
Santa Maria is onderdeel van Paulig PRO, dat professionals helpt 
smaakvol, duurzaam en succesvol te ondernemen in foodservice.

Het is tijd voor chips
Hoe nacho’s en tortilla chips je 

business ondersteunen

Tips hoe te gebruiken, te bereiden en er je eigen draai aan te geven.

Uiteenlopende toepassingen voor deze veelzijdige chips.

Van voorraad tot serveren 

8 slimme tips 



* https://www.mintel.com/blog/food-market-news/ 
savoury-comfort-foods-for-uncertain-times

**https://www.mondelezinternational.com/-/media/ 
Mondelez/stateofsnacking/2020-Report/2020_MDLZ_ 

stateofsnacking_report_GLOBAL_EN.pdf

*https://www.mckinsey.com/industries/retail/
our-insights/delivering-when-it-matters-quick-service- 

restaurants-in-coronavirus-times

* https://www.mondelezinternational.com/-/media/ 
Mondelez/stateofsnacking/2020-Report/2020_MDLZ_

stateofsnacking_report_GLOBAL_EN.pdf

46% 81%”Do more
        with less”

De feiten op een rij

Snacken  
is in opkomst
46% van de volwassenen wereldwijd 
zegt dat ze meer zijn gaan snacken in de 
laatste jaren. De stijging is voornamelijk 
gedreven door  millennials en de grootste 
stijging vindt plaats in de zoute en hartige 
snacks  categorie, waar chips de belang-
rijkste  subcategorie is. Bij het kiezen voor 
snacks, zegt 64% van de millennials dat ze 
liever blijft bij merken die ze kennen dan 
 andere proberen.*

De pandemische effecten zoals financiële 
problemen, nieuwe consumentengewoon-
ten en personeelstekorten zullen de horeca 
 branche veranderen. Een bijkomend effect 
dat veel restaurants in heel Europa erkennen 
is de  noodzaak om de keukenwerkzaam- 
heden te versimpelen.* Meer doen met  minder 
is de grote uitdaging nu het  stroomlijnen van 
workflows belangrijker dan ooit is.

Mensen willen goed 
comfortfood 
Om relevant te blijven, moet comfortfood 
worden geoptimaliseerd en aansluiten bij 
het groeiende gezondheidsbewustzijn.* 
Een goed voorbeeld is het snelgroeiende 
productsegment van alternatieve snacks, 
zoals linzenchips, dat bestond een paar 
jaar geleden nog niet echt. Mensen  zoeken 
 balans tussen mentale en lichamelijke 
 gezondheid en 81% van de consumenten 
vindt dat bedrijven dat nog meer moeten 
doen om snacks gezonder te maken.**

Mensen bestellen meer snacks. Vooral chips. En hetzelfde geldt voor 
comfortfood. Twee producten die deze bloeiende categorieën verenigen 
zijn: nacho’s en tortilla chips.

Restaurants 
moeten handelingen
 versimpelen

Nacho’s en tortilla chips zijn gefrituurde maïschips met een zachte smaak en knapperige textuur. 
Ze delen ook dezelfde korte ingrediëntenlijst: maïsmeel, zonnebloemolie en zout*. Dit betekent 
dat deze chips geen conserveringsmiddelen bevatten. Deze chips zijn glutenvrij en veganistisch*, 

 waardoor ze geschikt zijn voor elke gast. En hun toepassing is veelzijdiger dan je zou verwachten.

 *Tenzij je een van de gekruide varianten kiest.

Chips geliefd 
door iedereen

Serveer als snack of bijgerecht
Nacho’s en tortilla chips zijn geweldige snacks die goed samengaan met  allerlei 
 soorten toppings en dips. Ze kunnen ook worden geserveerd als (upselling)  bijgerecht, 
en zijn nog makkelijker dan friet.

Voeg crunch toe aan elk gerecht
De chips zijn perfect als je een knapperige crunch wilt toevoegen aan je burger, 
pizza, salade of elke andere creatie.

Gebruik de chips als eetbaar bestek
Waarom laat je de vork en lepel niet achterwege en serveer je gerecht in plaats 
 daarvan met een handvol tortilla chips? Meer plezier, meer smaak en meer crunch!

Bespaar tijd in de professionele keuken met deze 6 tips     

https://www.santamariaworld.com/nl/foodservice/alle-foodservice-concepten/no-forks/tips--tricks-snelheid-in-je-keuken3/?utm_source=6_tips_tijd_besparen_keuken&utm_medium=download_button&utm_campaign=chips_dips


PIT MASTER 
TORTILLA CHIPS

NACHOS 
DE PAMPAS CAJUN CUTS

FRANS
MAAR GEEN 
FRITES

Het meest opvallende verschil tussen nacho’s en tortilla chips is de vorm. 
Dankzij de driehoekige vorm, is de tortillachip een geweldig om mee te  dippen 
in sauzen, grove salsa te scheppen en bij pittige stoofschotels. De ronde 
nachochips zijn wat dikker, waardoor ze perfect zijn om te bedekken met kaas, 
zure room, jalapeños en andere comfort food ingrediënten. Gebruik ze voor 
loaded nachos en gerechten uit de oven.

Een beetje hetzelfde, 
maar ook anders
Wat maakt nacho’s anders dan tortilla chips?

Boost je omzet 
met gratis chips
Ja, je leest het goed. Serveer een klein bakje gratis tortilla chips bij het eerste 
drankje. Dat smaakt naar meer! Het kost jou slechts een fractie van wat het 
oplevert: blije gasten die terugkomen voor meer!

Als je geen genoegen neemt met de originele Salted tortilla chips, ga dan 
voor  Santa  Maria Cheese, Chili of BBQ tortilla chips. Mix twee smaken, of 
geef je gast zelf de keuze. 

Combineer met een klassieke salsa of cheddar cheese dip, of geef je 
eigen twist eraan. Verrijk Chunky Salsa met vers gehakte koriander en 
zwarte bonen en upgrade Cheddar Cheese Sauce met een Santa Maria 
-kruidenmix en voeg stukjes jalapenos toe voor extra pit. Deze upselling 
items zijn in slechts enkele seconden klaar.

Of geef Salted tortilla chips je eigen draai met lekkere smaakmakers. 
Gebruik gewoon kruiden, specerijen of kruidenmixen om van deze 
 klassiekers iets te maken dat alleen verkrijgbaar is bij jouw zaak.

Geweldige combi’s maken 
upselling makkelijk

APPETIZER 
BOOSTER



Hey Leah! 
Wat zijn jouw 
beste chips tips?

EEN KLASSIEKE NACHO  
OF TORTILLACHIPSMET
GUACAMOLEKANPRECIES
ZIJNWATJOUWGASTWENST.
MAAR ER ZIJN ZO VEEL 
ANDERE MANIERENOMDEZE
CHIPSTE GEBRUIKENVOOR
CREATIESDIEJOUWMENU
IETS BIJZONDERSGEVEN.

LEAH STRINGWELL
CHEF BIJ TASTE, EEN PAULIG 

RESTAURANT IN GOTENBURG

POKÉBOWLMETKOKOSRIJST PULLEDOATSBBQBURGER

8 MANIEREN OM 
NACHO’S OFTORTILLA
CHIPSTEGEBRUIKEN

BREAKFAST BOWLS
ZERO WASTE NACHO’S

EETBARE VORKEN
CANAPÉ SNACKS

CRUNCH TOEVOEGEN
CHUNKY COATING

MET CHOCOLADE COATING
OM TE DIPPEN

Je kunt altijd nacho chips gebruiken als basis voor restjes om 
‘zero waste nacho’s’ te maken. Dat is een geweldige manier om 
 voedselverspilling tegen te gaan.

Kleine stukjes chips onderin de zak, kun je nog meer  verkruimelen 
en gebruiken als krokante paneerlaag.Dit is een leuke, lekkere en 
duurzame vervanger voor  paneermeel of panko. En het is een perfecte 
optie voor vis taco’s op het menu!  

Dezelfde ”nacho crunch” kan net zo goed worden gebruikt als topping 
voor een chocolade-ijs, want de zoute chips gaan heel goed met de 
rijke cacaosmaak.

Nacho chips hebben de perfecte vorm om canapés mee te  maken met
pico de gallo, salsa, kaas of wat je maar wilt. Zij kunnen warm of koud 
geserveerd, als snack of als aperitiefhapje.

Mijn laatste tip voor nu is tortilla chips omhuld met pure  chocolade
en verrijkt met een snufje ancho chili. Serveer deze kleine  traktaties 
bij een dessert. Of leg er een paar als aangename verrassing bij 
de rekening. De hint van chili geeft een leuke kick en nogmaals, de 
zoute chips zijn geweldig met  chocolade :)

MIGASMETTORTILLACHIPS

KABELJAUWMET
KROKANTENACHO-FAJITAKORST

NACHETTASMETPICODEGALLO

CHOCOLADECOATEDCHIPS

HUEVOS RANCHEROS

SPICYSNACKCOMBO’S



De 
producten
Dit zijn ze, de knapperige, gouden, veelzijdige 
nacho’s en tortilla chips. Zet ze in om je gasten te 
verwennen en efficiënter te werken.

Maak 
met chips 
winst-
gevende 
gerechten

  Vertrouwd + spannend = aantrekkelijk
Een verrassend gerecht op spectaculaire wijze gepresenteerd geeft een 
boost aan de waarde van het gerecht. Met nacho’s en tortilla chips kun 
je  gemakkelijk gerechten maken waarin iets bekends wordt gebruikt op 
een nieuwe en spannende manier. Die gerechten zijn laagdrempelig om 
te proberen en geliefd door iedereen.

  Vermijd voedselverspilling
Voedselverspilling is geldverspilling. Kies dus producten die op  meerdere 
manieren gebruikt kunnen worden voor verschillende gerechten. Dat is 
een manier om ervoor te zorgen dat niets verloren gaat. Nacho’s en  tortilla 
chips zijn een mooie basis voor bij vele gerechten.

  Neem de juiste shortcuts
Personeel is een grote kostenpost voor alle restaurants en cafés, boven-
dien is er een groot tekort. Door handige producten te gebruiken zoals 
nacho’s en tortilla chips kun je tijd besparen en slimmer werken. Zo kan 
het bedienend personeel betrokken worden bij simpele kookstappen 
zoals het bereiden van snacks en bijgerechten.

  Beschrijf je creaties met passie
Interessante beschrijvingen zijn belangrijk om je menu  aantrekkelijk 
te maken. Een “loaded nachos” klinkt misschien leuk, maar 
 “Loaded nachos met ingelegde ui en romige guacamole” prikkelt 
de  zintuigen van je gast veel meer.

  Winst begint bij goede producten
Denk na over de componenten die je kunt vervangen met convenience
producten zoals Santa Maria nacho’s en tortilla chips. Friet is een mooi 
voorbeeld. Als je besluit om in plaats daarvan voor chips te gaan, kun je 
wat kookstappen die tijd kosten en dure apparatuur overslaan.

ARTNO PRODUCT GRAM/UNIT ST/DOOS

3212 NACHOS CHIPS 475 G 12

3208  TORTILLA CHIPS BBQ 475 G 12

3209  TORTILLA CHIPS CHEESE 475 G 12

3210 TORTILLA CHIPS SALTED  475 G 14

3211 TORTILLA CHIPS CHILI  475 G 14

Met nacho’s en Tortilla chips maak je lekkere gerechten 

met een lage kostprijs. Je hebt bijvoorbeeld geen dure 

 ingrediënten nodig om een schaal loaded nachos  te maken, 

maar jij kan er gemakkelijk zo’n 10 euro voor vragen. Met een 

mooie  presentatie kun je er een Instagrammable gerecht van 

maken dat meerwaarde biedt voor je gasten. Hier zijn vijf tips 

over hoe deze chips je helpen geld te verdienen.

Ontdek meer omzetboosters     

https://www.santamariaworld.com/nl/foodservice/alle-foodservice-concepten/no-forks/omzetboosters/?utm_source=omzetboosters&utm_medium=download_button&utm_campaign=chips_dips 


200725 CHEDDAR CHEESE SAUCE

45497 CHUNKY SALSA

Ditisdeheiligegraal.

Tenzijjehetlaat
 aanbranden, kun je 
met deze saus niet 
de fout in gaan
Een smeuïge kaassaus met veel smaak  
en groot gebruiksgemak

Smelt prachtig
Maak je geen zorgen over kaas die niet smelt. Deze saus heeft vanaf 
het begin een romige textuur. 

Blijft smeuïg
De Cheddar Cheese Sauce wordt nooit droog of vaal. In feite blijft 
het tijdens het hele gebruik zacht en smeuïg.

Splitst niet
Opwarmen op het fornuis? Geen probleem. Bakken in de oven? 
 Natuurlijk kan dat. In de magnetron zetten? Gewoon doen. Het 
blijft hoe dan ook een zijdezachte kaassaus.

Met deze saus kun je 
niet de fout in gaan
Een medium pittige chunky tomatensaus met hele 
 stukjes tomaat, chili,  jalapeno’s en ui. Het startpunt 
voor je sauzen,  toppings en dips

Kwaliteit is prioriteit
Met meer dan 80% tomaat is dit met recht een rijke tomatensalsa. De grote 
stukken tomaat, chili, jalapeno’s en ui maken het lekker chunky. Bovendien is 
het een recept zoals je hem zelf zou maken, geen suiker toegevoegd en geen 
conserveermiddelen. een perfecte basis voor vele gerechten op jouw menu.

De ideale shortcut voor jouw menu
Gebruik ‘m zo als dip met tortilla chips, een topping op burgers, of 
verwarm als basis voor een shakshuka, bij stoofschotels of vis.

Verrijk ‘m en boost je sales
Voeg extra versbeleving toe met verse koriander en zwarte bonen en 
proberen ’m als upselling bij chips.

Het verlangen 
naar comfort food 
blijftgroeien.
Mensen houden graag vast aan wat ze kennen en wat ze echt leuk vinden. Dat dit de 
 afgelopen jaren het geval is geweest, merken we aan de sterke comeback van comfortfood. 
Wat vertegenwoordigt dit  beter dan Cheddar Cheese Sauce en Chunky Salsa?

Cheddar Cheese
Dip Smoky Chipotle

Spicy Snack Combos

Sticky 
Chipotle Salsa

Chunky Bean Salsa

Serveer zoals ze zijn, 
of meteentwist
Ga voor de volle cheddarsmaak met je eigen draai 
of spice de salsa zelf nog wat op.  Probeer een van 
onze makkelijke maar verrassende combi’s:



Dip them  
Load them 

Crush them

DI
PS

CH
IP
S

Zoek je meer tips & tricks om het beste 
van nacho’s en tortilla chips te maken?
Kijk eens naar deze recepten:

Huevos  
Rancheros 
ONTBIJT- OF BRUNCHGERECHT DAT AFKOMSTIG 

IS VAN MEXICAANSE BOERDERIJEN. 

KOOKTIJD: 30 MIN I PORTIE: 10

ingrediënten
3 el extra vergine olijfolie
1  middelgrote ui, gesnipperd
500 g Santa Maria Chunky Salsa, medium
4 dl Santa Maria Green Jalapenos, in blokjes gesneden
100 g (Chipotle) Chilipoeder
100 g komijn, gemalen
10  grote eieren
1  bosje verse koriander, fijngehakt
  Santa Maria Rocksalt
  Santa Maria Tellicherry zwarte peper
  Santa Maria Cheddar Cheese sauce
500 g Santa Maria Nacho chips

Voorbereiding
1. Gebruik een grote koekenpan om de uien in een beetje 

olijfolie te fruiten op middelhoog vuur. Voeg, zodra de uien 
glazig zijn, de salsa, gehakte groene pepers, chilipoeder, 
gemalen komijn, zout en peper toe.

2. Verwarm tot je een mooie dikke tomatensaus hebt, proef 
en kruid eventueel bij.

3. Maak met een lepel kuiltjes in de tomatensaus, breek de 
eieren erin zodat ze zachtjes pocheren. Probeer ze zo snel 
mogelijk te breken, zodat ze allemaal ongeveer even lang 
kunnen garen.

4. 

5. 

6. Bestrooi met peper en zout, doe de deksel erop en laat de 
eieren 3-4 minuten koken, of tot ze naar wens gaar zijn.

7. Serveer de huevos rancheros samen met nachos, cheddar 
cheese saus en gehakte koriander.

GA VOOR ONZE STEVIGE 
RONDE NACHOCHIPS DIE NIET 
BREKEN ALS JE ZE RIJKELIJK 

BELEGD.

TOP AF MET VERS 
 GESNEDEN KORIANDER

Huevos Rancheros      

KabeljauwKrokanteNacho-FajitaKorst    

Chocolade Coated Chips     

NachoBruschettasmetPicodeGallo    

Migas met Nacho Chips      

Cheddar Cheese Dip Smoky Chipotle    

Sticky Chipotle Salsa      

Chunky Bean Salsa      

Spicy Snack Combo’s      

Terugnaaroverzicht 



Kabeljauw 
met een 
krokante 
nacho-
fajita 
korst

KNAPPERIGE VERSIE VAN DE KLASSIEKE 
BAJA-VIS, PERFECT VOOR TACO’S. CHIPS 

KRUIMELS ALS PANEERLAAGJE IS EEN 
FANTATISCHE MANIER OM NIKS TE 

VERSPILLEN.

Tip:  Je kunt de mango vervangen door vers gegrilde  
ananas voor een extra twist.

KOOKTIJD: 30 MIN I PORTIE: 10

FIJNGEHAKTE 
NACHO CHIPS

VERSE 
MANGO

Migas met 
Tortilla Chips
FLUFFY TEX-MEX SCRAMBLE GEMAAKT 
MET UIEN, PAPRIKA’S EN CHIPS.

KOOKTIJD: 15 MIN I PORTIE: 10

Voorbereiding
1. Doe de eieren in een middelgrote kom en breng op smaak met 

zout en peper. Klop goed door.

2. Verhit de olie op middelhoog vuur. Voeg de ui, tomaat, jalapeño, 
koriander toe en breng op smaak met peper en zout. Bak tot ze 
zacht en glazig zijn, ongeveer 4 minuten.

3. Als de ui klaar is, voeg je de eieren toe en kook je 3-4 minuten tot 
de eieren bijna zijn gestold. Roer een paar keer om te scrambelen 
en roer er dan de verkruimelde tortilla chips, kaassaus en salsa 
doorheen.

4. Roer en verwarm tot alles warm is. Haal van het vuur, schep op 
een diep bord en top af met verse salsa, avocado, jalanos, crème 
fraiche en koriander voor garnering.

Ingrediënten
2,5 dl ui, gesnipperd
8 dl Santa Maria Chunky Salsa, medium
200 g Santa Maria Tortilla chips
5 tl olijfolie
15  eieren, groot
2,5 dl Santa Maria Cheddar cheese sauce
  Santa Maria Tellicherry zwarte peper
  Santa Maria Rock Salt, naar smaak
50 g Santa Maria Green Jalapeños Hot
1 dl fijngehakte koriander

Voor het serveren
500 g Avocado in plakjes
1 dl fijngehakte koriander
5 dl  crème fraiche
  verse jalapeno, dun 
  gesneden voor garnering

PERFECT VOOR
ALLDAY BREAKFAST

ingrediënten
100 g Santa Maria fajita kruidenmix
20 g zout
3  limoenen, alleen zest
1,5 kg kabeljauw
20 ml koolzaadolie
150 g Santa Maria nacho chips

Voorbereiding
1. Snijd de kabeljauw in grove stukken.
2. Meng limoenrasp, fajita kruidenmix, olie en zout en leg de vis erin.
3. Wentel de vis door verkruimelde nacho chips.
4. Leg de visfilets op een bakplaat.
5. Bak op 220 °C gedurende 10-15 minuten, of tot de vis makkelijk uit 

elkaar valt met een vork.
6. Serveer in taco’s met ingelegde rode kool, vers gesneden mango, 

koriander en vers gehakte chili.

Terugnaaroverzicht 

Terugnaaroverzicht 



Chocolade 
Coated Chips 

Ingrediënten
400 g pure chocoladerepen fijngehakt
240 ml slagroom
80 stuks Santa Maria Tortilla chips salted

Voorbereiding
1. Doe de gehakte chocolade in een vuurvaste kom. 

 Verwarm de room in een kleine steelpan op middel-
hoog vuur tot het zachtjes begint te sudderen. Laat 
het  niet te snel koken.

2. Giet over de chocolade en laat het 2-3 minuten staan 
om de chocolade zacht te maken. Roer door tot de 
chocoladestukjes helemaal zijn gesmolten.

3. Verwarm de oven voor op 175 °C, leg de tortilla chips 
op een bakplaat in een enkele laag en bak 5-7 minuten 
tot ze warm en knapperig zijn.

4. Gebruik een tang om elke chip voorzichtig in de 
 chocolade ganache te dopen. Leg de chips op een 
plaat bekleed met vetvrij papier.

5. Zet 20 minuten in de koelkast om de chocolade te 
laten uitharden. Strooi er dan wat ancho chilipoeder 
over. Experimenteer gerust met smaken. Cacao, 
chilipoeder of een beetje cayennepeper geven ook 
een lekkere kick.

KROKANTE TORTILLA CHIPS GEDOOPT 
IN  CHOCOLADE EN VERRIJKT MET EEN 
VLEUGJE CHILI.

KOOKTIJD: 40 MIN I PORTIE: 10

ZOET, ZOUT,  KROKANT EN EEN 
BEETJE SPICY. DE  PERFECTE 
AFSLUITING VAN ELK DINER!

Ingrediënten
6 dl fijngesnipperde witte ui
2 dl Santa Maria Green Jalapeños Hot
1,5 dl limoensap
2 tl Santa Maria Rock salt
  15-20 stevige grote tomaten, ontpit en fijngehakt
2 dl fijngehakte verse koriander
  50–60 Santa Maria Nacho chips
100 gr crème fraiche

KOOKTIJD: 15 MIN I PORTIE: 10

VOEG WAT KAPPERTJES OF ANSJOVIS 
TOE VOOR EEN ITALIAANSE TWIST, OF 
WAT PULLED PORK MET ZURE ROOM 
OM HET AMERIKAANS TE MAKEN.Nachettas  

met Pico de 
Gallo
NACHO BRUSCHETTA’S OM TE SERVEREN 
ALS SNACK OF BORRELHAPJES. 

Voorbereiding
1. Meng in een kom de gesnipperde ui, jalapeño, limoensap en zout. Laat het ongeveer    

5 minuten marineren terwijl je de tomaten in blokjes snijdt en koriander fijnhakt.

2. Voeg de gehakte tomaten en koriander toe aan de kom en meng alles. Proef en voeg indien 
nodig meer zout toe.

3. Voor de beste smaak, laat het mengsel 15 minuten of langer marineren in de koelkast.

4. Verwarm de oven voor op 175 graden, leg de nacho’s in een enkele laag op een bakplaat en 
zet 5-7 minuten in de oven tot ze warm en krokant zijn.

5. Schep vervolgens kleine porties pico de gallo op elke nacho chip.

6. Garneer met verse koriander, crème fraiche of een beetje queso fresco.

Terugnaaroverzicht 

Terugnaaroverzicht 



Sticky 
Chipotle Salsa

De producten 

Spicy Snack Combo’s 
(gebruik dip als basis)

Ingrediënten
5 dl Santa Maria Chunky Salsa Medium
50 ml chipotle pasta
2 el honing

Voorbereiding
Doe alle ingrediënten in een kom en mix met 
een staafmixer tot een gladde salsa.

Ingrediënten
500 ml Santa Maria Chunky Salsa Medium
2 stuks bosui
200 gr zwarte bonen

Voorbereiding
1. Snijd de lente-ui fijn.

2. Mix de Chunky Salsa met de gesneden  
lente-ui en de bonen.

Ingrediënten
500 gr Santa Maria Cheddar Cheese Sauce
50 gr chipotle pasta

Voorbereiding
Meng de Cheddar Sauce met de chipotle pasta.

KOOKTIJD: 5 MIN I PORTIE: 10

KOOKTIJD: 10 MIN I PORTIE: 10

KOOKTIJD: 5 MIN I PORTIE: 10

Chunky 
Bean Salsa

Cheddar 
Cheese 
Dip Smoky 
Chipotle

ARTNO PRODUCT GRAM/UNIT ST/DOOS

3210  TORTILLA CHIPS   475 G  12

3212  NACHO CHIPS  475 G  12

200725  CHEDDAR CHEESE SAUCE   3000 G  3

45497  CHUNKY SALSA, MEDIUM   3700 G    2

101276 BBQ RUB KRUIDEN 580 G 6

101277 BBQ RUB STEAKHOUSE 565 G 6

101325 BBQ RUB CHIPOTLE & CITRUS 650 G 6

101275 BBQ RUB CHILI 500 G 6

101366 BEEF BRISKET RUB 545 G 6

101370  FAJITA SPICE MIX   532 G  6

4428  JALAPENO HOT  900 G  6

101365 PULLED PORK RUB 545 G 6

41427 ROCK SALT  455 G   6

41407  TELLICHERRY BLACK PEPPER   210 G  6

Hieronder vind je al onze producten die gebruikt zijn om de recepten uit deze brochure te maken.

Probeer het met de volgende producten;
• BBQ Rub kruiden
• BBQ Rub Steakhouse
• BBQ Rub- Chipotle citrus
• BBQ Rub Chili
• Beef Brisket Rub
• Pork Carnitas Kruiden
• Pulled Pork Rub

Kruid de chips of frietjes naar smaak. Om variatie aan de Cheddar Cheese Sauce toe te voegen, 
kunt je 3 g van een rub naar keuze toevoegen aan 500 g Cheddar Cheese Sauce. 

Tip: Probeer eens wat dijon mosterd, augurken en kruiden met de Cheddar cheese sauce te 
mengen of Pico de Gallo. De Santa Maria Cheddar Cheese Sauce werkt perfect als basis waar 
je normaal mayonaise of zure room zou gebruiken. Geeft een extra twist aan je gebruikelijke 
 recepten! Vergeet niet dat er al zout in zit als je je saus of dipsaus op smaak brengt.

Gebruik een van onze Rubs als smaakmaker op frietjes, als kruiden in onze 
Cheddar Cheese Sauce of waarom niet allebei! Een  gemakkelijke manier om je 
gasten te verrassen en je gerechten spannender te maken.

Bekijk het hele assortiment   

Terugnaaroverzicht 

https://www.santamariaworld.com/nl/foodservice/alle-producten/?utm_source=assortiment&utm_medium=download_button&utm_campaign=chips_dips
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Santa Maria is onderdeel van Paulig PRO, dat professionals helpt smaakvol, duurzaam en succesvol te ondernemen in foodservice.
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