
Anis lihapadat, broileri graavilohi aasialainen 
äyriäisvokki

peruna- ja papuruoat, 
kasvissäilykkeet, porkkana chutney perunarieskat, joululeipä

Lakritsin maku tuo 
eksoottisen vivahteen 
leivonnaisiin. 

Basilika naudanliha, broileri, jauheliha,
spagetti bolognese

italialaiset ja ranskalaiset 
kalaruoat äyriäispata kasvislasagne, caponata, 

uunitomaatti
pastakastikkeet,  
basilikamajoneesi mansikka Pizzan ja pastan paras 

ystävä.

Cayennepippuri broileri, naudan- ja porsaanliha, 
lihapadat, jauhelihakastike kalatacot simpukat kasvispadat hummus, marinadit, 

salaatinkastikkeet Potkua texmex-ruokiin.  

Chili naudan- ja porsaanliha, lihapadat, 
burritot kalatacot, texmex-uunikala grillatut  

katkaravut dipit, salsa, guacamole Maustaa meksikolaisen
ruoan.

Curry broileri, porsaanliha kalacurry paella kasviscurry, uunijuurekset majoneesi, currykastike Tuo maku esiin 
öljyssä kuullottamalla.

Fenkoli porsaanliha, lammas, lihan  
kuivamarinadi ranskalainen kalakeitto kaali, sienet mausteinen chutney ruokaleivät

Lakritsin maku 
tuo potkua kasvis-
ruokiin. 

Grillaus- ja yleismauste jauheliha, grillattu broileri,  
pyttipannu paistetut perunat marinadit, mausteiset 

kastikkeet

Inkivääri porsaanliha, broileri, aasialainen 
lihavokki sushi, sashimi katkaravut kasvissosekeitto aasialaiset marinadit inkiväärikakku, pikku- 

leivät, piparkakut

Maustaa itse  
tehdyt marinadit ja 
maustetahnat.

Kaneli intialainen lihapata, lammaspata, 
lihatagine kasviscurry, kasvistagine makeat jouluisat  

kastikkeet
kakut, pullat, hedelmä-
jälkiruoat, suklaa

Sopii intialaiseen 
ja meksikolaiseen 
ruokaan. 

Kapris jauheliha, wieninleike,  
lindströminpihvit, tartarpihvi

kalakeitto, kalafileet, 
savukalaleivät äyriäispasta perunasalaatti kapris-jogurttikastike Loistava pizzaan ja 

pastaan. 

Kardemumma intialaiset lihacurryt, aasialaiset 
broileriruoat, lammas lohi, kuha  mausteinen lisäkeriisi kakut, pullat, hedelmä-

jälkiruoat, jäätelö
Sopii etenkin 
intialaiseen ruokaan.

Kirveli grillattu kana höyrytetty kala sieniruoat ja -säilykkeet hollandaisekastike kiisselit, mehukeitot, 
hedelmäsalaatti

Sopii erityisesti 
munakkaaseen.

Korianteri lammaspata, palapaisti, broileri paistettu lohi, aasialaiset 
kalaruoat simpukat linssicurry, guacamole,  

tomaattisalsa
aasialaiset marinadit, 
chutney ruokaleipä, piparkakut

Kiinalaisen, intialaisen 
ja indonesialaisen 
keittiön kulmakivi. 

Kurkuma broileri, porsaanliha, lihacurry kalakeitto äyriäiscurry linssipata, intialaiset padat ja 
muhennokset kurkumalatte, smoothiet

Terveysvaikutukset 
tehostuvat, kun nautit 
kurkumaa musta- 
pippurin kanssa. 

Laakerinlehti naudanliha, lihapadat, maksa- ja 
munuaisruoat, makkarakeitto keitetty kala, silli rapukeitto kasvismuhennos marinadit

Maustepippuri naudanliha, palapaisti, riista silli, silakka kasvissosekeitto, kurpitsa liha- ja kalaliemi, 
kastikepohjat piparkakut

Meirami lammas, riista, maksa, veriruoat, 
jauheliha-kaalipata, makkararuoat silakkapihvit, kalakiusaus punajuuri- ja kaaliruoat, 

porkkanalaatikko, hernekeitto uuniomenat, omenapiiras Vahvojen makujen 
mauste.

Minttu jauheliha, lammas, vasikanliha kalavartaat, uunilohi uunikasvikset, kaalipata minttukastike, marinadit 
lampaalle tai broilerille

suklaajälkiruoat, 
hedelmäsalaatti Virkistää juomaveden.

Muskottipähkinä lihapadat, lihamureke perunaruoat, pinaatti, porkkana, 
lanttu valkokastike suklaakakku, porkkana-

kakku, omenapiiras

Mustapippuri lihapadat, lihakeitto, riistaruoat, 
broileri

kalakeitto, kalapata,  
grillikala

katkarapu- 
kasari vihanneskeitot, punajuuri, kaali lihaliemi, dipit, 

salaatinkastikkeet suklaakakku Sopii kaikkiin patoihin, 
liemiin ja keittoihin.

Neilikka porsaanliha, riista, kinkun kamara kaali, aasialainen riisi, punajuuri lihaliemi, kalaliemi piparkakut, maustekakut, 
omenaleivonnaiset 

Oregano grillattu liha, jauhelihakastike, 
lihamakaronilaatikko

italialaiset ja ranskalaiset 
kalaruoat, silakkapihvit tomaattikeitto, caponata pastakastikkeet sämpylät ja leivät Pizzan ja pasta- 

kastikkeiden ystävä. 

Paprika grillattu liha, paisti, broileri grillattu ja paistettu kala, 
kalakeitto äyriäiskeitto tomaattikeitto, grillatut kasvikset marinadit ja kastikkeet

Antaa eloisan punaisen 
värin, joka korostuu 
öljyssä paistamalla.

Persilja broileri, naudanliha, lammas kalafileet, grillikala äyriäiskeitto perunamuusi, kermaperunat, 
pavut, linssit, riisi, bulgur, kvinoa

maustevoi, salaatin- 
kastikkeet

Sopii erityisesti 
munaruokiin.  

Rakuuna lihapadat, broileri, kalkkuna kalapaistos, lohi kermaperunat, kasvissosekeitto, 
paistetut porkkanat

bearnaisekastike,  
salaatinkastikeet

Sopii erityisesti 
munakkaaseen.

Rosepippuri porsaanliha, lammas, riista graavi- ja grillikala herkkusienisalaatti puolukkarahka, jäätelö

Rosmariini porsaanliha, jauheliha, broileri,  
lammaspaisti, kanapata pariloitu kala rosmariiniperunat marinadit focaccia, keksit Välimeren keittiön  

ikisuosikki.

Ruohosipuli lihapadat, jauhelihakastike silli, kalakeitto katkarapu-
pasta salaatit salaatinkastikkeet Korvaa tuoreen  

ruohosipulin. 

Sahrami broileri paella, bouillabaisse äyriäisrisotto sahramipullat, vanukkaat Tuo väriä riisiruokiin.

Salvia lihapadat, riista, broileri paistettu kala, kalapata sienisalaatti, keitot, tomaatti-
lisukkeet

italialainen salvia- 
voipastakastike

Elävöittää pizzan ja 
risotot. 

Seesaminsiemen aasialainen lihavokki seesami- 
kuorrutettu lohi salaatit leivonnaisten koristelu

Sinapinsiemen porsaanpaisti sillisäilykkeet suolakurkut ja muut kasvis- 
säilykkeet

sinappi perinteisenä tai 
maustettuna

Sipulijauhe jauheliharuoat, jauhemaksapihvit suurin osa  
kasvisruoista salaatinkastikkeet Korvaa tuoreen sipulin.

Sitruunapippuri grillattu broileri paistettu ja grillattu kala, 
uunilohi

katkarapu- 
kasari

kermaviilikastike, 
salaatinkastikkeet 

Erinomainen 
pöytämauste.

Tilli tilliliha
grillattu, paistettu ja  
graavattu kala, kalakeitto, 
paistetut muikut

katkarapu-
keitto, ravut tillimajoneesi Korvaa tuoreen tillin. 

Timjami riista, lammas, naudanliha,  
pitkään haudutettavat lihapadat

kalakeitto,  
kalapata

simpukat,  
bouillabaisse

tomaatti-, sipuli- ja hernekeitto, 
kaalikääryleet, sienirisotto marinadit marja- ja hedelmä- 

jälkiruoat
Sopii hyvin muna- ja 
pastaruokiin.

Tähtianis riista, porsaanlihavokki, aasialai-
nen lihapata, inkiväärikana silli, graavilohi mausteinen  

porkkanakeitto
juustokakku, vanukkaat, 
hillokkeet 

Antaa kiinalaiselle 
ruoalle sille ominaisen 
mausteisen maun.

Valkopippuri lihapadat, jauheliha, lammas, 
maksalaatikko kaikki kalaruoat kasvislasagne, pinaattiletut liha-, kala- ja kasvis-

liemet, majoneesi
Voimakkaan 
pippurinen maku.

Valkosipuli paistettu liha, jauheliha paistettu kala äyriäispasta uunikasvikset, tomaatti
marinadit,  
pastakastikkeet, 
salaatinkastikkeet

Korvaa tuoreen 
valkosipulin. 

Viherpippuri lihapadat, broileri, lammas, riista paistettu ja grillattu kala sipulipiiras,  
sienisalaatti viherpippurikastike

LihaMauste Kala Äyriäiset Kasvis Kastikkeet Jälkiruoat & leivonnaiset Muut

maustekartta

Maustaminen on hauskaa ja helppoa! Santa Marian Maustekartasta näet, miten mausteita ja raaka-aineita kannattaa yhdistellä. 
Lisää inspiraatiota ja reseptejä www.santamaria.fi


