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Need on muutumas aina populaarsemaks,

igal pool, igal ajal – alati! Tarbijad tahavad toitu,  

mida on lihtne kaasa võtta  ja   käigu pealt süüa.

Üha tähtsamaks muutuv sihtgrupp on 

noor ja teadlik „millenniumi põlvkond”, 

kes on snäkkidest teinud kunstivormi 

ega karda proovida uusi maitseid, vaid 

otsivad neid. Nad ootavad maitsvat ja 

tervislikku toitu, mis omakorda nõuab 

restoranidelt võimalusi pakkuda toitu, 

mida on lihtne serveerida ja mis pakub 

fantastilist maitseelamust.

Selleks, et nende suundumustega kaasas 

käia ning häid ärivõimalusi luua, oleme 

loonud kontseptsiooni Awesome Wraps – 
Winged Wräpid. See sisaldab retsepte  

ja selget sõnumit: hea toit ja vajalik  
energiasüst tegusale inimesele,  
pidades silmas säästlikkust, et  
toetada teadlikult jätkusuutlikku äri.
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Need on muutumas aina populaarsemaks,

igal pool, igal ajal – alati! Tarbijad tahavad toitu,  

mida on lihtne kaasa võtta  ja   käigu pealt süüa.

Awesome Wraps on kiire viis pakkuda 
lihtsat ja populaarset toitu ja 
ja  paindlikku menüüd, keskendudes

wingeksjää

Sega kõik koostisained  
ja aseta tortillale.

Voldi ümber täidise  
ja keera wrapiks.

Võilevagrillil või  
ahjuplaadil soojendamisel 

tõsta volditud külg allapoole. 
Serveeri poolitatuna!

sealjuures kasumlikkusele.



PULLED 
PORk
TERAV JA SUITSUNE 

LEMMIK KOOS PINTO UBADE, BOURBOUN BBQ KASTME  
JA HEA CHEDDARI JUUSTUGA 
10 tk Santa Maria tortillat 12”

450 g rebitud liha (Pulled pork)

200 g konservube

100 g Santa Maria Bourbon BBQ kastet

150 g rukola ja spinati lehti

100 g paprikat, ribadena

100 g rohelist sibulat, viilutatuna

300 g Cheddari juustu, riivituna

200 g Santa Maria Salsat

20 g murulauku, värskelt hakituna

20 g Santa Maria Smoky BBQ  
 maitseainesegu



Veise wrap
10 tk Santa Maria tortillat 12”

450 g grillitud steiki/veiseliha

200 g punast sibulat, viilutatuna

250 g paprikat, tükeldatuna

100 g herne ja lehtpeedi  
 (mangold) võrseid

100 g mangot, kuubikutena

100 g pak choyd või hiinakapsast

100 g Santa Maria magusat tšillikastet

200 g Santa Maria Mango & Jalapeńo  
 glasuurkastet

20 g Santa Maria Tšilli & Mango  
 maitseainesegu  

  TŠILLI & MANGO GLASUURIGA  

 Head maitsed koos järelejäänud praega: viiluta ja ongi uus toit valmis!



BBQ ROSTBIIF 
TOMATIGA

10 tk Santa Maria tortillat 12”

450 g rostbiifi, ribadena

200 g Santa Maria Salsat

100 g Santa Maria päikesekuivatatud 
 tomateid, ribadena

150 g rukolat ja rohelist salatit, segatuna

200 g sibulat, tükeldatuna

300 g kirss-tomateid, poolitatuna  
 ja ahjus küpsetatuna

200 g Santa Maria Chipotle kastet 

20 g Santa Maria Smoked Paprika  
 maitseainet 

Lisades värsket 
kartulit rosmariini 

ja kivisoolaga saad 
toitva pearoa

Nipp!



10 tk Santa Maria tortillat 12”

500 g grillitud kana

300 g Creme fraīche`i

10 g Santa Maria Raita maitseainesegu

300 g värsket spinatit

200 g Santa Maria päikesekuivatatud tomateid, ribadena

100 g kurki, tükeldatuna

200 g konservube

30 g värsket münti, hakituna

10 g Santa Maria Tikka Masala maitseainesegu

30 g Santa Maria Tellicherry musta pipart

KANA
RAITA

Maitsev  

nii  
sooja  

kui  
külmana

200 g sibulat, tükeldatuna

300 g kirss-tomateid, poolitatuna  
 ja ahjus küpsetatuna

200 g Santa Maria Chipotle kastet 

20 g Santa Maria Smoked Paprika  
 maitseainet 



10 tk Santa Maria tortillat 12”

450 g grillitud kana

300 g maisitõlvikuid

300 g Santa Maria Salsat

200 g paprikat, tükeldatuna

100 g rohelist sibulat, viiludena

300 g riivjuustu

30 g värsket koriandrit, hakituna

20 g Santa Maria American Cajun  
 maitseainesegu

CAJUNI 

MAGUSA MAISI JA 
TERAVA SALSAGA 

Serveeri koos tortilla 
krõpsude ja dipiga - 
mis on eriti maitsev!

Nipp! 

KANA



10 tk Santa Maria tortillat 12”

450 g grillitud kana

200 g Santa Maria Salsat

100 g Santa Maria Guacamole Style 
 kastet

300 g Pinto konservube

100 g Santa Maria rohelisi jalapeńosid

200 g paprikat, tükeldatuna

150 g lehtsalatit

40 g Santa Maria Smoked Paprika  
 maitseainet

PINTO UBADEGA

GRILLITUD

kana



SANTAMARIAFOODSERVICE.COM

OF

Just sellised on meie imeliste viljade  
rikkalikud maitsed.

Oma südame kaugeimast sopist tõuseb  
elegantse maitse pjedestaalile meie must
Tellicherry pipar. Selle rikkalik maitse elustab 
teie roogasid ilma teiste koostisosade üle
domineerimata. Meie must Tellicherry pipar 
on midagi ebatavalist.

UsED BY ALL
MaSTeRED 
BY SOme



SANTAMARIAFOODSERVICE.COM

TeLLicherry 

WRAP 
DELUX 

UsED BY ALL
MaSTeRED 
BY SOme

NIPP! 
Tellicherry aroom on 

unikaalne, küps teravus 
ja mitmetahuline  

maitse. Rikkalik maitse 
ei varjuta toidu teisi  

komponente!

10 tk Santa Maria tortillat 12” 

500 g veise või metsloomaliha 
 (madalküpsetatud)

200 g kurki, poolitatuna ja seejärel 
 viilutatuna 

100 g maasikaid või muid puuvilju

200 g punapeeti, viilutatuna

200 g rukolat

100 g marineeritud punast sibulat

30 g Santa Maria Cacao & Chili  
 maitseainesegu

50 g Santa Maria Tellicherry musta pipart



          Suviselt värske, serveeri koos salatiga kus on mango, avokaado ja värske münt.

TŠILLI JA LAIMIGA

10 tk Santa Maria tortillat 12”

400 g lõhet, marineeritud laimi mahlas

20 g laimi mahla (1 terve laim 10 wrapi  
 kohta)

20 g Santa Maria laimipipart veskis

100 g Santa Maria Teriyaki 
 kastet

150 g mungoa võrseid

100 g rohelist sibulat, viilutatuna

200 g minimaisitõlvikud

200 g paprikat, tükeldatuna

Lõhe
TERIYAKI



          Suviselt värske, serveeri koos salatiga kus on mango, avokaado ja värske münt.
NUUDLITEGA

Serveeri  
koos kreveti  
kreekeritega.

Nipp! 

Maitsvad wrapid rohelise sibula ja pak choy’ga, 
maitsestatud tšillikastme ja punase karriga

10 tk Santa Maria tortillat 12”

350 g krevette

20 g Santa Maria Paneng Red Curry 
 maitseainesegu

200 g Santa Maria magusat tšillikastet

100 g rohelist sibulat, viilutatuna

400 g Santa Maria voki nuudleid, 
 leotatuna

200 g pak choy`d

150 g paprikat, tükeldatud

20 g Santa Maria Umami maitseainet

AASIA
KREVETID



PIPRANE LÕHE 

10 tk Santa Maria tortillat 12”

300 g suitsutatud lõhet, viilutatuna

150 g keedetud punapeeti, viilutatuna

300 g kartulit, keedetuna, tükeldatud

300 g Creme fraīche`i

300 g paprikat, ribadena

30 g Santa Maria Tellicherry musta pipart

100 g rukolat

20 g Santa Maria Basil & Tomato  
 maitseainesegu

10 tk Santa Maria tortillat 12”

300 g lõhet, marineeritud sidrunimahlas

20 g sidrunimahla (1 terve sidrun  
 10 wrapi kohta)

150 g punapeeti, viilutatuna

300 g avokaadot, viilutatuna

100 g rohelist sibulat, viilutatuna

100 g rukolat

20 g sidruni koort, riivituna

30 g murulauku, hakituna

100 g Santa Maria Mango & Jalapeńo  
 glasuurkastet

10 g Santa Maria Wasabi & Sesame  
 maitseainesegu

10 g Santa Maria valget pipart, veskis

KARTULI & HAPUKOOREGA

MANGO &  
JALAPENO lõhe
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Meie roheline filosoofia
Oleme oma töös otsustanud keskenduda keskkonna-
jalajälje vähendamisele järgmistes valdkondades:

kliima ja energia  
orgaanilised toiduained
toidu raiskamine
pakendamine
vesi

Pöidlad  
püsti hooajalistele 
koostisainetele!

Säilitage toidu maitse,  säilitades seda õigesti

Kauakestvad maitsed –  
väldime toidu raiskamist

KESKENDUME 

SÜDAMEGA  
VALMISTATUD 

TOIDULE

Nagu kõik meie kontseptsioonid, toetab Awesome Wraps – Winged Wräpid teadlikku 
ja säästlikku ettevõtlust. Santa Maria usub, et tõeliselt head maitsed peavad algama 
meie austusest oma planeedi vastu, ja arvestame sellega oma töös teadlikult.

Ainult parim on küllalt hea ja me ei tee kunagi 
kompromisse maitse arvelt. See on meie lubadus 
teile. Samuti peame elementaarseks järgida  
kõigis oma tegemistes jätkusuutlikkuse põhimõtet.
 
Jätkuv edu ei ole võimalik arvestamata meie 
väärtusahelasse kuuluvate inimeste ja keskkonna  
heaolu. Meie tegevus on tihedalt seotud toor- 
ainetega, mis on pärit maailma eri paikadest. 
Seetõttu vastutame toote kogu teekonna eest 
tooraineistandustest teie toidulauale.
 
Läbi toodete ja kontseptsioonide, mida välja 
arendame, loodame teid inspireerida ja juhtida 
köögis säästlikumate valikuteni. Rohkem rohelisi 

köögivilju meie toitudes ning rohkem orgaanilisi 
ja õiglase kaubanduse kaupu meie valikus on 
vaid mõned näited, kuid Santa Maria tooted 
peavad olema vastutustundlikud tervikuna, 
nende koostisainetest kuni pakendi materjalini, 
ja meie nõuetele vastava kvaliteediga.
 
Meie jaoks on südamelähedane teema ka lõbu-
sate ja meeldejäävate maitsekogemuste pakku-
mine. Tänu oma katseköökidele ja kokkadele  
on meil kontroll kogu protsessi üle ideest kuni 
valmis roogadeni. Teie teenistuses on head 
retseptid ja säästlik lähenemine!

Lugege rohkem meie töö kohta säästlikkuse vallas lehelt www.santamariafoodservice.com



Indiapärane köögivilja wrap.  
Grillitud magus kartul, spinat,  
salsa ja riivjuust.

keema wrap
10 tk Santa Maria tortillat 12”

500 g maguskartulit, grillituna ja 
 viilutatuna

500 g konservube

20 g Santa Maria Kerala Curry 
 maitseainesegu

100 g minimaisitõlvikuid

200 g paprikat, ribadena

300 g pak choy`d

100 g Santa Maria Salsat

50 g Santa Maria Piri Piri kastet

50 g rohelist salatit 

30 g Santa Maria Smoked Paprika maitseainet

10 tk Santa Maria tortillat 12”

500 g kartuleid, sektoritena grillitud

300 g magustkartulit, viiludena grillitud

100 g Santa Maria Piri Piri kastet

100 g Santa Maria Salsat

300 g spinatit

200 g paprikat, ribadena

300 g riivjuustu

30 g Santa Maria Tandoori maitseainesegu

30 g Santa Maria Tellicherry musta pipart

magus-
kartuli     
WRAP

SAAG ALOO

Maitsesta köögiviljad India vürtsidega  
ja ongi Indiapärane toit sinu menüüs.



GREENS
&BEANS
KEEMA WRAP



390 g Santa Maria Taco maitseainesegu

10 tk Santa Maria tortillat 12”

200 g Santa Maria Salsat

300 g Pinto ube

100 g kirss-tomateid, poolitatuna ja ahjus 
 küpsetatuna

200 g avokaadot, viilutatuna

50 g Santa Maria Chipotle pastat

20 g Santa Maria laimipipart veskis

50 g Santa Maria rohelist jalapeńot

VEGGI
BURrITO
PINTO UBADEGA

Värske ja isuäratav 
koos salati, tomati, 
kurgi ja koriand-
riga. Piserda üle 
sidrunimahla ja 
kaunista värvika 
garneeringuga.

nipp! 



200 g avokaadot, viilutatuna

50 g Santa Maria Chipotle pastat

20 g Santa Maria laimipipart veskis

50 g Santa Maria rohelist jalapeńot

Säästlik elamine ja töötamine hõlmab paljusid aspekte. Roheliste 
köögiviljade suurem osakaal meie toidulaual on üks neist! Tõstame 

lipu tervitamaks taimetoitlasi ja aina kasvavat hulka pooltaimetoitlasi, 
kes taimetoidu sekka eelistavad aeg-ajalt proovida ka liha ja kala.

Rohkemate köögiviljade laualetoomine ei 
tähenda seda, et kõik peaksid taimetoidule 
üle minema, kuid maitsev ja toitev taimetoit, 
mis meeldib ka mittetaimetoitlastele, on hea 
algus säästlikule tegevusele.  
 
Teadmine, et nende valitud toit on valmis- 
tatud keskkonnast hoolides, on tarbijate  
jaoks oluline plusspunkt.

Rohelisem menüü tähendab teie klientide 
jaoks lisaväärtust, mis omab teie ettevõtte 
jaoks ka majanduslikult positiivset mõju.  

Awesome Wraps - Winged Wräpid pakub nii 
taime- kui ka lihapõhiseid valikuid ning imelisi 
ja vaheldusrikkaid retsepte ja inspireerivaid 
maitseid.

SÄÄSTLIKKUSE EEST

roheline
lipp

See on
PLANTASTIC!



Rohkem inspiratsiooni ja retsepte leiad:

SANTAMARIAFOODSERVICE.COM

PASSION
OUR

YOUR SUCCESS


