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Ha szendvicsbe nagyot harapsz, majonéztől bajszos maradsz.
Úgy passzolok a kedvesemhez, mint majonéz a parizerhez.
Nem kellenek hozzá jósok, a ketchup elfogy, ha nincs jó sok.
Lehet Pista Karikás, Erős, vagy Haragos, Édes Anna vele mindig lágy marad és aranyos.
Keni a gyermek, a felnőtt és a néne, Magyarország kedvenc majonéze.
Hogyha látnál lovat hason, úgy hívnád, hogy hason ló, ezerféle majonéz van, de az Univerhez nincs hasonló.
A szendvicsre bárki lecsap, ha kerül rá Univer ketchup.
Ha Lacus eszik, nagyon édes, mindig fülig majonézes.
Nem lesz hiszti, nem lesz rumli, ha ketchupban ázik a krumpli.
Csókot mindig óvatosan ad nekem a kedvesem, mert levesembe Erős Pistát adagolok rendesen.
Egyszer volt, hol nem volt, ingemen egy ketchup folt, másnap mustár cseppent rája, élő Univer reklámtábla.
Az udvar tiszta, házam rendes, a ketchupom e-szám mentes.
Kedves velem a drága feleségem, Univerrel ízesíti a finom eleségem.
A zeneszerző Morricone keresztneve Ennio, a zöldségkrém az Univertől, az pedig a k’enni Jó.
Ketchup, mustár nélkül pácban vagyok, mint a hűtőben a grillre szánt húsok.
Hiába kérded pörköltemnek mitől ízes a leve, amikor nem figyelsz, Piros Aranyat nyomok bele.
Tubus, flakon, talpas tasak, elégedett, teli hasak.
Megízesít bármit, bárhol, egy szép nagy csomag az Univer gyárból.
Azt beszéli már az egész város, hogy a virsli úgy jó, ha Univer mustáros.
Univer lekvárral kenem a finom fánkot, kiteszem a Facebookra, 's várok ezer lájkot.
Kis Petike nem kéri a spenótot Popeye-től, inkább eszik finom bébiételt az Univertől.
Hidegtálon sok jó falat, Univer majonéz dísze alatt.
Strandolás, nyár, napfény, remek, hűsítő Univer ivólevek.
Babának gügyögsz, nevetsz, mondasz szépet, miközben jóízűen falja az Univer répafőzeléket.
Tésztát turkál kicsi Irén, kell még rá sok spagettikrém.
Nem eszik mást a kis Zsuzsi, krumpli, majonéz, rántott husi.
Gyermek menü kisebb falat, dínó husi a majonéz alatt.
Tüzes étel mindig öröm, chili szósszal megöntözöm.
Bizsergés jön az orrára, ha beleszimatol a tormába.
Ha pucolom, sírok. Babám hagyj' ma! Tubusból még jobb a vöröshagyma.
Arcomon a gulyáskrém, úgy nézek ki, mint egy mém.
Fánkom kézben, még várok, hogy jöjjenek rá lekvárok.
Kedves nejem valamit akar, mosolyog, süt-főz, habar-kavar.
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Csússzon a kenyér, az itt a lényeg, erre jók az Univer zöldségkrémek.
De jót ettünk, vedd már észre, fotót toltunk fel a Face-re.
Friss hús, hagyma, Erős Pista megy a pörköltembe, olyan sűrű, a fakanál simán megáll benne.
Napsütés, kert, hintaszék, jó az nyáron, mint a steak. De valami még kell, jó hogy szólsz! Univer barbecue szósz.
Az olasz csizmát felvehetem, ha pizzám pizzakrémmel kenem.
Nagyon csíp ez, szemem könnyes, inkább hagymakrém, úgy jobb lesz.
Szakács titkom bármikor nyerő, Univer pököltízesítő.
Ha lehet, minden ízben kérje, Univer zöldségkrém a krémek krémje.
Piros Aranyat eszem kenyérrel, drágám ez nem bántás. Éhes vagyok, ebéd nincsen, odakozmált a rántás.
Ettünk ketchupot meg husit, szelfire dobunk egy puszit.
Nem hiszik el, hogy Erős Pistát ettünk, ha szelfit nem készítettünk.
Kerti parti, faszén parázs, Univerrel teljes a varázs.
Kezdődjön el a jó buli! Köszönjük, hogy jöttetek. Várnak húsok, saláták, Univer szószok, öntetek.
Tartósítószerek nélkül nálunk finom ital készül.
Univer, Cifrapalota, Kecskeméten sok csoda.
Igyál csak! Ha marad, iszom. Alma, birs, vagy paradicsom. A sütőtök is épp oly remek, ízes Univer ivólevek.
'Ki szimatolja a ketchup illatát, a paradicsomban érzi magát.
Hamburgerszósz nagyon tuti, van benne majonéz meg ubi.
Száraz a hús? Jó, hogy szólsz! Van Univer chili szósz.
Ha nem jön a mustár, ne parázzál! Felfordítva flakont rázzál!
Lekváros a tejbegríz, kirobbanó gyümölcsíz. 'Ki a címkére ránéz, érti; a tradíció kecskeméti.
Bő gatya, karikás ostor, Pista Karikás Pistát kóstol. Csípős, mint a lyányok nyelve, de meleget ád a szívembe.
Habverővel de nehéz, nem krémes a majonéz. Az alkarom hamar fárad, Univer majonézt veszek párat.
Üzletfelem kínos alany, csípős, mint a Piros Arany. Bárcsak olyan finom lenne, az üzlet is jobban menne.
Blogomba ma bejegyeztem: Univer majonézt ettem. Nyomom minden jó kajára krumplira meg gépsonkára.
Majonézes saláta, minden sültnek barátja.
Falvédőmnek díszes bája, hogy Univer ketchup cseppent rája.
Ha családok összejönnek minden napjuk lehet ünnep. A jó kedvhez az asztal dísze az Univer ezer íze.
Gőzölög magában a húsvéti sonka. Megsértődik, hogyha nincsen Univer torma.
Elkészült a hamburgerem, Univer szósszal betermelem.
Jöhet húsvét vagy karácsony, Univer a jó barátom.
A hűtőben szép szelet tarja, férjem ízesre akarja. Univer fűszer pihen rajta, az egész család kapja-marja.
Oldalamra posztolok, közben kolbászt kóstolok. Úgy jó, ha mustárba mártom, ízéért az Univert áldom.
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Karikás Pistából létezik zöld, 's piros, ettől lesz a legény pirospozsgás, csinos.
Itt egy kosár fűszer, mit kezdjek a hússal? Tudod mit? Inkább rákenek grillkrémet egy tubussal.
Vasárnap van, tele a kamra. Levest kérek, de nem a nyakamra.
Bográcsomban gulyásleves, csípős, forró, a fújás heves.
Legyen pörkölt, saláta vagy pizza, az ízesítést az Univerre bízza!
A mérlegen aggódva állok, inkább veszek majonéz light-ot.
A mérlegen aggódva állok, inkább veszek ketchup light-ot.
Erős Pista, Édes Anna, olyan, mint a mennyei manna.
Szilveszterre virsli özön, Univer mustárral öntözöm.
Univer, Univer, Kecskeméten tuti hely. Magyaros vagy nemzetközi; ételeit jobbá teszi.
Felvágott, saláta, kolbász, virsli, sonka; bármelyikhez passzol a majonézes torma.
Napsütötte Toszkána dimbes-dombos tája, itthon Univer pizzakrémmel emlékezem rája.
Tarisznyámban gulyáskrémem, ízes Piros Aranyam. Jó szalonnát hozzál nékem, 's friss kenyeret aranyom!
Univerből készítettél finom vacsit. De jóllaktam az angyalát, adj egy pacsit!
Szerencsét az életedbe, Univert az ételedbe!
A magyar íznek nincsen párja, ezt az Univer garantálja.
Erős Pista 's Édes Anna Kecskemétnek nagy alakja. Univernek nincsen párja, magyar ízek Kánaánja.
Apró csoda minden étel az Univer majonézzel.
Piros, fehér, zöld, Univerrel főzz!
Univerrel főzök, értékeket őrzök.
Univerrel variáld reggelid és vacsorád.
Salátába nem kell méz, csak Univer majonéz.
Az én konyhám takaros, benne Pista Haragos.

