Talven maustemaa ihastuttaa ja
houkuttelee tunnelmoimaan
lämpimällä ja runsaan mausteisella
makumaailmallaan.

HOUKUTTELEVAT JA
HERKULLISET TALVEN MAUT
Talvikauden tuoksuva ja maistuva makumaailma ihastuttaa ja kutsuu
tunnelmoimaan. Uusi Season of Spice -konseptimme yhdistää Pauligin juomat ja
Santa Marian mausteet herkulliseksi kokonaisuudeksi, jolla talvikauden ja joulun
ihanan lämpimät ja runsaat maut tuodaan juomiin ja ruokiin
inspiroivalla ja houkuttelevalla tavalla.
Season of Spice -konseptin herkullisissa resepteissä yhdistyvät niin perinteiset
maut ja tuoksut, kuin näyttävät ja houkuttelevat myynninedistämismateriaalit.
Ota talvinen sesonki vaivattomasti haltuun Season of Spice -konseptin näppärillä
vinkeillä ja näyttävillä materiaaleilla. Helposti valmistettavat talviset reseptit ja näyttävät
koristeluvinkit tekevät talven tuotteista myyviä ja houkuttelevia!
Olemme keränneet teille runsaan paketin, jolla saa tuoksuvan ja maistuvan
talvikauden haltuun – vaivattomasti ja myyntiä edistäen.
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WINTER
BREW
HUOM!
Maustekahviin on hyvä
varata oma lasipannu/termos.
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Talvinen
Irish Coffee
15 cl tummapaahtoista Paulig-kahvia
4 cl viskiä
0,5 tl Santa Maria kanelia
0,5 tl Santa Maria kardemummaa
talvikermavaahtoa (ks. ohje sivu 6)
Lisää kaikki ainekset lasiin ja sekoita
huolellisesti. Koristele talvikermavaahdolla.

Appelsiinisuklaa
Cold Brew

Talvinen
Caramel Latte

2 cl appelsiinisiirappia
2 cl Tazza-kastiketta
1 dl Paulig Cold Brew -tiivistettä
1 dl maitoa
jäitä

3 cl caramel-kastiketta / 4 cl
caramel-siirappia
1 tl Santa Maria kanelia
1 tl Santa Maria kardemummaa
2 Paulig espressoa
kevyesti vaahdotettua maitoa

Sekoita kupin pohjalle
appelsiinisiirappi, Tazza-kastike ja
Cold Brew -tiiviste. Sekoita huolella.
Lisää jäät ja maito ja sekoita.

Sekoita kupin pohjalle caramel-kastike,
kaneli, kardemumma ja tuplaespresso
huolellisesti. Kaada päälle kevyesti
vaahdotettu maito.
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Talvikermavaahto
2 tl Santa Maria piparkakkumaustetta
5 dl vispikermaa
kermasifoni
Lisää mausteet vispikerman
joukkoon sifonissa ja käytä sifonia
aivan normaalisti.

KORISTELE
HERKULLISESTI!

IDEA:
Koristele juomat hauskoilla
ja näyttävillä muoteilla!
Aseta muotti valmiin juoman
päälle ja ripottele muotin läpi
herkullinen maustekuvio
annoksen pinnalle.
Helposti pestävät muotit
toimivat läpi talvikauden.

TUUNAA
PIKKUJOULURUOAT!
KOLMEN RUOKALAJIN MENU

PÄÄRUOKA:

JÄLKIRUOKA:

Nacho-possua,
rosmariinijalapenojuureksia ja
BBQ-sinappivoi

Jouluinen tiramisu:
kirsikka tai luumu

20 annosta

20 annosta

Pohja:
0,430 kg (1kpl) vetopohja (tumma)
0,100 kg Paulig Cold Brew -tiivistettä
(0,010 kg tiramisu maustesiirappia)
Leikkaa vetopohja 2 osaan, niin että ovat
tarjoiltavan astian kokoisia. Kostuta pohjat
Cold Brew -tiivisteellä ja halutessasi
tiramisusiirapilla.

Nacho-possu:
3,000 kg porsaan kasleria
0,040 kg Santa Maria Orange Pepper
0,200 kg Sinetti Sinappi
0,200 kg Santa Maria Nacho Chips

ALKURUOKA:

Texmex-rosolli,
Sriracha-vaahto ja
Blackened Lohta
20 annosta

Texmex-rosolli:
2,500 kg punajuurta (kuutio, kypsä)
0,500 kg bataattia (kuutio, kypsä)
0,500 kg sipulikuutio
0,300 kg Santa Maria Yellow Banana chili
0,008 kg Santa Maria Rock Salt Mylly
Sekoita kaikki aineet keskenään ja
anna maustua vähintään 4 tuntia.

Sriracha-vaahto:
0,300 kg vispikerma (laktoositon)
0,050 kg Santa Maria Sriracha Sauce
Vispaa aineet kuohkeaksi.

Blackened / Paahdettu lohi:
2,000 kg Lohta (annospala)
0,120 kg Santa Maria Fajita Spice Mix
Painele lohipalojen pinnat mausteseoksessa.
Paista kuivalla pannulla tumma väri
maustetulle puolelle ja kypsennä uunissa 150°C
asteessa n. 30 min. tai kunnes lohi on kypsää.

Mausta possun pinta mausteseoksella.
Sivele pintaan sinappi ja painele päälle
murennettu nacho. Paista 150°C asteessa
n. 4 tuntia tai kunnes possu on kypsää.

Rosmariini-jalapenojuureksia:
1,000 kg lanttua (kuutio, kypsä)
1,000 kg palsternakka (kuutio, kypsä)
2,000 kg ruokakerma (laktoositon)
0,005 kg Santa Maria Jalapenoviipale Vihreä
0,005 kg Santa Maria Rosmariini
Lisää juuresten joukkoon kerma, jalapeno ja
mausteet. Keitä miedolla lämmöllä n. 30 min.
tai kunnes kerma on saostunut paksuksi.

BBQ-sinappivoi:
0,500 kg voita (laktoositon)
0,100 kg Santa Maria BBQ Sauce
Bourbon Whiskey
0,100 kg Sinetti Sinappi
Sekoita pehmenneeseen voihin mausteet.
Kääri rullaksi ja anna maustua jääkaapissa
n. 2 tunia.

Täyte:
0,300 kg kirsikkahillo tai luumuhillo
1,000 kg tuorejuusto (laktoositon)
0,200 kg vispikerma (laktoositon)
0,100 kg sokeri
Vatkaa kaikki aineet vaahdoksi,
joko kirsikka- tai luumuhillolla.

Lisäksi:
0,300 kg kirsikkahillo tai luumuhillo
(0,250 kg pakastekirsikka, sulatettu/valutettu)
Levitä ensimäisen pohjan päälle joko kirsikkatai luumuhillo. (Jos käytät kirsikkahilloa voit
halutessasi lisätä vielä puolet kirsikoista.)
Levitä päälle täyte ja toinen pohja. Lisää loput
hillot ja täytteet.

Päälle:
1,000 kg vispikerma (laktoositon)
0,003 kg Santa Maria kaneli
Mausta kerma ja vaahdota. Lisää vaahto
päällimmäiseksi.

Viimeistelyyn:
Kaakaojauhe (tumma)
Viimeistele tummalla kaakaojauheella.
Voit tehdä halutessasi jälkiruoan isoon
tarjoiluastiaan tai pieneen annoskippoon.

Vegetortilla on täydellinen
valinta terveellisen ja näyttävän
annoksen luomiseen

TUUNAA HERKUT
TALVISEEN VITRIINIIN!

Maukkaat ja superpehmeät
vegetortillat tuovat väriä
ruokapöytään. Tortillat sisältävät
30 % punajuurta tai porkkanaa,
joka tekee niistä tavallista
tortillaa kuitupitoisempia. Ei
säilöntäaineita, eikä lisättyä
sokeria – vain mieto punajuuren
tai porkkanan maku, ja pirteä väri.
EI MITÄÄN YLIMÄÄRÄISTÄ –
100 % VEGAANINEN

HERKULLISTA,
NÄYTTÄVÄÄ JA
VÄRIKÄSTÄ!

Red Velvet Wrap

0,400 kg maustamatonta tuorejuustoa (laktoositon)
0,100 kg vispikermaa (laktoositon)
0,100 kg tomusokeria
0,002 kg Santa Maria vaniljasokeria
0,005 kg Santa Maria piparkakkumauste
0,015 kg säilykepunajuurilientä
Santa MariaTexMex Tortilla Beetroot
Vaahdota kaikki aineet keskenään ja pursota tortillojen
väliin. Kääri rullaksi ja leikkaa kahteen osaan.

Banana Cake Wrap
0,600 kg maustamatonta tuorejuustoa (laktoositon)
0,200 kg tomusokeria
0,300 kg vispikerma (laktoositon)
0,004 kg Santa Maria piparkakkumauste
0,250 kg (1plo) Paulig Frezza Banana
0,600 kg banaania (halkaistuina)
Santa Maria Vehnätortilla 10” (25 cm)

Chilitähdet
10 kpl
0,500 kg (10 kpl) torttutaikina-aihioita (joulutähti)

Täyte:
0,300 kg Santa Maria Salsa
0,100 kg sipulikuutio
0,100 kg Gold & Green Savu-BBQ-marinoitu Delikaura

Lisäksi:
Santa Maria Jalapenoviipale Vihreä
Vegejuustoraaste
Santa Maria Nacho Chips (murskattu)
Keitä täyte paksuksi massaksi ja jäähdytä. Lisää massa sulatettujen
ja kohotettujen aihioiden päälle. Lisää jalapenot ja juustoraaste.
Paista 225°C asteessa n. 10 min. tai kuunnes tortut ovat kypsyneet.
Viimeistele nachomuruilla.

Vatkaa kaikki aineet vaahdoksi. Pursota täyte
tortillojen väliin. Lisää banaani. Kääri rullaksi ja leikkaa
kahteen osaan.

Hyvännäköiset ja
houkuttelevat
pikkupurtavat lisäävät
kiinnostusta
ja myyntiä!

Porkkanakakku Wrap
0,400 kg maustamatonta tuorejuustoa (laktoositon)
0,100 kg tomusokeria
0,100 kg vispikerma (laktoositon)
0,015 kg sitruunamehua
0,004 kg Santa Maria kanelia
0,100 kg mantelilastu
Santa Maria Tortilla Carrot
Vatkaa kaikki aineet vaahdoksi. Pursota täyte
porkkanatortillojen väliin. Kääri rullaksi ja leikkaa
kahteen osaan.

VINKKEJÄ:

KAHVI-KINUSKI-,
KIRSIKKA- JA
MOKKACROISSANTIT

CROISSANTTEJA VOI TUUNATA MYÖS MUISTA
KAHVILATUOTTEISTA TUTUILLA “TYYLEILLÄ” :

Kahvi-kinuski
1,000 kg Paulig Cold Brew -tiivistettä
0,400 kg vispikermaa (laktoositon)
0,500 kg fariinisokeri
Lisäksi:
0,200 kg voita (laktoositon)
Keitä aineet kasaan ja vatkaa lopuksi voi
joukkoon. Jäähdytä ja pursota croissanttien
päälle.

0,300 kg kirsikkahillo
1,000 kg tuorejuusto (laktoositon)
0,200 kg vispikerma (laktoositon)
0,100 kg sokeri
0,005 kg Santa Maria vaniljasokeria
0,005 kg Santa Maria kanelia
Lisäksi:
Pakastekirsikoita sulatettuna

Mokkatäyte

0,400 kg tuorejuusto (laktoositon)
0,200 kg vispikerma (laktoositon)
0,050 kg tomusokeri
Vatkaa kaikki aineet vaahdoksi
Lisäksi:
0,100 kg Paulig Cold Brew -tiivistettä
0,100 kg voita (laktoositon)
Sulata tiivisteen joukkoon voi. Jäähdytä ja
lisää se täytteen joukkoon. Täytä croissantit.

pullista tuttu pomada sopii myös croissantteihin ja
pomadan voi maustaa käyttämällä esim.
kahvia, Tazzaa tai Cold Brewtä nesteenä

•

lämmintä croissanttia voi pyöritellä kaneli-sokerissa,
jolloin saadaan tutun korvapuustin tuntua

•

erilaiset makusiirapit, joita käytetään kahvien ja
drinkkien mausteeksi sopivat hyvin myös
maustamaan croissanttien täytteitä

•

croissantit voi kaulita kevyesti ennen paistoa,
lisätä päälle niin suolaista, kuin makeaakin
paistonkestävää makumaailmaa ja sen
jälkeen paistaa kypsiksi
YLLÄMAINITUT VINKIT SOPIVAT MYÖS
TÄHTITORTTUAIHIOILLE JA ETENKIN
SUOLAISET VAIHTOEHDOT MAKEIDEN
RINNALLE LUOVAT MAHDOLLISUUDEN
MONIPUOLISTAA TARJOTTAVAA
VALIKOIMAA.

Kirsikkatäyte

Vatkaa kaikki aineet vaahdoksi. Täytä
croissantit.

•

IDEA:
Koristele croissantit
dippaamalla toinen puoli
sulatettuun suklaaseen
ja ripottele päälle
esim. mantelimurskaa!

TUTTUIHIN SUOLAISIIN WRAPPEIHIN
KANNATTAA MYÖS MIETTIÄ MAKEITA
VAIHTOEHTOJA ESIM. TUOREJUUSTOSTA,
RAHKASTA TAI VAAHTOUTUVASTA
VANILJAKASTIKKEESTA.

TERVETULOA TALVEN
MAUSTEMAAHAN!
Herkullinen myynninedistämismateriaali houkuttelee asiakkaan aistimaan
lämpimän tunnelman, missä tuoksuvat talven mausteet sekä herkulliset annokset.
Visuaalinen viesti nappaa asiakkaan talven koleasta ja viileästä pakkasilmasta sisään
lämpimään nauttimaan täydellisestä hetkestä talvikauden makujen parissa.

A5-hintahalsterit

Lisämateriaaleja voit tilata Paulig yhteyshenkilöltäsi

TUOTTEET, JOITA ON KÄYTETTY RESEPTEISSÄ:
SANTA MARIA MAUSTEET

Screen-aineistot ladattavissa kampanjasivuilta

Pikkujoulu-menu A4
- dynaaminen pohja PPT-muodossa
- ladattavissa kampanjasivulta

101181
101315		
100439		
101247		
4767		
4142		
4119		
101141		

Santa Maria kaneli				
470 g
Santa Maria kardemumma			
370 g
Santa Maria piparkakkumauste			
18 g
Santa Maria vaniljasokeri			
700 g
Santa Maria Yellow Banana chili
3060/1700 g
Santa Maria Rock Salt Mylly			
455 g
Santa Maria Orange Pepper			
300 g
Santa Maria Rosmariini				
275 g

SANTA MARIA TEXMEX
3212		
4557		
4445		
4992		
102279		
102278		

Santa Maria Nacho Chips			
475 g
Santa Maria Salsa				
950 g
Santa Maria Jalapenoviipale Vihreä
3065/1700 g
Vehnätortilla 10” (25 cm)		
4500 g
Santa Maria Tortilla Carrot 			
620 g
Santa Maria Tortilla Beetroot			
620 g

SANTA MARIA STREET FOOD
200107		

Santa Maria Sriracha Sauce			

980 g

SANTA MARIA BB
Somekuvat ladattavissa kampanjasivulta

Pannuklipsi 5 x 8 cm
Talvinen suodatinkahvi

Stanssisetti
- 3 kpl muovisia stansseja
kahvin koristeluun

4541		

Santa Maria BBQ Sauce Bourbon Whiskey

1100 g

GOLD & GREEN KASVIPROTEIINIT
200694		

Gold & Green Savu-BBQ-marinoitu Delikaura

1 kg

PAULIG JUOMAT
65450		
62990		
62991 		
65579		

Lisää ladattavia materiaaleja, vinkkejä ja inspiraatiota: www.paulig.fi/ammattilaisille/seasonofspice

Paulig Cold Brew -tiiviste		
Tazza-kastike				
Tazza-kastike				
Paulig Frezza Banana 			

1l
4 l (5 kg)
2 x 2 kg
25o ml
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