocolată şi Guinness 

 

Ingrediente: 

 100 ml Guinness 

 185 g ciocolată neagră 

 50 g ciocolată cu lapte 

 185 g unt 

 3 ouă 

 275 g zahăr pudră 

 Esenţă de vanilie 



 

 85 g făină de grâu 

 20 g pudră de cacao 

 50 g ciocolată albă 

 

Mod de preparare: 

 

Se acoperă o tavă cu hârtie de copt şi se împrăştie bucăţile de ciocolată albă pe toată suprafaţa ei. Se 

amestecă Guinness, untul, ciocolata neagră şi cea cu lapte, ţinând tava pe foc până când compoziţia 

se topeşte. Se bat ouăle împreună cu zahărul şi esenţa de vanilie şi se adaugă apoi în tavă. Se cern 

făina şi pudra de cacao, apoi se adaugă şi acestea în tavă. Se lasă la cuptor pentru 20-22 de minute, 

la 160 de grade Celsius. Se serveşte caldă, cu îngheţată de vanilie.   

 

3. Black Velvet Royale 

 

Creat special pentru St Patrick’s Day, Black Velvet Royale este un cocktail care complimentează toate 

calităţile deosebite ale berii Guinness. Originile sale provin din anul 1861, dar varianta modernă a 

fost creată de Sam Bompas şi Harry Parr, doi food designeri renumiţi pentru instalaţiile şi 

experimentele lor culinare. 

 

Ingrediente: 

 30 ml Guinness 

 90 ml şampanie 

 Lichior de coacăze negre 
 

Mod de preparare:       

Se toarnă berea Guinness într-un pahar de şampanie răcit, fără să facă prea multă spumă. Se adaugă 

lent şampania, având grijă ca băuturile să nu se amestece. Se adaugă lichior de coacăze negre.  
 

 

Despre Guinness 

Guinness este o bere premium, cu o aromă unică de orz prăjit şi caramel, care îi dă o notă distinctă. 

Berea Guinness este savurată în peste 150 de ţări, până în Barbados, Nigeria şi Indonezia. Consumul 

zilnic anual de bere Guinness se ridică la peste 10 milioane de pahare.  

Berăria din St. James’s Gate (Dublin), construită de Arthur Guinness în 1759, a devenit un simbol 

celebru, având la bază valori puternice precum excelenţa, inovaţia şi spiritul filantropic.  

URBB, compania în portofoliul căreia se află berea Guinness în România, este unul dintre cei mai 

mari producători de băuturi de pe piaţa locală, fiind prezent atât pe piaţa berii, cât şi pe cea a 

băuturilor răcoritoare şi a apelor minerale. Portofoliul companiei cuprinde exclusiv mărci premium: 

Tuborg, Holsten, Carlsberg, Skol, Guinness, Kilkenny, Granini şi Bilbor. 



 

Povestea berii Guinness 

De mai bine de 250 de ani, berea Guinness este unul dintre cele mai faimoase simboluri ale culturii 

irlandeze. Încă din 1759, reţeta unică a lui Arthur Guinness a adus consumatorilor din întreaga lume 

una dintre cele mai fine experienţe ale consumului de bere. 

Guinness este un simbol global preferat de numeroşi cunoscători fini de bere, având în spate una 

dintre cele mai lungi şi vii istorii. Tradiţia şi moştenirea irlandeză sunt elementele ce dau gustul 

inegalabil al acestui sortiment de bere neagră. Stilul şi personalitatea Guinness provin din metoda de 

fabricare complexă care presupune prepararea şi folosirea celor mai rafinate ingrediente naturale 

într-un proces steril de înaltă tehnologie: 

 Vechea tradiţie de prăjire a orzului oferă nuanţa specială a rubiniului închis şi dă caracterul 
unic al gustului; 

 Berarii Guinness folosesc o cantitate dublă de hamei, pentru o aromă bogată, iar 
prospeţimea ingredientelor este captată de soiul de drojdie specific, care asigură o 
fermentare completă, plină de savoare; 

 Legendarul proces de maturare face ca "Guinness să fie Guinness", o bere singulară, cu o 
eleganţă aparte; 

 Guinness se distinge prin spuma spectaculoasă, un element consistent al produsului, 
indiferent de variantă. 

Poate cel mai important lucru, unicitatea berii, este dată de moştenirea unei arte tradiţionale a 

berarilor, a măiestriei şi a pasiunii acestora. 

 

 

 


