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FAVORIT FRA SYDSTATERNE

Elsket smag fra New Orleans  

i Louisiana.

PERFEKT PÅ GRILLEN

Gnid oksekød, skaldyr eller kylling  

med American Cajun inden grilning. 

 det sydlige 
 USA

Få smag for OKSEFILET
CAJUN STYLE

OKSEFILET
10 skiver oksefilet a 140 g  
1 dl rapsolie
0,5 dl Santa Maria American Cajun

 Santa Maria Rock Salt  
 efter smag

OVNSTEGTE SØDE KARTOFLER
20 stk. store søde kartofler
0,5 dl rapsolie
2 pakker  fetaost, smuldret
1 spsk. Santa Maria Basil & Tomato 

 Santa Maria Rock Salt og  
 Santa Maria Tellicherry 
 Black Pepper efter smag

MAJSSALSA
 rapsolie til stegning
500 g majs, afdryppet
300 g Santa Maria Garbanzo Beans
250 g Santa Maria Salsa Rio Grande
2 stk. frisk rød chili, finthakket
2,5 spsk. limesaft
10 stk. salatløg, fint strimlede
1 potte koriander, finthakket
1 spsk.  Santa Maria Cacao & Chili

 Santa Maria Rock Salt og  
 Santa Maria Tellicherry  
 Black Pepper efter smag

I denne ret kompletteres smagen af 
cajunkrydret kød med det søde, salte, 
friske og stærke fra de søde kartofler, 
fetaost og majssalsa.

OKSEFILET
Bland olie, salt og American Cajun. Læg 
fileterne i en form, og hæld cajun- og 
olieblandingen hen over. Vend kødet, så 
det dækkes af marinaden. Lad det ligge 
i 30 minutter ved stuetemperatur. Tag 
fileterne op af marinaden, og steg dem.

OVNSTEGTE SØDE KARTOFLER
Stil ovnen på 200 °C. Skræl de søde 
kartofler, og skær dem ud i 2 cm tykke 
skiver. Læg skiverne i et ovnfast fad, og 
hæld olie hen over, og drys med salt og 
peber. Steg dem i ovnen i 40 minutter. 
Tag kartoflerne ud af ovnen, og smuldr 
fetaosten hen over ved servering. 

MAJSSALSA
Varm en stegepande godt op, og tilsæt 
olie. Hæld de afdryppede majs og chili i. 
Steg det under omrøring i 3 minutter, 
eller til majsene er gylden. Tag det af 
varmen, og tilsæt limesaft. Lad det køle 
af. Tilsæt bønner, salsa, salatløg og 
koriander. Smag til med Cacao & Chili, 
salt og peber.

TIPS! 
Du kan sagtens skifte oksekødet ud 
med kyllingebryst, og det kan også 
sagtens grilles.

10 PORTIONER

Med inspiration fra de amerikanske sydstater har vi  
udviklet en spændende og dristig krydderiblanding.
Opdag American Cajun med paprikaens sødme, 
hvidløgets skarphed og chiliens varme.

Det spændende køkken fra Louisiana er en smeltedigel 
af smag. Med rødder i alt fra den amerikanske 
urbefolkning til Europa og Afrika. 

American Cajun passer perfekt til steaks, kylling, 
spareribs, fisk, supper og saucer. Cajun er også den 
vigtigste ingrediens i Jambalaya. Smag og prøv!



1,2 kg torskefilet
100 g smør
1,5 dl rapsolie
20-30 g Santa Maria American Cajun

 Santa Maria Rock Salt og  
 Santa Maria Tellicherry  
 Black Pepper efter smag

REJE- OG CHORIZOGUMBO
0,5 dl vegetabilsk olie
50 g mel
1 stk. stort gult løg, hakket
1 stk. selleristilk, hakket
5-6 fed hvidløg, hakket
100 g Santa Maria Peperone
 Piquillo, strimlet
100 g tomatpuré
1 tsk. Santa Maria Sambal Oelek
5 dl vand eller kyllingebouillon
400 g chorizo, friskskåret
400 g rejer, friske
2 tsk. Santa Maria Chili & Lime
1 tsk. Santa Maria Persille

 Santa Maria Rock Salt og  
 Santa Maria Tellicherry  
 Black Pepper efter smag

TORSK
Lad torskefileterne ligge let saltede i 
køleskabet i ca. 30 minutter. Blend smør, 
olie og krydderier let (til panering). Skær 
fisken i passende stykker, og læg dem 
i et fad med et lag af paneringen over. 
Bag dem i ovnen ved 180 °C i ca. 20 
minutter. TIPS: Læg urter under fisken 
ved stegning.

REJE- OG CHORIZOGUMBO
Lav en brun jævning af olie og mel. 
Tilsæt løg, selleri, piquillo og hvidløg, 
og steg det, til løgene er klare. Tilsæt 
tomatpuré og sambal oelek. Steg 
samtidigt chorizoen på en pande 
sammen med melblandingen. Tilsæt  
5 dl vand eller kyllingebouillon, og lad det 
koge op. Lad det koge i ca. 30 minutter, 
rør rundt, tilsæt mere væske efter behov. 
Tilsæt rejer, smag til med Chili & Lime, 
salt og peber, og drys med persille.

LAMMESKANK
10 stk.  lammeskank
1 dl Santa Maria American Cajun 
2,5 dl kalvefond
3 dl rødvin
3 fed hvidløg

TOMATER
40 stk. små cherrytomater
1 dl Santa Maria Basil & Tomato
0,5 dl vineddike (sherry)
2 dl olie

KARTOFFELBÅDE
1,5 kg kartofler
1 dl Santa Maria Smoky BBQ

 Santa Maria Rock Salt

Puds lammeskankene, og gnid dem med 
cajun. Lad dem trække i 4 timer. Brun 
dem sammen med hvidløg. Tilsæt rødvin 
og fond, og lad det simre i ovnen i ca. 
3 timer ved 160 °C (kødet skal løsne 
sig fra benet).

Halver tomaterne, og læg dem med den 
skårne overflade opad i et fad. Bland 
vineddike, olie og krydderier, og hæld det 
over tomaterne (gerne med en ske). Bag 
dem i ovnen ved 100 °C i ca. 2,5 time.

Kartoflerne skrælles og skæres i både. 
Vend dem med krydderier, og bag dem 
i ovnen ved 180 °C. Man kan med fordel 
reducere skyen fra lammeskankerne og 
servere den til retten.

Lammeskank 
MED LANGTIDSSTEGTE 

TOMATER & KARTOFFELBÅDE

LOUISIANA  
RISOTTO

Cajunpaneret TORSK
MED REJE- OG 

 CHORIZOGUMBO

10 PORTIONER

1,5 kg kyllingelår  
1,5 dl Santa Maria American Cajun 
1,5 dl Santa Maria Mango/
 Jalapeño Glaze

RISOTTO
1 kg risottoris
3 dl hvidvin, tør
2 l  hønsebouillon
2 fed frisk hvidløg
2 stk. skalotteløg
5 dl Santa Maria Pinto Beans
2 dl Santa Maria Sundried   
 Tomatoes, strimlet
2 dl Santa Maria Peperone   
 Piquillo, strimlet
1 ss Santa Maria Umami
  
 Santa Maria Rock Salt og  
 Santa Maria Tellicherry Black  
 Pepper efter smag

Krydr kyllingelårene med krydderi-
blandingen, og lad dem ligge nogle 
timer. Steg dem derefter i ovnen ved 
180 °C. Pensl med glaze i slutningen af 
tilberedningen, og steg dem klare.

Skalotteløg og hvidløg hakkes og
brunet i en gryde, hæld risottoris i
efter nogle minutter og rør rundt. Tilsæt 
hvidvin og kog op. Tilsæt hønsebouillon 
lidt af gangen, så det ialt koger i ca. 
20 minutter. Rør pinto beans, sundried 
tomatoes og peperone piquillo i. Smag 
til med Umami, salt og peber.

10 PORTIONER 10 PORTIONER



I konceptet Your World Reflavoured findes der ti spændende 
krydderiblandinger, som inspirerer dig til at udforske det søde,  

det salte og det syrlige. Påvirkningen strækker sig lige fra  
food trucks i New York & Mexico til madboder i Asien  

og lokale middelhavsrestauranter. 

Forvandle en hvilken som helst frokost, salat eller dessert fra noget 
almindeligt til noget ekstraordinært. Drys det på dine retter.  

Brug det før, under eller efter tilberedningen, og giv dine retter, 
saucer, dressinger og marinader et fantastisk pift.

Læs mere om, hvordan du rusker op i din verden med 10 forskellige krydderiblandinger:

santamariafoodservice.dk

 på et smagfuldt 
Byd dine gæster

eventyr!


