
PA U L I G  P R O  P IEDĀVĀ

SANTA MARIA
BBQ PRODUKTI



Paulig PRO profesionāļiem

Paulig PRO ir jauns zīmolu, produktu un cilvēku kopums. 

Mēs esam apvienojuši visus savus zīmolus, lai izveidotu 

pilnu maltīšu risinājumu Food service sektorā. Šis ir tikai 

sākums! Mūsu mērķis ir nodrošināt garšu, kas paredzēta 

profesionāļu darbam. Mūsu piedāvājums nepārtraukti tiek 

attīstīts, lai apmierinātu Jūsu viesu vēlmes un palīdzētu 

sasniegt uzņēmuma mērķus. Sadarbībā ar pavāriem un 

baristām mēs nemitīgi meklējam jaunas receptes un izzinām 

patērētāju paradumus.



BBQ MĒRCE AR DŪMU AROMĀTU
 
Amerikāņu stilā pagatavotā BBQ mērce izceļas ar bagātīgu garšu. 
Mērci var izmantot kā piedevu siltā vai aukstā veidā, vai kā pamatu 
citas mērces pagatavošanai. Mērce bagātinās Jūsu ēdienu ar 
maigu, saldu un bagātīgu kūpinājuma garšu. Tā lieliski saderēs 
ar vairumu grilētās gaļas un zivs ēdieniem. Var izmantot gaļas, 
dārzeņu iesmērēšanai grilēšanas noslēgumā. Pasniedziet mērci kā 
piedevu pie visiem grilētajiem ēdieniem.

Sastāvdaļas: 
Tomātu pasta, cukurs, spirta etiķis, sāls, kukurūzas ciete, ūdens ar 
dižskābarža dūmu aromātu, ķiploki, garšvielas (mārrutki, čili pipari, 
kumīns), ābolu ekstrakts, kūpināšanas aromatizētājs, sīpoli.

• EAN KODS: 7311312006509 (2560GX4)
• SANITEX KODS: V3149HF
• EAN KODS: 7311312006431 (1140GX6)
• SANITEX KODS: V3149HG

BBQ MĒRCE AMERIKĀŅU GAUMĒ
 
Saldskāba, ar vieglu kūpinājuma garšu, tai nedaudz pievienoti 
melnie pipari un selerijas. Skābā garša īpaši piemērota nedaudz 
treknākai gaļai - ribiņām un kakla karbonādei. Iesakām uzsmērēt 
gaļai, dārzeņiem grilēšanas beigās. Mērce papildinās svaigi grilētu 
lasi ar saldskābu un ingvera asumu. Tā ir lieliski piemērota lasim 
un to var lietot grilēšanas laikā vai pasniegt kā piedevu.

Sastāvdaļas: 
Tomātu pasta, cukurs, laima sula, spirta etiķis, sāls, kukurūzas 
ciete, ūdens ar dižskābarža dūmu aromātu, ķiploki, kūpināšanas 
aromatizētājs, garšvielas (mārrutki, kumīns, čili pipari, melnie 
pipari), ābolu ekstrakts, sīpoli.

• EAN KODS: 7311312006516 (2575GX4)
• SANITEX KODS: V3149HA
• EAN KODS: 7311312006417 (1145GX6)
• SANITEX KODS: V314T9A

Mērces
Mūsu mīlestība, lai pagatavotu grilētu 
ēdienu, ir vienmēr aktuāla un nemainīga. 
Mēs piedāvājam iedvesmojošas idejas, 
kā iepazīt grila ēdienus no Teksasas līdz 
pat Tokijai.

Piemērota: veģetāriešiem, vegāniem, nesatur glutēnu. 

Piemērota: veģetāriešiem, vegāniem, nesatur glutēnu. 



BBQ MĒRCE AR BURBONA VISKIJA  
AROMĀTU 
 
Salda, garšvielām bagāta barbekjū mērce, ko papildina burbona 
aromāts. Lieliski piemērota liellopa un cūkas gaļai, vistas gaļai 
un jūras veltēm. Var gan smērēt uz gaļas, grilējot, gan pasniegt 
kā piedevu.

Sastāvdaļas: 
Tomātu biezenis, cukurs, spirta etiķis, sāls, viskijs, burbona 
viskijs (1,1%), garšvielas (mārrutki, čili pipari, čili pārslas, kumīns, 
melnie pipari), ķiploki, citrona sula, ābolu ekstrakts, kūpināšanas 
aromatizētājs, kūpināts maltodekstrīns, dabīgs aromatizētājs 
(viskijs), sīpoli.

• EAN KODS: 7311312006448 (1165GX6)
• SANITEX KODS: V314R29

BBQ MĒRCE KOREJIEŠU GAUMĒ
 
Mūsu BBQ mērce korejiešu gaumē ir ideāls saldā, pikantā un asā 
apvienojums Āzijas garšu noskaņās.

Sastāvdaļas: 
Ūdens, cukurs, sarkanie čili pipari, Gochujang pasta (sarkanie 
čili pipari, rīsu milti, baltvīna etiķis, cukurs, sāls, mirins (rīsu 
vīns, glikozes sīrups), SOJAS pupiņas, ūdens, rauga ekstrakts, 
KVIEŠU milti), ananasu sula, laima sula, sāls, Doenjang pasta 
(ūdens, SOJAS pupiņas, sāls, cukurs, KVIEŠU milti), rīsu etiķis, 
sīpolu biezenis, ingvera biezenis, grauzdēta SEZAMA eļļa, 
ķiploku biezenis, modificēta kukurūzas ciete, skābuma regulētājs 
(etiķskābe), stabilizētājs (ksantāna sveķi).

• EAN KODS: 7311312005182 (1000GX6)
• SANITEX KODS: V314T29

BBQ MĒRCE AR ČIPOTLES PIPARIEM 
 
Šī ir asa mērce ar čipotles garšu un vieglu dūmu aromāta 
pieskārienu. Izcili piemērota grilētai gaļai un vistas gaļai. Mērci 
var smērēt gan uz gaļas, grilējot, gan pasniegt kā piedevu. 

Sastāvdaļas: 
Tomātu biezenis, cukurs, ūdens, spirta etiķis, sāls, kukurūzas 
ciete, čipotles čili pipari (0,7%), ķiploki, garšvielas (paprika, 
kumīns, melnie pipari), mārrutki, kūpināšanas aromatizētājs, 
ābolu ekstrakts, sīpoli.

• EAN KODS: 7311312006424 (1110GX6)
• SANITEX KODS: V314R28

Piemērota: veģetāriešiem, vegāniem, nesatur glutēnu. 

Piemērota: veģetāriešiem, vegāniem, nesatur glutēnu. 

Piemērota: veģetāriešiem, vegāniem. 



BBQ ADOBO MĒRCE KARĪBIEŠU GAUMĒ
 
Mūsu BBQ adobo mērce karībiešu gaumē ir svaiga un augļaina 
ar svaigu koriandra pieskārienu un asumu. Iesakām pamēģināt 
glazūru arī desertu pagatavošanā.

Sastāvdaļas: 
Ūdens, cukurs, ananasu sula, mango biezenis, pasiona augļu 
biezenis, ingvera biezenis, baltvīna etiķis, modificēta kukurūzas 
ciete, laima sula, sāls, čipotles čili pipari, melnie pipari, ančo čili 
pipari, arbol čili pipari, tomātu pasta, sīpoli, skābuma regulētājs 
(etiķskābe), stabilizētājs (ksantāna sveķi).

• EAN KODS: 7311312005205 (1000GX6)
• SANITEX KODS: V314T31

BBQ ČIPOTLES PIPARU GLAZŪRA 
 
Čipotles piparu glazūra piešķir kūpinājuma, asu tomātu un 
čipotle garšu. Piemērota lietošanai pie liellopu gaļas, vistas un 
laša. Uzsmērējiet vairākkārt uz gaļas vai zivs grilēšanas beigās, 
lai iegūtu skaistu spīdumu. 

Sastāvdaļas: 
Cukurs, tomātu biezenis, apelsīnu sula, spirta etiķis, sīpoli, sāls, 
saulespuķu eļļa, čipotles čili pipari (1,5%), ķiploki, kukurūzas 
ciete, ābolu ekstrakts, kūpināšanas aromatizētājs, koriandrs, 
krustnagliņas.

• EAN KODS: 7311312006530 (2500GX4)
• SANITEX KODS: V314R26
• EAN KODS: 7311312006400 (1110GX6)
• SANITEX KODS: V314R25

Glazūras

Piemērota: veģetāriešiem, vegāniem, nesatur glutēnu. 

Piemērota: veģetāriešiem, vegāniem, nesatur glutēnu. 



BBQ MANGO UN HALAPENJO PIPARU 
GLAZŪRA
 
Mango un halapenjo piparu glazūra piešķir svaigu un patīkami 
spēcīgu garšu. Ideāli piemērota pie zivīm, jūras veltēm, vistas, 
kā piedeva pie viegliem gaļas ēdieniem. Iesakām glazūru 
izmantot arī dažādos desertos. Vairākkārt uzsmērējiet uz gaļas 
vai zivs grilēšanas beigās, lai iegūtu skaistu spīdumu. Iesakām 
pamēģināt glazūru arī salātu mērcēs.

Sastāvdaļas: 
Ūdens, cukurs, mango (10%), burkāni, halapenjo čili (4,0%), laima 
sula, kukurūzas ciete, spirta etiķis, sāls, sīpoli, ķiploki, dabīgs 
aromatizētājs (mango).

• EAN KODS: 7311312006523 (1145GX6)
• SANITEX KODS: V314R27

BBQ SOJAS GLAZŪRA ĀZIJAS GAUMĒ
 
Mūsu BBQ sojas glazūra Āzijas gaumē piešķirs debešķīgu 
umami garšu un pievienos Āzijas notis jūsu maltītei.

Sastāvdaļas: 
Ūdens, SOJAS mērce 25%, (ūdens, SOJAS pupiņas, KVIEŠI, 
sāls), cukurs, rīsu etiķis, modificēta kukurūzas ciete, skābuma 
regulētāji (etiķskābe, citronskābe), ingvera biezenis, ķiploku 
biezenis, laima sula, SEZAMA eļļa, čili piparu pārslas, 
stabilizētājs (ksantāna sveķi), zvaigžņu anīss, kanēlis.

• EAN KODS: 7311312005199 (1115GX6)
• SANITEX KODS: C048618

BBQ ANANASU UN HALAPENJO PIPARU 
GLAZŪRA 
 
Ananasu un halapenjo piparu glazūra piešķir labi sabalansētu, 
tropisku garšu. Piemērota pie cūkgaļas, vistas, pīles, zivīm un 
krāsnī ceptiem dārzeņiem. Vairākkārt uzsmērējiet uz gaļas vai 
zivs grilēšanas beigās, lai iegūtu skaistu spīdumu. Iesakām 
pamēģināt glazūru arī desertu gatavošanā. 

Sastāvdaļas: 
Cukurs, tomātu biezenis, ananāsu sula (19%), ananass (10%), 
spirta etiķis, halapenjo čili (2,7%), sāls, sīpoli, baltvīns, ingvers, 
SOJAS mērce (ūdens, SOJAS PUPIŅAS, KVIEŠI, sāls), ķiploki, 
kukurūzas ciete.

• EAN KODS: 7311312006059 (1115GX6)
• SANITEX KODS: V3149FB

Piemērota: veģetāriešiem, vegāniem, nesatur glutēnu. 

Piemērota: veģetāriešiem, vegāniem. 

Piemērota: veģetāriešiem, vegāniem. 



BBQ MĒRCES UN MARINĀDES 
GARŠVIELU MAISĪJUMS AR ČIPOTLI UN 
CITRUSAUGĻIEM
 
BBQ mērces & marinādes garšvielu maisījums ar čipotli un 
citrusaugļiem piešķirs Jūsu ēdienam patīkamu un sabalansētu 
garšu nošu mijiedarbību. Asā čipotle kopā ar citrusa augļiem 
sniegs iespēju jebkuru ēdienu pārvēst meistardarbā. Lieliski 
piemērota mērcēm un marinādēm.

Sastāvdaļas: 
Jēlcukurs, sāls, apelsīnu un citronu miziņas (14%), čipotles čili 
pipari (8%), ķiploki, koriandrs, Kajennas pipari, melnie pipari, 
skābe (citronskābe), koriandra lapas, dabīgs aromatizētājs, 
pretsalipes viela (silīcija dioksīds).

• EAN KODS: 7311311013256 (650GX6)
• SANITEX KODS:  V36VH7A

BBQ MĒRCES UN MARINĀDES GARŠVIELU 
MAISĪJUMS AR SARKANO ČILI UN INGVERU
 
Mūsu sarkanā čili un ingvera garšvielu maisījums dažu minūšu 
laikā pārvērtīsies par lielisku dip mērci svaigiem vai ceptiem 
dārzeņiem. 

Sastāvdaļas: 
Garšvielas un garšaugi (sīpoli, ķiploki, ingvers (8,0%), koriandra 
lapas, sarkanie čili pipari (1,0%), galangals, melnie pipari), cukurs, 
ananasu sulas pulveris, laima sulas pulveris, sāls, paprikas 
ekstrakts, citronzāles ekstrakts, pretsalipes viela (silīcija 
dioksīds).

• EAN KODS: 7311311019999 (490GX6)
• SANITEX KODS: C048616

Garšvielu maisījumi

Piemērots: veģetāriešiem, vegāniem, nesatur glutēnu. 

Piemērots: veģetāriešiem, vegāniem, nesatur glutēnu. 



BBQ GARŠVIELU MAISĪJUMS ČIMIČURI
 
Iepazīstiet mūsu daudzveidīgo garšvielu maisījumu no 
Dienvidamerikas! Tas dažās minūtēs pārvērtīsies svaigā 
mērcē ceptiem vai grilētiem dārzeņiem, garšvielu maisījumam 
pievienojot ūdeni un eļļu. Varat to izmantot kā mērci salātiem vai 
kā marinādi.

Sastāvdaļas: 
Garšvielas (sīpoli, tomāti, ķiploki, melnie pipari, sarkanie čili pipari, 
kumīns), garšaugi 23%, (pētersīļi, koriandra lapas, raudene), sāls, 
laima sulas pulveris.

• EAN KODS: 7311311019982 (350GX6)
• SANITEX KODS: V314T27

STEAKHOUSE BBQ GARŠVIELU MAISĪJUMS
 
Steakhouse BBQ garšvielu maisījums ir iecienīta garšviela, kas 
garšo visiem. Tā piešķirs grilētiem ēdieniem īstu un autentisku 
garšu.

Sastāvdaļas: 
Garšvielas 36%, (paprika, čili pipari, kūpināta paprika, melnie 
pipari, ingvers, kumīns, SELERIJU sēklas, Kajennas pipari), sāls, 
sīpoli, rauga ekstrakts, tomāti, aromatizētājs, ķiploki, raudene, 
kūpināšanas aromatizētājs, pretsalipes viela (silīcija dioksīds).

• EAN KODS: 7311311012778 (565GX6)
• SANITEX KODS: V36VF4J

BBQ GARŠVIELU MAISĪJUMS GAĻAS 
MARINĒŠANAI AR GARŠAUGIEM
 
Sausā marināde ar garšaugiem. Izmantojiet gan kā sauso 
marinādi, gan kā garšas pastiprinātāju slapjajās marinādēs, 
garšaugu sviestā un salātu mērcēs. 

Sastāvdaļas: 
Sīpoli, ķiploki, sāls, garšaugi 17%, (baziliks, pētersīļi, timiāns, 
rozmarīns), melnie pipari, tomāti, kurkuma, skābe (citronskābe).

• EAN KODS: 7311311012761 (580GX6)
• SANITEX KODS: V36VF4Y

Piemērots: veģetāriešiem, vegāniem, nesatur glutēnu. 

Piemērots: veģetāriešiem, vegāniem, nesatur glutēnu. 

Piemērots: veģetāriešiem, vegāniem. 



BBQ EĻĻA ORIĢINĀLĀ
 
BBQ eļļa oriģinālā ar klasisku grilētu ēdienu garšu. Piemērota 
gan uzsmērēšanai pirms grilēšanas, gan grilējot.

Sastāvdaļas: 
Rapšu eļļa, ūdens, ābolu sula, sāls, sīpoli, garšvielas (melnie 
pipari, čili pipari, ingvers, Kajennas pipari), cukurs, rauga 
ekstrakts, etiķis, garšaugi (rozmarīns, majorāns), krāsvielas 
(E150d, paprikas ekstrakts), ķiploki, skābe (ābolskābe), 
konservants (E202), aromatizētājs, biezinātājs (E405), skābuma 
regulētājs (E262).

• EAN KODS: 7311310046149 (2500MLX3)
• SANITEX KODS: X306379

UNIVERSĀLĀ MARINĀDE
 
Universālā marināde ar klasisku grilētu ēdienu garšu. Piemērota 
gaļai, vistai un zivīm. 

Sastāvdaļas: 
Ūdens, ābolu sula, sāls, garšvielas (ingvers, paprika, melnie 
pipari, koriandrs, čili pipari, kumīns), aromātvielas, cukurs, 
sīpoli, skābes (citronskābe, ābolskābe), ķiploki, raudene, 
maltodekstrīns, krāsvielas (E150d, paprikas ekstrakts), biezinātāji 
(E412, E415), konservanti (E202, E211), rauga ekstrakts.

• EAN KODS: 7311310046200 (2500MLX3)
• SANITEX KODS: X001374

Eļļa un marināde

Piemērota: veģetāriešiem, vegāniem, nesatur glutēnu. 

Piemērota: veģetāriešiem, vegāniem, nesatur glutēnu. 



www.santamariaworld.com/lv/foodservice 

PAULIG LATVIJA
Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV - 1003

birojs@paulig.com 


