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BBQ PADAŽAS-GLAJUS 
SU ANANASAIS IR JA-
LAPENO AITRIOSIOMIS 
PAPRIKOMIS
Puikiai subalansuotas 
tropinių ananasų ir Jalapeno 
aitrių jų paprikų skonis. Tinka 
kiaulienai, vištienai, antienai 
ir žuviai.

SUDEDAMOSIOS DALYS
Cukrus, pomidorų tyrė, 
ananasų sultys (19 %), ananasai 
(10 %), spirito actas, Jalapeno 
aitriosios paprikos (2,7 %), 
druska, svogūnai, baltasis vy-
nas, imbieras, SOJŲ padažas 
(vanduo, SOJŲ PUPELĖS, 
KVIEČIAI, druska) , česnakai, 
kukurūzų krakmolas.

BBQ PADAŽAS-GLAJUS 
SU MANGAIS IR JA-
LAPENO AITRIOSIOMIS 
PAPRIKOMIS
Gaivus ir maloniai stiprus 
mangų ir Jalapeno aitriųjų 
paprikų skonis. Idealiai tinka 
žuviai, jūros gėrybėms, vištie-
nai ir kaip priedas prie lengvų 
mėsos patiekalų.

SUDEDAMOSIOS DALYS
Vanduo, cukrus, mangai  
(10 %), morkos, Jalapeno  
aitriosios paprikos (4,0 %), 
žaliųjų citrinų sultys, kukurūzų 
krakmolas, spirito actas, drus-
ka, svogūnai, česnakai, natūrali 
kvapioji medžiaga (mangų).

BBQ PADAŽAS-GLAJUS 
SU CHIPOTLE 
AITRIOSIOMIS 
PAPRIKOMIS 
Klasikinis padažas kepsniams 
aptepti, kuriam būdingas dūmų 
skonis ir aštrumas, kuriuos 
suteikia pomidorai ir Chipotle 
aitriosios paprikos. Idealiai tin-
ka kepsniams, vištienai ir lašišai.

SUDEDAMOSIOS DALYS
Cukrus, pomidorų tyrė, 
apelsinų sultys, spirito actas, 
svogūnai, druska, saulėgrąžų 
aliejus, Chipotle aitriosios 
paprikos (1,5 %), česnakai, 
kukurūzų krakmolas, obuolių 
ekstraktas, kvapioji rūky-
mo medžiaga, kalendros, 
gvazdikėliai.

AMERIKIETIŠKO
STILIAUS BBQ PADAŽAS
Klasikinis, švelnaus dūmų 
skonio, saldžiarūgštis 
padažas. Puikiai tinka su šiek 
tiek riebesne mėsa, pavyzdžiui, 
šonkauliais ir nugarine.

SUDEDAMOSIOS DALYS
Pomidorų tyrė, cukrus, žaliųjų 
citrinų sultys, spirito actas, 
druska, kukurūzų krakmolas, 
buko mediena rūkytas vanduo, 
česnakai, kvapioji rūkymo 
medžiaga, prieskoniai (krienai, 
kuminai, aitriosios paprikos, 
juodieji pipirai), obuolių 
ekstraktas, svogūnai.
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Amerikietiško stiliaus 
Dūmų skonio, saldūs ir sūrūs. Mes paėmėme visus klasikinius Teksaso skonius ir sudėjome juos į septynis dieviško skonio produktus.
Skonius, kurie asocijuojasi su kepsninėje kepamu maistu, kuriais jūs galėsite stebinti – net ir tuo atveju, jei kepsninėje nieko nekepsite!

Čia gausu visko: nuo nuostabiai saldžių mangų ir ananasų skonių iki stiprių Jalapeno aitriųjų paprikų ir juodųjų pipirų poskonių bei dūmų 
skonio, kurį suteikia ir Chipotle aitriosios paprikos, ir burbonas, ir, žinoma, karijos. Visi padažai gaminami pagal klasikinius amerikietiškus 
kepsnių padažų gamybos būdus. Nėra nieko labiau amerikietiško, nei šie kepsnių padažai. 

KEPSNIŲ PADAŽAI

Atskleisti kepsninėje kepamo maisto skonį dar niekada nebuvo taip paprasta. Padažai 
mūsų spaudžiamose pakuotėse pasižymi sodresniu skoniu nei bet kada anksčiau ir dar 
stipresniu kepsninėje kepamam maistui būdingu aromatu. Šios pakuotės yra mažesnės, 
jas lengviau naudoti, todėl jums yra paprasčiau išgauti dar daugiau kepsninėje kepamo 
maisto skonių ir aromatų iš visų didžiosios vakarų šalies virtuvių.
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SALDUS BBQ PADAŽAS 
SU CHIPOTLE AITRIO-
SIOMIS PAPRIKOMIS
Klasikinis kepsninėje gamina-
mo maisto saldumas papildy-
tas Chipotle aitrių jų paprikų 
aštrumu ir dūmų skoniu. 
Idealiai tinka kepsninėje 
kepamai mėsai, vištienai ir 
dešrelėms.

SUDEDAMOSIOS DALYS
Pomidorų tyrė, cukrus, 
vanduo, spirito actas, druska, 
kukurūzų krakmolas, Chipotle 
aitriosios paprikos (0,7 %), 
česnakai, prieskoniai (paprikos, 
kuminai, juodieji pipirai), krie-
nai, kvapioji rūkymo medžiaga, 
obuolių ekstraktas, svogūnai.

BBQ PADAŽAS SMOKY 
HICKORY
Dūmų aromatas ir saldumas 
sukuria charakteringą skonį, 
dėl kurio klasikiniai ameri-
kietiški kepsninėje gaminami 
patiekalai pateko į pasaulio 
virtuvių žemėlapį.

SUDEDAMOSIOS DALYS
Pomidorų tyrė, cukrus, spirito 
actas, druska, kukurūzų krak-
molas, buko mediena rūkytas 
vanduo, česnakai, prieskoniai 
(krienai, aitriosios paprikos, 
kuminai), obuolių ekstraktas, 
kvapioji rūkymo medžiaga, 
svogūnai.

BBQ PADAŽAS 
BOURBON WHISKEY 
Saldus padažas su dūmų 
skoniu ir burbono poskoniu. 
Idealiai tinka tiems, kuriems  
prie kepsninėje kepamo 
maisto norisi jausti viskio 
skonį.

SUDEDAMOSIOS DALYS
Pomidorų tyrė, cukrus, spirito 
actas, druska, viskis, burbonas 
(1,1 %), prieskoniai (krienai, 
aitriosios paprikos, aitriųjų 
paprikų dribsniai, kuminai, 
juodieji pipirai), česnakai, 
citrinų sultys, obuolių ekstrak-
tas, kvapioji rūkymo medžiaga, 
rūkytas maltodekstrinas, 
natūrali kvapioji medžiaga 
(viskio), svogūnai.

UAB PAULIG LIETUVA
Ukmergės g. 369A, 

LT-12142 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 230 0900, 
el. paštas info@santamaria.lt
www.santamariaworld.com/lt/foodservice

DIDELI KANISTRAI

PREKĖS 
KODAS
200640
200652
200605
200644
200643
200642
200641

200653
200650
200651

SPAUDŽIAMOSIOS PAKUOTĖS

BBQ padažas-glajus su Chipotle aitriosiomis paprikomis
BBQ padažas-glajus su mangais ir Jalapeno aitriosiomis paprikomis
BBQ padažas-glajus su ananasais ir Jalapeno aitriosiomis paprikomis
BBQ padažas Bourbon Whiskey
BBQ padažas Smoky Hickory
Saldus BBQ padažas su Chipotle aitriosiomis paprikomis
Amerikietiško stiliaus BBQ padažas
KANISTRAI
BBQ padažas-glajus su Chipotle aitriosiomis paprikomis
BBQ padažas Smoky Hickory
Amerikietiško stiliaus BBQ padažas

SVORIS

1110 g
1050 g
1115 g
1165 g
1140 g
1110 g
1145 g

2500 g
2560 g
2575 g

VNT. 
DĖŽĖJE
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4

EAN
KODAS
7311312006400
7311312006523
7311312006059
7311312006448
7311312006431
7311312006424
7311312006417

7311312006530
7311312006509
7311312006516
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