
Santa Maria BBQ -uutuuksilla grillaus 
onnistuu varmasti
Santa Maria BBQ -uutuudet tarjoavat uudenlaisia makuelämyksiä kesään. 
Tuotteet helpottavat grillausta ja takaavat paitsi herkullisen myös näyt-
tävän lopputuloksen. Kesän kätevin uutuus on suljettavat BBQ-marinadi-
pussit. BBQ Glaze -maustekastike viimeistelee grillaustuloksen ja mauste-
seoksilla grillattu liha sekä kesäiset kala- ja kasvisruoat saavat kiehtovan 
vivahteen.

Lihan marinointi on vaivatonta uudelleensuljettavien 
Santa Maria BBQ -marinadipussien avulla. Makuja on 
kolme: BBQ Marinade Allround, BBQ Marinade for 
Chicken ja BBQ Marinade Chipotle. Reilunkokoisessa 
pussissa voidaan marinoida noin 800 g lihaa. Maustei-
nen marinadi on valmiina suljetussa pussissa. Uutuus 
helpottaa lomailijoita, sillä lihan voi kätevästi kuljettaa 
suljettavassa pussissa kylmälaukussa kesämökille tai 
veneelle. Perillä liha on valmis grillattavaksi. Marinadi-
pussi on tarkoitettu vain marinointiin eikä sitä saa 
laittaa grilliin tai uuniin. 
Suositushinta: 1,50 euroa.

BBQ Glaze Allround -uutuuskastike 
on pakattu kätevään, puristettavaan 
muovipulloon. Maustekastike antaa 
lihalle kauniin ja kiiltävän grillauspin-
nan. Glazea sivellään useita kertoja 
lihan pinnalle grillauksen loppu-
puolella. Glaze Allround sopii hyvin 
myös maustevoin sekä lisäke- ja 
salaattikastikkeiden, kuten ranskan-
kerman, kermaviilin tai öljykastikkeiden mausteeksi.
Suositushinta: 3,00 euroa.

Santa Maria AB on Pohjoismaiden johtava maustealan yritys. Liiketoiminnan ideana on kehittää ja edistää ruokatrendejä kahdella 
toimialalla: kuluttaja- ja suurkeittiösektoreilla. Santa Marian tuoteryhmät ovat Mausteet, Tex Mex, Thai, India ja BBQ. Tuotekehitys 
ja laatu ovat yrityksen kulmakiviä. Santa Maria AB on systemaattisesti työskennellyt tuoteturvallisuuden saavuttamiseksi, minkä 
seurauksena kaikki tuotantolaitokset on sertifioitu BRC standardin mukaan. Vuonna 2010 Santa Maria AB:n ja sen tytäryhtiöiden 
liikevaihto oli noin 4 miljardia kruunua. Santa Maria tekee yhteistyötä Pelastakaa lapset -järjestön, Syöpäsäätiön ja Palmuöljypro-
jektin (RSPO) kanssa.
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Chipotle Chili Pepper 
Chipotle-chili on savustettu ja kuivattu, melko voimakas jalapeño-chili, jonka maussa on tupakan ja kaakaon 
vivahteita. Chipotle Chili Pepper sopii hyvin grillattujen ruokien, salsojen, kastikkeiden ja marinadien maus-
teeksi. Maistuva lisäke grilliruoille on chipotle-chilistä ja suolasta sekoitettu savusuola. Ainekset: Savustettu 
chilipippuri (chipotle), paakkuuntumisenestoaine (E551). 
Suositushinta: 1,75 euroa. 

Paprika Smoked 
Paprika saa herkullisen savun maun, kun se kuivataan avotulen yläpuolella. Mieto, savustettu paprika on 
erinomainen liharuokien, rasvaisen kalan, marinadien ja kastikkeiden mauste. Suosittu espanjalainen chorizo-
makkara saa aromikkaan makunsa savustetusta paprikasta. Ainekset: Savustettu paprika. 
Suositushinta: 1,75 euroa.

Lammasmauste 
Vahva, valkosipulinmakuinen ja yrttinen mausteseos sopii kaikkiin grillattaviin liharuokiin, lammas- ja por-
saanliharuokiin sekä riistaruokiin. Ainekset: Suola (34 %), valkosipuli (32 %), rosmariini (17 %), salvia (9 %), 
mustapippuri, happo (sitruunahappo). 
Suositushinta: 1,75 euroa.

Saaristolaismauste 
Monen mausteen sävyttämä mausteseos sopii hyvin grillatulle kalalle ja muihin kalaruokiin. Kesäiset kas-
vispaistokset ja -keitot, perunasalaatti ja salaattikastikkeet saavat uuden makumaailman tällä mausteella. 
Ainekset: Suola (26 %), mustapippuri, rypälesokeri, sokeri, sipuli, tilli, happo (sitruunahappo), punainen pap-
rika, valkosipuli, persilja, maustepippuri, sitruunamehutiiviste, mausteuute. 
Suositushinta: 1,75 euroa.

Lisätietoja: Santa Maria kuluttajapalvelu: 09-3198 555 tai 0800-03333



Grillausresepti
Chipotlemarinoitu porsaanfilee parmesaanivoin ja grillatun bataattipyreen kera
4 annosta

800 g porsaanfileetä
1 pussi Santa Maria BBQ Chipotle Marinadea

Parmesaanivoi:
1 dl parmesaanijuustoraastetta
50 g huoneenlämpöistä voita

Grillattu bataattipyree:
4-5 pientä bataattia
2 rkl oliiviöljyä
1/2 dl yrttejä hienonnettuna, esim. ruohosipulia ja persiljaa
suolaa maun mukaan

Laita porsaanfilee marinadipussiin ja marinoi vähintään tunnin ajan. Valmista parmesaanivoi sekoittamalla 
parmesaanijuustoraaste ja voi kuohkeaksi sähkövatkaimella. Nosta voi leivinpaperille, muotoile tangoksi ja 
siirrä jääkaappiin. Kuori ja viipaloi bataatit. Voitele viipaleet öljyllä ja grillaa samaan aikaan porsaanfileen 
kanssa keskilämmöllä. Bataatit ovat kypsiä, kun ne ovat pehmenneet ja saaneet kauniit grillausraidat. Soseu-
ta bataatit yrttien kanssa ja mausta pyree suolalla. Filee on kypsää, kun lihan sisälämpötila on 70 astetta ja 
lihasneste on kirkasta. Viipaloi liha ja tarjoile se parmesaanivoin, bataattipyreen ja vihreän salaatin kanssa.  



Chiliresepti
Mozzarellatäytteiset chililihapullat 
4 annosta

1 ruukku tuoretta minttua 
500 g sikanautajauhelihaa 
1 tl Santa Maria Rock Salt -suolaa 
1 tl Santa Maria Chipotle Chili Pepper -maustetta 
1 pussi minimozzarellaa 

Kastike: 
500 g murskattuja tomaatteja 
1 dl kanalientä 
1 tl Santa Maria Oreganoa 
1 valkosipulinkynsi puristettuna 

Hienonna minttu karkeaksi silpuksi, jätä muutama lehti koristeluun. Sekoita jauhelihan joukkoon suola, chili 
ja minttusilppu. Muotoile taikinasta lihapullia minimozzarellan ympärille niin, että jauheliha peittää juuston 
kokonaan. Aseta lihapullat voideltuun vuokaan ja kypsennä 225 asteessa noin 5 minuuttia, kunnes lihapullat 
ovat saaneet väriä. Alenna lämpötila 150 asteeseen. Kiehauta kastikeainekset kattilassa ja kaada lihapullien 
päälle. Kypsennä noin 10–15 minuuttia. Koristele ruoka lopuilla mintunlehdillä. Chililihapullien lisäkkeeksi sopii 
hyvin keitetty riisi, jonka joukkoon on lisätty valkosipulin kanssa kuullotettua pinaattia.


