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Barbeque, see on Texas. See on marineeritud,
maitsestatud ja üle pintseldatud liha. Burgerid ja
steigid. Hikkoripuu, suits ja tulikuum süsi. Kogu
tuttavlik klassika, mis on meile nii armas. Kuid
barbecue, see on ka kimchi ja türgi kefta. Barbecue
on nii süsi kui ka kapsas.

Grillimine on ka omamoodi etendus. Grilltoit, see
on hoolivus ja pühendumus. See on tunne, et toit
on valmistatud südamega. Kõik see, mille eest
klient on valmis maksma veidi rohkem. Sellepärast kätkeb grilltoit endas mitte ainult trendi,
vaid ka uusi ärivõimalusi.

Inimesed soovivad järjest rohkem süüa taimset
toitu. Restoranikülaliste soovid räägivad selget
keelt ja restoranid on hakanud juba end vastavalt
kohandama. Sellepärast näemegi üha sagedamini
taldrikul peakangelastena grillitud aiasaadusi. Toidukohad janunevad uute avastuste järele ja fakt
on see, et grilltoidu maitse on trend iseenesest.
Suitsutatud või teeb võidukäiku ja grilliaroomiga
kastmed on populaarsemad kui kunagi varem.

Avardame oma vaatenurka grilltoidule ja aitame
tõsta sinu menüü läbimüüki. Lisa oma menüüsse
uus barbeque-roog ja kujunda see just selliseks,
nagu ise tahad. Leia inspiratsiooni meie toitudest, mida tutvustame järgmistel lehekülgedel.
Tere tulemast piirideta BBQ maailma!

BBQ-VURTSIDE JA
INDIA PÄHKLITEGA
PORGANDIBURGER
KÜMNELE INIMESELE

KOTLET

75 g
75 g
3

hakitud sibulat
viilutatud porrut
peeneks hakitud küüslauguküünt
toiduõli
2
muna
420 g kooritud ja riivitud porgandit
80 g
riivitud parmesani
80 g
kaerahelbeid
200 g maitsestamata india pähkleid,
võib asendada röstitud
päevalilleseemnetega
15-20 g Santa Maria BBQ maitseainesegu
*Soovi korral veidi soola
VALMISTAMINE

Kuumuta sibul, porru ja küüslauk väheses õlis ilma, et need pruunistuksid.
Lisa porgand ja kuumuta vähese pehmenemiseni ja vedeliku kadumiseni.
Purusta kaerahelbed ja india pähklid
köögikombainis läbi, lisa porgandi- ja
sibulasegu, juust, munad ja maitseained, sega kõik ühtlaseks massiks ja
maitsesta soovi korral vähese soolaga.
Vormi segust kotletid ja pane need võiga määritud ahjuplaadile, kasutades
kas kotletivormi või vormimist niisutatud kätega. Küpseta ahjus 180 kraadi
juures kuni need on ilusad pruunid, u
15 minutit.
serveerimiseks

Hamburgerisaia, Santa Maria
Chunky Salsat ja vabalt
valitud aedvilju.

KOTLET
1200 g
3
50 g
1,5
6
2 potti
125 g
1 sl
1 sl
3 sl

10% seahakkliha
muna
värsket riivitud ingverit
küüslauku või
küüslauguküünt
peeneks hakitud koriandrit
peenelt viilutatud salatisibulat
Santa Maria Chipotle pastat
seesamiõli
Santa Maria kalakastet

KIMCHI
600 g
125 g
2,5 dl
2,5 sl
1 sl
1,5 sl

peenelt viilutatud hiina kapsast
nisuidusid
purustatud tomateid
Santa Maria kimchi
maitseainesegu
punast veiniäädikat
neutraalse maitsega toiduõli
soola

SRIRACHA MAJONEES
3,5 dl
0,7-1 dl

majoneesi
Santa Maria Sriracha kastet
*Soovi korral terake soola

KÜMNELE INIMESELE

VALMISTAMINE
Alusta kimchiga – see muutub seistes maitsvamaks. Sega kimchi maitseainesegu õli,
veiniäädika ja purustatud tomatitega ning
vala segu salatile ja idudele. Sega korralikult läbi ja lase maitsestuda toatemperatuuril u 1 tund.
Sega kokku kõik kotletisegu koostisosad ja
vormi 10 ühtlase suurusega kotletiks.
Grilli või prae kotlette keskmisel kuumusel
kuni need on täielikult läbiküpsenud. Kotlette võib alustuseks küpsetada ka ahjus ja
panna need lõpus korraks grillile või praepannile. Sega meelepärane majonees Sriracha kastmega sobiva teravusastmeni.
SERVEERIMINE
Määri Sriracha majonees alumisele hamburgerisaiale ja kata see kimchiga, millele
võid lisada ka koriandrilehti või lehtpeterselli. Kimchile aseta kotlet ja seejärel pealmine hamburgerisai.
Ongi serveerimiseks valmis!!

MADALKUPSETATUD VEISERIND MARINEERITUD
SIBULATE JA CHIPOTLE KASTMEGA
KÜMNELE INIMESELE

VEISERIND
1200 g veiserinda
40 g
Santa Maria Beef Brisket kuivmarinaadisegu
1
viilutatud sidrun
1
viilutatud küüslauk
1
viilutatud sibul
MARINEERITUD SIBUL
3
viilutatud punast sibulat, u 250 g
1 sl
Santa Maria marinaadisegu (Pickling Spicemix)

Puista sibulaviiludele marinaadisegu ja lase enne serveerimist toatemperatuuril maitsestuda kümmekond
minutit.
Serveeri veiserinda tortiljadel koos Chipotle kastme,
marineeritud sibulate ning mangost ja värskest koriandrist tehtud salsaga.
serveerimissoovitus
Serveeri tortiljade, Chipotle kastme ning värske tükeldatud mango ja koriandriga

Santa Maria Chipotle kastet
VALMISTAMINE
Hõõru veiserind hoolikalt kuivmarinaadiseguga sisse ja
lase enne küpsetamist kuni 12 tundi maitsestuda. Pane
veiserind, sibul, küüslauk ja sidrun vaakumkotti ja sulge.
Kui sul ei ole vaakumpakendajat, võid roa valmistamiseks kasutada küpsetuskotti või kuumakindla toidukilega
kaetud ahjuvormi. Küpseta 90-kraadises ahjus u 8 tundi.
Pane veiserind vajutuse alla (kotist välja võtmata) ja lase
jahtuda. Kui liha on jahtunud, lõika sentimeetri paksusteks
viiludeks ja grilli viilud vahetult enne serveerimist.

TSILLI-GRILLI
MAISITOLVIKUD
i

AASIAPÄRANE BURGER KIMCHI JA
SRIRACHA MAJONEESIGA

KÜMNELE INIMESELE

10
5 tl
5 tl
5 sl
1 dl
375 g
1 dl
10

värsket koorimata maisitõlvikut või
purgi-, külmutatud maisi
Santa Maria tšillisädemeid
Santa Maria kivisoola
sulavõid
80% majoneesi
murendatud fetajuustu
riivitud parmesani juustu
laimisektorit
valmistamine

Leota koorimata maisitõlvikuid 30 min vees. Grilli maisitõlvikuid, kuni koored on kuivad ja hakkavad kergelt
kõrbema. Koori tõlvikud ja pane grillile tagasi. Pintselda
sulavõiga ning grilli, kuni mais on kuldpruun.
Kui kasutad kooritud maisitõlvikuid, külmutatud või
purgimaisi, pintselda neid sulavõiga ja grilli, kuni mais
on kuldpruun. Kui maisitõlvikud on valmis, pintselda
neid majoneesiga ja veereta parmesanis.
Maitsesta tšillisädemete ja kivisoolaga. Puista peale
fetajuustu ja serveeri laimisektoritega

RÖSTITUD BROKOLI
VARS LAIMIPIPRA
MARINAADIS
KÜMNELE INIMESELE

750 g
30 g
30 g
30 g
30 g

brokolit
esimese pressi oliiviõli
rapsiõli
pressitud laimimahla
peeneks hakitud sibulat
Santa Maria laimipipart ja
Santa Maria kivisoola

VALMISTAMINE

INGVERIMARINAADIS
LILLKAPSAJUURIKAS
VÄRSKE KARTULIGA
KÜMNELE INIMESELE

80 g
650 g
1200 g
200 g
30 g

marineeritud ingverit ehk Garit
lillkapsast
värsket kartulit
peeneks tükeldatud porgandit
esimese pressi oliiviõli
Santa Maria Tellicherry musta pipart ja kivisoola

Garneeringuks maitserohelist, nt vesikressi, hernevõrseid,
salatkressi või tüümiani

VALMISTAMINE
Koori lillkapsalt seesmised lehed ja hoia need garneerimiseks alles. Lõika lillkapsa küljest õisikud ja pane need kõrvale, kasutamiseks mõnes teises roas. Auruta lillkapsajuurikat u 15 minutit, kuni see on pehme ning lase jahtuda.
Lõika lillkapsajuurikas pikuti õhukesteks viiludeks. Pane
viilud ööseks ingverimarinaadi. Keeda värsked kartulid
ja lase neil jahtuda. Sega kõik koostisained enne serveerimist "kartulisalatiks", tilguta peale oliiviõli ning garneeri lillkapsalehtede ja maitserohelisega.

Lõika brokoli küljest õisikud ja pane need kõrvale,
kasutamiseks mõnes teises roas. Pane brokoli varred
küpsetusplaadile ja küpseta ahjus 185 kraadi juures
u 15 minutit, kuni need on kaunilt pruunistunud ja
pehmed. Lase jahtuda. Valmista sibulast, laimist,
õlidest ja maitseainetest salatikaste.
Lõika brokoli varred pikuti 6 tükiks. Marineeri salatikastmes.

ARBUUSISALAT
FETAJUUSTU
JA MUNDIGA
KÜMNELE INIMESELE

2 kg
250 g
1 sl
2,5 sl
5 sl
1 dl

kuubikuteks tükeldatud arbuusi
murendatud fetajuustu
Santa Maria Red Hot tšillihelbeid
Santa Maria Tellicherry musta pipart
värskelt pressitud laimimahla
oliiviõli
värsket jämedalt hakitud münti

VALMISTAMINE
Pane arbuusikuubikud vaagnale. Puista peale
murendatud fetajuust, tšillihelbed ja must pipar.
Tilguta peale laimimahl ja oliiviõli. Kaunista
värske mündiga.

KANAHAKKLIHAST
KEFTAVARDAD
KÜMNELE INIMESELE

1500 g kanahakkliha
1,5
hakitud punast sibulat
1 sl
Santa Maria purustatud 		
küüslauku või Santa Maria
küüslaugupulbrit
1 sl
Santa Maria kurkumit
75 g
jämedalt hakitud peterselli
1 sl
seitsme vürtsi segu,
vt retsepti
soola ja Santa Maria
Tellicherry musta pipart
20
grillvarrast
7 vurtsi segu
2 sl Santa Maria jahvatatud musta pipart
2 sl Santa Maria jahvatatud paprikat
2 sl Santa Maria vürtsköömet
1 sl Santa Maria koriandrit
1 sl Santa Maria nelki, jahvatatuna
1 tl Santa Maria muskaatpähklit, riivituna
1 tl Santa Maria jahvatatud kaneeli

VALMISTAMINE
Sega kokku kõik seitsme vürtsi segu
maitseained. Segu valmib üsna
suur kogus (jätkub u 80 portsjoniks), kuid õhukindlas purgis säilib
see kaua. Sega kokku kõik koostisosad ja vormi ümber grillvarraste.
Pintselda vardaid vähese õliga ja eelküpseta ahjus 175 kraadi juures, kuni
liha on läbiküpsenud. Enne serveerimist pane vardad ilusa grillimustri
saamiseks korraks grillpannile või
grillile. Serveeri koos nisukruubisalati, grillitud sidruni, tzatziki
kastme ja tortiljadega.

NISUKRUUBISALAT JAMAIKA
JERKI MAITSEAINE JA
AHJUS RÖSTITUD AEDVILJADEGA
KÜMNELE INIMESELE

35 g
25 g
1
1
1
1
1
1
4 tl
200 g
100 g

Santa Maria Jamaican Jerk maitseainet
neutraalse maitsega toiduõli
suvikõrvits
baklažaan
punane sibul
paprika
lillkapsapea
sidrun
Santa Maria purustatud küüslauku või 4 küüslauguküünt
kirsstomateid
päevalilleseemneid
soola ja Santa Maria Tellicherry musta pipart

VALMISTAMINE
Keeda nisukruubid pakendil oleva juhise järgi. Lõika aedviljad
sentimeetri suurusteks tükkideks, punane sibul sektoriteks ja lillkapsas väiksemateks õisikuteks. Poolita sidrun ja pane poolitatud
sidrunid koos aedviljadega ahjuvormi. Tilguta peale õli, maitsesta
Jamaika Jerk maitseaineseguga ja sega kõik läbi. Rösti ahjus 225
kraadi juures u 10 minutit.
Seejärel lisa kirsstomatid, küüslauk ja päevalilleseemned, sega
kõik läbi ja pane veel 5 minutiks ahju. Sega aedviljad nisukruupidega, pressi peale ahjus röstitud sidruni mahla ning maitsesta
soola ja pipraga. Intensiivsema BBQ-maitse saamiseks võib
Jamaika Jerki maitseaine asendada Santa Maria Pork Carnitas
maitseainega.
See värskendav nisukruubisalat sobib serveerimiseks nii soojalt
kui ka külmalt, soovitavalt koos küüslauguga maitsestatud
jogurtiga, kas eraldi roana või grilltoidu kõrvale.

TERAVATIPULISE
PEAKAPSA SALAT
HALLITUSJUUSTUGA
KÜMNELE INIMESELE

300 g
50 g
80 g
80 g
30 g
10 g
140 g

teravatipulist peakapsast
peeneks tükeldatud porgandit
80% majoneesi
28% créme fraiche koort
dijoni sinepit
heledat veiniäädikat
murendatud hallitusjuustu
soola ja Santa Maria Tellicherry musta pipart

VALMISTAMINE
Sega kokku kõik koostisained ning maitsesta
soola ja Tellicherry musta pipraga.
Tulemuseks on kohe serveeritav coleslaw
salat hallitusjuustu tükkidega.

GRILLITUD
SIBUL SOJAGA
KÜMNELE INIMESELE

400 g
40 g
30 g
50 g
10 g
20 g

kooritud sibulat
misopastat
vabalt valitud sojakastet
punast kapsast
lehtpeterselli
Santa Maria suitsust paprikat

VALMISTAMINE
Küpseta sibulat ahjus (võimalusel grillrežiimil)
160 kraadi juures u 40 min, kuni sibul muutub
pehmeks, kuldpruuniks ja suhkruseks. Lase
jahtuda. Riivi punane kapsas kapsariivi või
mandoliniga võimalikult peeneks. Leota punast kapsast vees, et see jääks krõmpsum ega
annaks hiljem liiga palju värvi.
Haki petersell, kasuta ära ka vars. Lõika sibulad neljaks osaks ja tõmba mugul rohkem laiali.
Sega kokku misopasta, paprikapulber ja sojakaste, vala sibulatele ja sega läbi. Serveerimiseks puista peale punane kapsas ja jämedalt
hakitud petersell.

OABURGER RÖSTITUD
PÄEVALILLESEEMNETEGA
KÜMNELE INIMESELE

830 g
100 g
2
170 g
40 g
50 g
4
30 g

nõrutatud pinto ubasid
hakitud sibulat
jämedalt hakitud küüslauguküünt
toiduõli
kuival pannil röstitud
päevalilleseemneid
kartulijahu
riivsaia
muna
Santa Maria Pulled Pork
kuivmarinaadisegu
soola ja Santa Maria Tellicherry 		
musta pipart
Santa Maria Bourbon BBQ-kastet

GRILLITUD AVOKAADO PARMESANI
JA TSILLIGA NING GRILLITUD ROOMA
SALAT FETAJUUSTUGA
KÜMNELE INIMESLE

VALMISTAMINE
Loputa oad külmas vees ja lase nõrguda.
Kuumuta sibul ja küüslauk väheses õlis
ilma, et need pruunistuksid. Sega riivsai
munadega ja lase segul vähemalt 10 minutit paisuda. Sega kõik koostisained köögikombainis kokku ühtlaseks seguks. Vormi
segust kotletid, pintselda Bourboni kastmega - juhul kui sa ei kavatse neid pärast
grillida - ning küpseta praeahjus 180 kraadi
juures u 12-15 minutit. Kui soovid kotlette
enne serveerimist grillida, pintselda neid
grillimise ajal.
Serveeri coleslaw salati ja marineeritud
sibulaga.

5
5
1 dl
1,5 dl
0,5 dl
1 sl
1 sl
250 g
375 g

keskelt poolitatud avokaadot
keskelt poolitatud rooma
(Little Gem) salatit
rapsiõli
esimese pressi oliiviõli
pressitud sidrunimahla
Santa Maria kivisoola
Santa Maria Red Hot tšillihelbeid
riivitud parmesani
murendatud fetajuustu
Santa Maria Tellicherry musta pipart

VALMISTAMINE
Pintselda avokaadode ja rooma salati
lõikepinnale rapsiõli. Aseta lõikepind
allpool grillile ja grilli kõrgel
kuumusel u 4 min, kuni need on
pruunistunud. Tõsta taldrikule.
Tilguta peale sidrunimahla,
oliiviõli ja soola. Puista
tšillihelbed ja parmesani avokaadole ning
fetajuust ja Tellicherry
must pipar rooma
salatile.

lillkapsa
TUKELDAMINE

PORTOBELLO JA
HALLOUMI BURGER
KÜMNELE INIMESELE

10
u 2 dl

"Kogu lihakeha ära kasutamine" on alati olnud oluline kõneaine ja praktilise väärtusega. Nüüd aga on viimane aeg otsida välja vanaemade kokaraamatud, et õppida
paremini kasutama ära tervet lillkapsast.
500 g

3
200 g

LEHED
Lehed, mis ei ole liiga puised, sobivad
lõikamiseks vokiroa sisse.

i

MINIOISI KUD

Peenemad seesmised lehed sobivad
segamiseks ükskõik millisesse salatisse nt nagu meie kasutasime kartulisalatis.

Lillkapsaõisikud on imemaitsvad
dippimiseks, soovitavalt toorelt.

Puisemaid lillkapsalehti saad
kasutada koos puuviljade ja
marjadega tervislikes
toormahlades ja
mahedikes.

VARRED
Keeda, marineeri ja
kasuta salatilaual.

JUURI KAS
Keeda, marineeri ja kasuta salatilaual.
Samuti võib kapsajuurika ära riivida, segada jahu ja
maitseainetega ning frittida seejärel pallikeste või
pihvidena.

250 g
25 g
5 dl
10

portobello seent
Santa Maria universaalset
marinaadi
Santa Maria küüslaugusoola ja
Santa Maria Tellicherry
musta pipart
halloumi juustu, viilutatud või 		
kotletivormiga valmis surutud
oliiviõli
viilutatud avokaadot
Santa Maria päikesekuivatatud
tomateid, tükeldatuna
viilutatud punast sibulat
Santa Maria marinaadisegu 		
(Pickling Spicemix)
meelepärast Santa Maria 		
BBQ-kastet
hamburgerisaia

VALMISTAMINE
Eemalda seentel jalad ja pane vähemalt
30 minutiks universaalsesse marinaadi.
Puista marinaadisegu punase sibula
viiludele. Lase seista vähemalt 30 minutit
toatemperatuuril.
Grilli seeni kuni 10 minutit või seni, kuni
nad on pruunistunud. Maitsesta soola ja
pipraga.
Pintselda halloumiviilud vähese oliiviõliga ja grilli mõlemalt poolt kuldpruuniks.
Pane avokaadod, päikesekuivatatud
tomatid ja marineeritud sibulad hamburgerisaiale. Kõige peale aseta seened ja
halloumi ning lõpuks meelepärane
BBQ-kaste.

JÄLGI MEID INSTAGRAMIS:
santamariafoodie

i

Grilli kOike, lihast kuni

taimetoiduni, igast maailmai

i

nurgast, kOikvOimalike nippide
ja maitsetega.

KAUPMEES & KO AS
KADAKA HULGIKAUP TALLINN
Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn
Tel: +372 681 11 00, +372 681 11 01
Lahtiolekuajad:
E-R 7-20, L 8-17, P 8-16
KIVILINNA HULGIKAUP TALLINN
Vesse 1, 11415 Tallinn
Tel: +372 605 1600, +372 605 1601
Lahtiolekuajad:
E-R 7-19, L/P 8-16
AARDLA HULGIKAUP TARTU
Tehnika 15, 51014 Tartu
Tel: +372 73 11 500
Lahtiolekuajad:
E-R 8-19, L 8-16, P 9-16

JÕHVI HULGIKAUP
Rakvere 38c, 41532 Jõhvi
Tel: +372 33 72 860
Lahtiolekuajad: E-R 9-18, L 9-16
NARVA HULGIKAUP
Puškini 56, 20609 Narva
Tel: +372 35 99 870, +372 35 99 871
Lahtiolekuajad:
E-R 9-19, L 9-16, P 9-14
PROMO CASH&CARRY
Peterburi tee 61, 11415 Tallinn
Tel: +372 674 3500
E-post: cash.carry.ee@sanitex.eu
Lahtiolekuajad:
E-R 7-20, L 8-19, P 8-17

RINGTEE HULGIKAUP PÄRNU
Parmu 5, 80010 Pärnu
Tel: +372 44 81 121
Lahtiolekuajad:
E-R 8-20, L 8-16, P 8-16

HORECA SERVICE OÜ
TALLINN
Punane 42, 13618 Tallinn
Tel: +372 624 0070
E-post: info@horeca-service.ee
Lahtiolekuajad: E-R 7-16, L 7-13

RAKVERE HULGIKAUP
Võidu 97, 44312 Rakvere
Tel: +372 32 40 734
Lahtiolekuajad:
E-R 8-18, L 9-16

TARTU
Aardla 27a, 50110 Tartu
Tel: +372 740 7554
E-post: meelis@horeca-service.ee
Lahtiolekuajad: E-R 8-17

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

PÄRNU
Kirsi 48, 80010 Pärnu
Tel: +372 442 0020
E-post: terje@horeca-sevice.ee
Lahtiolekuajad: E-R 8-17
KARIA OÜ
Kesk tee 15, Jüri Tehnopark
75301 Jüri, Rae vald
Tel: +372 600 0500, +372 600 0501
E-post: info@karia.ee, telli@karia.ee
Lahtiolekuajad: E-R 8-17
LM KESKUS OÜ
Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn
Tel: +372 661 8001
E-post: info@lmkeskus.ee
Lahtiolekuajad: E-R 8-16
FRUIT EXPRESS OÜ
Niidu tee 1, Loo, Jõelähtme vald
74201 Harjumaa
Tel: +372 655 2786
E-post: pood@fruitxpress.ee
Lahtiolekuajad:
E-R 7-17, L-P 7-14

