KÄES ON
TACO AEG!

MEIE OLEME TACOTARIANID.
WE LOVE TACOS. Mis tahes moel, kujul või vormis. See on kõigi
aegade kõige mitmetahulisem ja rahuldust pakkuvam heatujutoit.
Taco saladus ei peitu selle ümbrises. Iga tõeline tacotarian teab, et ei saial
ega isegi Mehhiko päritolul pole sellega miskit pistmist. Ja asi ei ole kohe
kindlasti ka loomalihas. Ega kanalihas. Ega liha puudumises. Põhjus, miks
taco on nutikaim ja imetabaseim asi, mille keegi eales taldrikule pannud
on, peitub milleski kordades geniaalsemas.
Või – oodake! Taldrik ei puutu ka asjasse. Ainus, mis taco puhul tõesti
tähtsust omab, on selle maitse. Meid ahvatleb tacode maitse. Me ei suuda
elada ilma nende meelipaitava maitseta. Kui maitse on õige, siis võib tacot
serveerida nii baklažaanis kui ka sushi-burritos.
Veisehakkliha või pulled jack fruit viljalihaga, kõvas või pehmes tortillas.
Aasia kastmete, Lõuna-Ameerika vürtside või Skandinaavia köögiviljadega.
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Kõik koondub maitsele. Selles peitubki saladus. Kui maitse on õige, siis
puuduvad taco puhul kõik muud piirangud.
Revolutsiooniline, kas pole? Me oleme tacotarianid.

WE LOVE TACOS!

TACOD –
HEAST TUJUST
UUTE TRENDIDENI
Tervita uut toidukontseptsiooni, mis elavdab traditsioonilist tacomenüüd,
inspireerib kokkasid ja tagab, et sinu kliendid jäävad kauemaks, kulutades
sealjuures ka rohkem. Mis teeb tõelisest tacost taco?
Seades kahtluse alla üldise arusaama taco olemusest, soovime ellu äratada
traditsioonilise taco-bufee, värskendada taco kategooriat üldiselt ja tugevdada
oma kaubamärki selle kategooria põneva ja inspireeriva eestvedajana.

KOHVIS
MARINEERITUD
BBQ KANA JA
ANANASSISALSAGA

		Marinaad
16 		 kanakintsu
5 dl 		 kanget külma kohvi
4 sl 		 fariinisuhkrut
4 sl 		 Santa Maria punet
2 sl 		 Santa Maria vürtsköömneid
4 		 Santa Maria loorberilehte
1		 peeneks hakitud sibul
2 sl 		 kontsentreeritud apelsinimahla

Sega kokku kõik marinaadi koostisosad ja
marineeri kana selles vähemalt 5–6 tundi. Tõsta
kanatükid marinaadist välja ja kuivata pealt. Marinaad jäta alles. Pruunista kanatükid kuldpruuniks
ja vala peale marinaad. Kuumuta u 10–15 minutit
ja lase jahtuda. Kui kana on jahtunud, rebi tükid
kahe kahvliga väiksemaks või lõigu kuubikuteks.
Sega alloleva retsepti järgi kokku soovitud
konsistentsi ja teravusega BBQ-kaste.

2 		 laimi mahl

		BBQ-kaste
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Klopi kokku kõik kastme koostisosad ning
maitsesta soola ja pipraga.

2,5 dl 		 kanapuljongit
1,5 dl 		 ketšupit
2 sl 		 õunasiidri äädikat
1 dl 		 Santa Maria Chipotle pastat
		soola

On see siis burger või hoopis taco? Vahet pole! Kas saab
veel olla ägedamat kana kui kohvis marineeritud, koos
teravamaitselise ananassisalsa kattega?

		Ananassisalsa
10 dl 		 peeneks hakitud värsket

10 ciabattat või brioche’i.
Täida leivataskud kanaliha ja vabalt valitud
salatirohelisega, peale tilguta salsat. Võid kana
BBQ-kastmes ka soojendada ja seda soojalt
serveerida!
Sega kokku kõik koostisosad ja lase salsal enne
serveerimist u 20 min seista.

		ananassi
1 dl 		 peeneks hakitud punast sibulat
1 dl 		 peeneks hakitud punast
		 või rohelist Santa Maria
		 jalapeno pipart
1,5 dl 		 peeneks hakitud värsket
		koriandrit
1,5 dl 		 laimimahla
4 sl 		 õunasiidri äädikat
1 tl 		 soola

4
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Taimne
valk on sama
maitsev!

KUUM NIPP!

Soojenda kana
BBQ-kastmes ning
ser veeri tortiljakrõpsude
ja terava salsakastmega.
10 P O R TS J O N I T

AASIAPÄRASED LARB

Mis on hakitud kanalihal ühist kalakastme ja
salatiga? Neist saab kokku panna suurepärase
teravamaitselise taco, mis viib sind mõtetes
reisile Laosesse.

1 kg

kanahakkliha või peeneks hakitud
kana kintsuliha

0,5 dl

värskelt pressitud laimimahla

0,5 dl

Santa Maria kalakastet

1 sl

Santa Maria tšillihelbeid

0,5 dl

pikateralist riisi, keetmata

1

Rooma salati pea

1

ribadeks lõigutud kurk

200 g

poolitatud kirsstomateid

3 spl

õli praadimiseks

2

peeneks hakitud küüslauguküünt

2

piklikku šalottsibulat õhukeste viiludena

15 g

värsket koriandrit

10 g

värsket münti
Santa Maria magusat tšillikastet

20

Santa Maria 6” tortiljat

Sega kausis laimimahl kalakastme ja tšillihelvestega.
Rösti riisi õlita pannil keskmisel kuumusel, kuni riis on
kergelt pruunistunud. Jahvata see mikseris väikeste
tükikestega jahuks. Pane kõrvale.
Pruunista kanahakkliha õlis koos peeneks hakitud küüslauguga. Kui kanahakkliha on peaaegu küpsenud, sega juurde
röstitud riisijahu, kalakastmesegu ning šalottsibulaviilud.
Sega läbi, lase keema tõusta ning tõsta seejärel pann tulelt.
Haki värsked ürdid ning lisa segule enne serveerimist.
Soojenda tortiljad ja täida need tervete Rooma salati
lehtede, hakkliha- ja ürtide segu ning ülejäänud aedviljadega. Arvesta ühe inimese kohta kaks tacot. Kõige peale
tilguta magusat tšillikastet.

SPELTANISU

KALATACO
600 g lõhefileed (või tihkemat valget kala või krevette)
3

laimi mahl

5

tomatit, seemneteta ja väikesteks

Lõika kala sentimeetri suurusteks kuubikuteks.
Pressi peale laimimahl ja pane külmkappi
u 2 tunniks seisma.

kuubikuteks lõigatud
1

peeneks hakitud valge sibul

2

küüslauguküünt

1,5 dl

hakitud värsket koriandrit

2

väikesteks kuubikuteks lõigatud avokaadot

1

väikesteks kuubikuteks lõigatud mango

2 tl

Santa Maria kivisoola

1 tl

Santa Maria Tellicherry musta pipart

1 sl

oliiviõli

4 dl

Santa Maria Chipotle kastet

20

Santa Maria tacotaskut

Vala kala pealt vedelik ära ja lisa avokaado,
mango, tomat ja valge sibul. Lisa purustatud
küüslauk, sool, värskelt jahvatatud must pipar ja
oliiviõli. Sega ettevaatlikult.
Jaga segu tacotaskutesse koos peeneks lõigutud
jääsalatiga ja tilguta peale Chipotle kastet.

jääsalatit
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Kas koorikloom või kala, sellel pole tähtsust!
Tähtis on see, mida sa taco vahele paned –
avokaado- ja mangoviilud, peeneks hakitud
valge sibul, küüslauk ja lisaks veel
värske koriander. Kõlab hästi?
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Speltanisu
300 g speltanisuterasid või nisukruupe
0,6 l

vett

2

Santa Maria kadakamarja

4

Santa Maria rohelise pipra tera

1

Santa Maria loorberileht

10 g

soola

Juurselleripüree
1

kooritud ja kuubikuteks lõigutud
juurseller

Pane kõik koostisosad kastrulisse ja keeda
pehmeks, kuid mitte puderjaks. Kalla ära sisse
keemata vedelik ning sega terad juurselleripüree
ja maitseaineseguga. Retseptid ja valmistamisõpetused on allpool.

Küüslaugukaste
200 g

créme fraiche’i koort

20 g

vedelat mett

5g

Santa Maria sibulapulbrit

10 g

värsket küüslauku

Speltanisuraguu
Sulata või laiapõhjalises kastrulis ja pruunista juurseller selles kuldpruuniks. Lisa maitseained ja vesi
nii, et see katab juurselleri tükid. Keeda juurseller
pehmeks. Nõruta ja hoia keeduleem alles. Mikserda
juurseller peeneks ja aja läbi sõela. Paraja konsistentsi saamiseks lisa keeduleent.

2

piklikku šalottssibulat

100 g

riivitud Västerbotteni juustu
keedetud speltanisu
juurselleripüreed

0,6 l

vett

15 g

võid

10 g

soola

4

Santa Maria kadakamarja

Serveerimiseks

8

Santa Maria rohelise pipra tera

Santa Maria 10” nisutortiljasid

2

Santa Maria loorberilehte

Maitseainesegu

500 g viilutatud külmsuitsulõhet
1 kimp õhukeseks viilutatud rediseid

Jahvata kõik maitseained kohviveskis või
mikseris pulbriks.

speltanisuraguud
küüslaugukastet

5g

Santa Maria rohelist pipart

2,5 g

Santa Maria aniisi

peenteks ribadeks tükeldatud 		

2,5 g

Santa Maria apteegitilli

savoia kapsast

2,5 g

Santa Maria vürtsi

2,5 g

Santa Maria tüümiani

10 g

Santa Maria sibulapulbrit

5g

Santa Maria küüslaugupulbrit

1/4

Santa Maria muskaatpähklit

KAS MAITSEAINEID JÄI ÜLE?

Ülejäänud maitseainesegu
võid kasutada või ja toorjuustu maitsestamiseks.

Ükskõik, kas sul on isu midagi
näksida või oled näljane, aitab
see toitev burrito sul tunde
vormis püsida.
Haki küüslauk ühtlaselt peeneks. Sega kõik
koostisosad kausis kokku. Maitsesta soolaga.
Pane segu tordipritsi ja jäta serveerimiseni seisma.

Haki šalottsibulad peeneks. Lase speltanisu
kastrulis soojaks. Lisa püree ja sega, kuni segu
on korralikult segunenud. Lisa püreed, kui raguu
tundub liiga vedel, või vett, kui konsistents on liiga
paks. Lisa juust ja sibul ning sega veel kord läbi.
Hoia serveerimiseni kastrulis, madalal kuumusel.

Pane tortilja alumisele osale horisontaalne viirg
speltanisuraguud. Raguuviiru peale lao külmsuitsulõhe viilud, rediseviile ja savoia kapsa ribasid.
Lõpetuseks tilguta kõige peale küüslaugukastet.
Keera servad keskjoone poole kokku ja alumine
serv raguuviiruni ning rulli tortilja burritoks kokku.

KAUSIK ESTE AEG!

Eriti vahva on ser veerida
rooga tacokausikeste sees.
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UNUSTA TOIDUPÜRAMIID,
KUID ÄRA EALES UNUSTA MAITSEID!
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UUENDA O
KOLME LI M A TACOMENÜÜD
HTSA SA M
MUGA!
Lisa ro

Läheneme nüüd asjale teisest küljest ja lööme käega kõikidele taldrikureeglitele,
toidupüramiididele ja rangetele toitumisideoloogiatele! Meie ettekujutuses on
toidu juures tähtis ainult üks asi – maitse.
Maitse on kõige alus, eriti kui rääkida tacodest. Ainus asi,
mis üht tacot teisest eristab, on selle maitse. Ja meile meeldivad nii vürtsid
kui ka erinevad lisandid ja kastmed. See on vähem tähtis, mille sees
seda kõike serveerida.
Mehhiko signatuur on roal ikka juures, kui sa seda soovid. Või siis ka mitte.
See on sinu enda valik. Meie hoolitseme maitse eest.

Let’s go tacotarian!
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PANKOS

Mehhiko kohtub Ameerikaga ja
tulemuseks on klassikaline kahe
kontinendi maitsete segunemine.

SLOPPY JOSÉ
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S N Ä K K I D E N A C A 20 P O R T S J O N I T

Sega panko tšillihelvestega.

500 g halloumit, Feta juustu, saganaki, mozzarella`t

Lõika juust sõrmesuurusteks tükkideks ja kata pankoriivsaiaga.
Jälgi, et kõik küljed on ühtlaselt kaetud, eriti ole tähelepanelik
pehme mozzarellaga.

või kasuta mõnda kõva juustu
3 dl

nisujahu

3

muna

3 dl

panko riivsaia

2 sl

Santa Maria tšillipipart Red Hot Flakes

Jäägid, kas keegi soovib?
Selle toiduga saad ära kasutada kõik
eelmistest toidukordadest jäänud
maitsvad jäägid

CHORIZOGA

Friti juust kuldpruuniks ja tõsta seejärel majapidamispaberile,
et üleliigne õli ära nõrguks.

õli küpsetamiseks
2 dl

majoneesi

0.5 dl

Santa Maria Sriracha kastet

3

Santa Maria nisutortiljat 12”

Chorizo

Sega majonees Sriracha kastmega vastavalt maitse-eelistusele.
Lõika tortilladest 10 cm diameetriga umbes 20 tostadat.
Prae mõlemalt poolt kuldpruuniks.

10

värsket chorizo’t, u 650 g

9 dl

Santa Maria Chunky salsat

Vürtsköömnega pruunistatud
pimientos de padroni tšillipiprad

Serveerimiseks tõsta juust tostadadele, lisa Srirachamajonees
ja kaunista meelepäraselt.
Hästi sobivad siia juurde avokaadod, hooaja köögiviljad,
salsa, chutnyd ja marmelaad.
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2–4 tl

toiduõli

20 tk

pimientos de padroni tšillit, seemneteta ja
keskelt poolitatud

1 sl

Lõigu chorizo sentimeetri paksusteks
kuubikuteks ja pruunista pannil. Lisa salsa ja
kuumuta keemiseni.

Puhasta poolitatud tšillid seemnetest. Pruunista
pannil kuni need hakkavad pehmemaks
muutuma. Lisa vürtsköömned, sool ja värskelt
jahvatatud must pipar.

NIPP!

Serveeri tacosid naani ja
pehmete tortiljadega.

Santa Maria vürtsköömneid
soola
Santa Maria Tellicherry musta pipart

Mehhikopärane kapsasalat
10 dl

valget peakapsast või koonuskapsast,
ribadeks lõigutuna

10

Sega kokku kõik kapsasalati koostisosad ja lase
salatil enne serveerimist vähemalt 15 minutit
maitsestuda.

2 kimpu rediseid, viilutatuna
2,5 sl

oliiviõli

3 sl

Santa Maria marineerimissegu
(Pickling Spicemix)

1 dl

Santa Maria rohelise jalapeno viile
värskelt hakitud koriandrit
soola

Arepa maisileivad
5 dl

vett

2 sl

neutraalse maitsega toiduõli

2 tl

soola

5 dl

valget maisijahu (pre-cooked tüüpi)

5 dl

riivitud Cheddari juustu

Sega kokku vesi, õli ja sool. Lisa segades
maisijahu. Lase paisuda 10 minutit ja kui segu
tundub liiga kuiv ja pude, siis lisa vajaduse korral
supilusikatäis vett. Veereta segust 10 kuklit ja
vormi nendest u 2 cm paksused lapikud koogid.
Pruunista toiduõlis, kuni need on ümberringi
kuldpruunid ja krõbedad. Küpseta seejärel ahjus
175 kraadi juures 13–18 minutit.
Enne serveerimist lase seista 10 minutit.
Poolita arepa leivake keskelt murdes, ära lõika.
Kata põhi mehhikopärase kapsasalatiga, selle
peale tõsta chorizo ja salsa segu ning puista üle
Cheddari juustuga. Kaunista tšillidega.

VARIEERU VUS ON TEGIJA
Kata lauad erinevate
kastmete ja lisanditega
ning võid olla kindel, et
igaüks leiab midagi.
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HEIGI KATSU

400 g ribadeks hakitud peakapsast
120 g

peeneks viilutatud rediseid

20

Santa Maria 6” tortiljat

1 kg

heigifileed

Pane kapsas ja redised vahetult enne serveerimist
eraldi külma vette, et need jääksid eriti krõmpsud.
Sega majonees wasabi ja seesami seguga ning
pane peene otsikuga pehmesse pudelisse.

200 g panko riivsaia
3

muna

1 dl

nisujahu

1 tl

soola

0,5 tl

Santa Maria Tellicherry musta pipart

2 sl

Santa Maria wasabi ja seesami
maitseainesegu

5 dl

majoneesi
Santa Maria Teriyaki kastet

5

Lõika filee 20 ühtlase suurusega tükiks.
Sega jahu soola ja pipraga. Teisele taldrikule
puista panko riivsai. Klopi munad kausis ühtlaseks
massiks. Paneeri kalatükid, kastes neid kõigepealt
jahusse, siis lahti klopitud munasegusse ja lõpuks
riivsaia sisse. Paneeritud kalapalad pane kõrvale
ja lase neil vähemalt 10 minutit seista.
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ribadeks hakitud värsket rohelist sibulat

Seejärel friti kalapalasid neutraalse maitsega
õlis, kuni need on kuldpruunid, u 3 minutit 180
kraadi juures. Pane kalapalad ahjurestile, et need
pehmeks ei läheks.

Frititud kala oma kõige paremas vormis. Ja seda
mitte ainult tänu wasabile, seesamiseemnetele või
teriyakile. Kui kuldpruunid fileepalad peeneks
riivitud kapsa ja redistega üle puistata, on
tulemus lausa maagiline.

Tee tortiljad soojaks ja täida peakapsa ning frititud
kalapaladega. Pigista peale wasabi ja seesami
majoneesi ning Teriyaki kastet. Kaunistuseks
puista peale redised ja sibul ning natuke
wasabi ja seesami maitseainesegu.
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ÄRA UNUSTA ROHELIST!
Puista igale tacole
frititud lehtkapsast!

KREVETITACOD
Maapirnipüree

Frititud lehtkapsas

Keeda maapirnid pehmeks. Mikserda ühtlaseks

Eemalda kapsalehtedelt jämedamad rootsud ja lõika le-

500 g kooritud maapirni

püreeks. Lisa õli ja maitsesta soolaga. Aja läbi sõela ja

1 kott (250 g) lehtkapsast

heosa paraja suurusega tükkideks. Vala õli kastrulisse nii,

10 g

hoia kuni serveerimiseni kastrulis.

1,5 l

et õli ulatuks u 3–5 cm kõrguseni. Kuumuta õli 150–160

sarapuupähkliõli

rapsiõli

kraadini. Aseta kapsalehed väikeste portsudena õli sisse,

Marineeritud sinepiseemned

Pane kõik koostisosad kastrulisse. Kuumuta, kuni

kuni see enam ei särise ega mullita. Frititud kapsalehed

20 g

Santa Maria kollaseid sinepiseemneid

seemned muutuvad natuke kleepuvaks ja peaaegu

tõsta õlist välja majapidamispaberile, et liigne õli maha

20 g

Santa Maria pruune sinepiseemneid

kogu vedelik on aurustunud.

valguks. Maitsesta vähese soolaga.

25 g

suhkrut

30 g

12% äädikat

30 g

vett

2

Sega kõik koostisosad kausis kokku. Maitsesta

200 g

créme fraiche’i koort

soolaga. Pane segu tordipritsi sisse.

1

sidruni koor ja mahl

50 g

Rooma salati lehed

Eemalda terved salatilehed ettevaatlikult juurika küljest,

Rooma salatit

lehtede kuju muutmata. Paksem juurika osa lõika ära.
Hoia serveerimiseni jahedas.

Sidrunimaitseline
crème fraiche’i koor
10-15 g vedelat mett
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Avalda oma külalistele muljet selle
teravamaitselise ja ülilihtsa eelroaga.

Krevetid

Jahvata kalamaitseaine kohviveskis või mikseris pulbriks.

10 g

võid

Sulata kuumal praepannil või.

50 g

Santa Maria sidruniga

Prae krevetid väikeste portsude kaupa kiiresti läbi ja

kalamaitseainet

lisa maitseaine. Raputa krevette pannil paar korda

500 g kooritud krevette

Röstitud sarapuupähklid

Rösti pähkleid kuival pannil keskmisel kuumusel. Veere-

sarapuupähkleid

ta pähkleid kuumal pannil, kuni kestad hakkavad kergelt

Serveerimiseks

maitseaines, et see kinnituks kõikidele krevettidele.
Kata Rooma salati lehest taco põhi maapirnipüreega. Selle

mustaks muutuma. Pane pähklid kaanega suletavasse

peale tõsta praetud krevetid. Raputa peale sinepiseem-

purki ja raputa seni, kuni kestad on eemaldunud. Võta

neid ja röstitud sarapuupähkleid. Tilguta sisule kogu

kestadeta pähklid purgist välja ja rösti neid veel veidi,

taco pikkuses sidrunimaitselist koort. Kaunista frititud

kuni on ilusad kuldpruunid. Haki pähklid jämedalt.

lehtkapsaga.

LÕPP IGAVATELE
MAITSETELE!
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Tacodes kasutatavate lisandite suhtes on oluline meeles pidada ainult üht reeglit.
Mida rohkem, seda uhkem! Seega kasuta kõike, mis sul olemas on. Kombineeri
julgelt erinevate köökide maitseid. Uuri ja avasta! Siit leiad mõned vihjed, millest
alustada. Ära unusta ka seda, et täiuslikult täidetud taco on oma hinda väärt.

MISMARINEERI MA
AB O
SEGU ÜLL AT A!
LIHTSUSEG
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WASABI &
SESAME MAJONEES

VEGA NITOIT ON HEA
VAHELDUS

Taimetoitlastest külaliste
jaoks kasuta rebitud kaera!
Serveeri soojade tortilja
krõpsudega.

TIKKA

RANCH STYLE
DIPP

CHUNKY
SALSA
1 kg

tükeldatud halloumit või taimseid valgupalasid,
nt. Tzay, Oumph, Gold&Green vms

2

laimi mahl

60 g

Santa Maria Tikka Masala maitseainesegu

6 sl

Santa Maria arroruuti,
sobib ka maisi- või kartulijahu

India vürtsid uues kuues.
Pane oma maitsemeeled juubeldama!

GUACAMOLE

SRIRACHA
MAJONEES

0,5 dl

õli

150 g

segasalatit

2

punast sibulat, ribadeks hakitud

200 g

tomatit, sektoriteks lõigatud

16 g

Santa Maria Raita maitseainesegu

4 dl

maitsestamata jogurtit

Munasse kastetud tortiljad
6

muna

20

Santa Maria 6” tortiljat

2 spl

õli praadimiseks

15

TERIAKY KASTE

VÄRSKE
ANANASSISALSA

MARINEERITUD
SIBUL

Pane valgupalad kaussi ja pressi peale laimimahl. Sega juurde Santa Maria Tikka Masala
maitseainesegu ja jäta maitsestuma.
Sega jogurt Raita maitseaineseguga.
Klopi munad kausis kahvliga kergelt vahule. Kasta
tortiljad muna sisse ja prae neid õlis keskmisel
kuumusel mõlemalt poolt. Pane tortiljad taldrikule ja
kata fooliumiga.
Sega maitsestatud valgupalad arroruutiga ja prae
rohkes õlis keskmisel kuumusel, kuni need on läbi
küpsenud ja äärtest krõbedad.
Täida tortiljad köögiviljade ja praetud Tikka-paladega
ning tilguta peale Raita-jogurtit.

MEHHIKO
COLESLOW

KALE KRÕPSUD

MARINEERITUD
SINEPISEEMNED

RÖSTITUD PÄHKLID

KUIDAS SAADA TACOTARIANIKS
kolme sammuga:
Pane kokku endale
sobiv tacotariani
pakkumine

Võta ühendust
oma müügiesindajaga

Hakkame
kokkama!
Kaja Tammsalu
F.O.O.D.I.E.
Mob +372 510 1348

VRÄPPIMISEKS
Taco Shells
Taco Tubs
Tortilla
Tortilla krõpsud
Nachod

Reet Nurm
F.O.O.D.I.E.
Mob +372 517 7635

MAITSEAINED
Pruunid sinepiseemned
Kollased sinepiseemned
Tšillihelbed
Kadakamari
Apteegitill
Roheline pipar
Meresool
Vürts
Loorberileht
Sibulapulber
Muskaatpähkel
Pune
Red Hot tšillihelbed

Vürtsköömen
Tellicherry must pipar
Tüümian
Küüslaugu pulber
Wasabi&Sesame
Kalamaitseaine sidruniga
Raita maitseainesegu
Tikka Masala maitseainesegu
Marineerimissegu
Pickling Spice Mix

Kristjan Palu
F.O.O.D.I.E
Mob +372 518 9301

KASTMED
Chipotle Paste
Chipotle kaste
Chunky Salsa
Guacamole
Punane ja roheline jalapeńo
Kalakaste
Päikesekuivatatud tomatid
Sriracha kaste
Magusa tšilli kaste
Teriyaki kaste
Mango Chutney

Santa Maria AS
Tammsaare tee 118D, 12918 Tallinn
Tel: +372 665 2000 | E-post: info@santamaria.ee
SANTAMARIAWORLD.COM
JÄLGI MEID INSTAGRAMIS:
santamariafoodie

