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10 RECEPTEN, TIPS EN SLIMME TRICKS

Horecagasten zijn dol op taco’s en wij snappen wel 
waarom: ze zien er heerlijk kleurrijk uit en je kunt 
ze lekker met je handen eten. Als chef kun je jouw 
creativiteit helemaal kwijt in dit gerecht door de 
eindeloze opties aan toppings en vullingen. Haal je 
inspiratie uit de klassieke Tex Mex keuken of vul je 
taco als werelds streetfood gerecht.

Taco’s zijn een ideale toevoeging aan je menukaart. 
Je serveert ze als snack, lunch of als volwaardig diner. 
Er bestaan zelfs ontbijttaco’s. 

DIT E-BOOK BARST VAN DE TACO-INSPIRATIE

Culinair avonturier Jord Althuizen deelt zijn tacotips, 
je leert slimme tricks om snel tacogerechten te 
serveren en je ontdekt tien recepten van de beste 
tacochefs van Nederland. Nog geen fan van de 
taco? Je gaat helemaal om na het proeven van 
deze spec-taco-laire gerechten.
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Jord Althuizen is de veelbekroonde barbecue-

koning van Nederland. Met zijn bedrijf Smokey 

Goodness verrast hij al jarenlang met geweldige 

gerechten van het vuur tijdens events, zijn Black 

Smoke-restaurants in Rotterdam en Antwerpen 

trekken volle zalen en zijn eigen publicaties staan 

zonder uitzondering hoog in de lijst van best selling 

kookboeken. Hij maakt graag gebruik van taco’s 

die hij leerde waarderen tijdens inspirerende 

reizen. “Taco’s bieden onbegrensde mogelijkheden.”

JE REIST VEEL VOOR INSPIRATIE. WELKE 

LESSEN LEERDEN JE TRIPS NAAR MEXICO EN 

LOS ANGELES JOU?

“In Mexico zijn taco’s echt een religie. Ik deed een 

taco tour langs allerlei echt Mexicaanse tentjes en zat 

en at daar met de locals. Wat me opviel is dat ze het 

heel eenvoudig houden. Een goede taco, de basis 

van vlees, vis of groente en een eenvoudige salsa, 

wat limoen, koriander en sjalotjes, that’s it. Je eet er 

een paar en proeft zo al die verschillende smaken, 

zo puur en vers dat je er je vingers bij opeet. In LA is 

weer een andere cultuur en zie je taco’s ook terug in 

fine dining. Hoe dieper je erin duikt, hoe veelzijdiger 

taco’s worden. Momenteel is de birria taco mijn 

favoriet. Die eten Mexicanen als ontbijt tegen een 

kater. Je legt ze op een bakplaat, belegt ze met je 

favoriete toppings, doet er kaas over en eet ze direct. 

Een onweerstaanbare caloriebom en katerkiller met 

limoen, koriander en sjalotjes. We serveerden deze 

taco afgelopen zomer op Lowlands en daar was het 

echt een enorme hit.”

WELKE DO’S-AND-DON’TS HEB JE VOOR DE 

BESTE TACO’S?

“Mexicanen zien taco’s een beetje zoals wij boter

hammen zien. Niemand houdt van droge boterhammen, 

daar wil je een lik boter op. Met taco’s is het niet 

anders. Zorg dus altijd dat je naast een perfect fluffy 

taco en een smaakvol hoofdingrediënt iets romigs 

hebt dat alle smaken en structuren verbindt. Er zijn 

gelukkig ook veel plantaardige alternatieven voor room 

om vegan mee te werken tegenwoordig. Over vegan 

gesproken: wij vervangen vlees vaak met padden

stoelen uit de smoker. Dat is heerlijk vlezig en neemt 

volop smaak op, met wat kruiden en salsa weet je 

niet wat je proeft. Het is absoluut niet zo dat een taco 

alleen lekker kan zijn met vlees. En… sorry koriander

haters, maar in Mexico krijg je geen taco zonder de 

groene smaakmaker. Ik vind het er zelf echt bij horen 

voor die authentieke smaak.”

HOE PRESENTEER JE ONWEERSTAANBARE 

TACO’S?

“Taco’s zijn licht van kleur. Dat maakt het een 

soort canvas waarop je met kleurrijke ingrediënten 

prachtige schilderijen kunt presenteren. Ik serveer 

mijn taco’s een beetje open, zodat je de verschillende 

lagen goed kunt zien en je meteen zin krijgt om te 

eten. Fijn gesneden ijsbergsla, sjalotjes, koriander, 

limoen en tomaatjes, het knalt echt van het bord. 

Een tacostand kan helpen je taco’s zo te presenteren 

dat de gasten in een oogopslag zien wat ze allemaal 

kunnen verwachten aan smaken en structuren.”

DE HORECA KENT LASTIGE TIJDEN. HOE 

KUNNEN TACO’S DE LEKKERSTE MARGEMAKERS 

WORDEN?

“Het belangrijkste is dat je je concentreert op een 

perfect hoofdingrediënt. Koks denken snel: er moet 

vlees op een taco, de rest is begeleiding. Maar je kunt 

vlees juist prima een begeleidende rol laten spelen bij 

een geweldige ‘mole’ die je zelf maakt. Deze Mexicaanse 

saus heeft enorm veel smaak, met cacao en pepers 

en allerlei andere ingrediënten. Als je die aanvult met 

iets meer bruine bonen en iets minder vlees kun je 

spelen met portionering. Dat levert een taco op met 

een jalapeñoscherpe marge die echt mee kan met het 

allerlekkerste op je kaart. Ook uit het oogpunt van 

duurzaamheid is die aanpak een goed idee. Het leukste 

wordt het als je aan de slag gaat met je eigen ideeën en 

jouw signatuur. Taco’s zijn onbegrensd in de mogelijk

heden dus kun je perfect spelen met ingrediënten, 

receptuur en marge.”
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JORD ALTHUIZEN
DE BBQ-AANJAGER VAN NEDERLAND

BENODIGDHEDEN (10 PORTIES)

600 g oesterzwammen
3 el zonnebloemolie
– Santa Maria BBQ & grill 

mesquite seasoning

Gegrilde maissalsa
4 st maiskolven
2 el zonnebloemolie
500 g Santa Maria Chunky Salsa 

Medium
– sap en zest van 2 limoenen
1∕5 bos koriander, grofgehakt
– zout en versgemalen zwarte 

peper naar smaak 

300 g fetakaas
– Santa Maria BBQ & grill 

mesquite seasoning
4 kropjes little gem
1 zak Santa Maria Tortilla Chips Chili
20 st soft tortilla 15 cm
2 st limoenen, in partjes gesneden

• BBQ met deksel of smoker
• Handje (geweekte) rookhoutsnippers 

(zoals eikenhout)

BEREIDINGSWIJZE

Mise-en-place

Bereid een BBQ voor op indirect grillen en 

verhit deze tot een temperatuur van 135°C 

is bereikt. Besprenkel de oesterzwammen 

licht met olie en kruid royaal met de Santa 

Maria BBQ & grill mesquite seasoning. 

Voeg de geweekte rookhoutsnippers toe 

aan de gloeiende kolen en plaats de gekruide 

oesterzwammen op het rooster. Rook circa 

30 minuten tot de oesterzwammen gaar zijn. 

Bouw de BBQ om naar direct grillen en verhit 

tot 200°C. Bestrijk de maiskolven met olie en 

gril rondom tot de mais gaar en licht geblakerd 

is. Laat de mais afkoelen, snij de korrels los 

van de kolven en meng samen met de salsa, 

limoen sap en zest en de gehakte koriander 

en breng op smaak met zout en versgemalen 

zwarte peper. 

Snij de fetakaas in kleine blokjes en kruid met 

Santa Maria BBQ & grill mesquite seasoning. 

Snij de litle gem in dunne reepjes. Verkruimel 

de tortillachips tot een grove crumble. 

Afmaken

Verwarm de paddenstoelen en tortilla’s. Leg op 

iedere tortilla een beetje gesneden sla, gegrilde 

maissalsa en warme, gerookte oesterzwammen. 

Garneer met de crumble van chilitortillachips, 

gekruide fetakaas en een schijfje limoen.
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JORD ALTHUIZEN
DE BBQ-AANJAGER VAN NEDERLAND

BENODIGDHEDEN (10 PORTIES)

Ingemaakte rode ui

3 st rode uien, in dunne ringen 

gesneden

100 ml water

100 ml blanke azijn

100 g suiker

Gegrilde ananassalsa

½ st ananas, in plakken gesneden

1 st rode ui, in blokjes gesneden

1 st tomaat, in blokjes gesneden

2 st verse rode peper, fijngehakt

10 takjes koriander, grofgehakt

1 st limoen, sap en zest

– zout en versgemalen zwarte 

peper naar smaak 

600 g kippendijen

2 el zonnebloemolie

– Santa Maria Lime Pepper 

Chili-cheddar cheese sauce:

200 g Santa Maria Cheddar Cheese 

Sauce

2 el Santa Maria Rub & Dry 

Marinade Chili

100 g Santa Maria Chunky Salsa 

Medium

20 st Santa Maria Soft Tortilla 15cm

2 kropjes little gem, gewassen 

en gesneden

10 takjes koriander

• BBQ met deksel, smoker of een grill

• Gietijzeren grillrooster (optioneel)

BEREIDINGSWIJZE

Mise-en-place

Snij de rode ui in dunne ringen. Meng azijn, 

suiker en water en voeg hierin de rode 

uienringen toe. Laat minimaal 3 uur weken. 

Bereid een BBQ voor op direct grillen en 

verhit deze tot een temperatuur van 190°C 

is bereikt. Gril de ananas plakken aan beide 

kanten tot deze mooie grillstrepen heeft 

gekregen en snijd in blokjes. Meng met de 

overige ingrediënten voor de salsa en breng 

op smaak met versgemalen peper en zout. 

Meng de olie en kippendijen goed door 

elkaar en kruid royaal met Santa Maria 

Lime Pepper. Gril de kippendijen aan beide 

kanten tot deze mooie grillstrepen hebben 

gekregen en een kerntemperatuur van 72°C 

hebben bereikt. Houd warm. 

Meng in een pan de Cheddar Cheese Sauce 

met de Rub & Dry Marinade Chili en Chunky 

Salsa Medium en verwarm de saus. 

Afmaken

Verwarm de soft tortilla’s. Beleg iedere 

tortilla met wat little gem. Snij de kippen

dijen in reepjes en leg op de met sla 

belegde tortilla’s. Garneer met de warme 

chilicheddar nacho saus, ingemaakte rode 

ui, gegrilde ananassalsa en wat versgeplukte 

koriander.
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WINNAAR

2022

BEREIDINGSWIJZE

1. Maak de ijsbergsalade aan zoals 

aangegeven.

2. De taco’s klein beetje nat maken 

en kort grillen aan beide kanten.

3. Bedekken met de salade.

4. Beleggen met avocadocrème en 

jalapeñomayonaise.

5. Furikake licht sprenkelen over de 

taco’s.

6. Verdeel slices rode ui over de 

furikake.

7. Snijd de soft shell krab doormidden 

en dep goed droog.

8. Haal de krab door het tempura

beslag en frituur op 170°C totdat 

ze mooi goudbruin zijn.

9. De gefrituurde krab op een papiertje 

leggen en de overtollige olie goed 

afdeppen. Afkruiden met zout en 

limoenzeste.

10. Soft shell krab verdelen over de 

twee taco’s en serveren.

ALEX BUITEN
CHEF-KOK ESCOBAR BRESKENS

BENODIGDHEDEN

2 st taco

– ijsbergsalade

– avocadocrème

– jalapeñomayonaise

– furikake (Japanse zeewiermix)

1 st rode ui, in halve ringen

1 st shell krab

– tempura

1 st limoen

IJsbergsalade

¼ st ijsbergsla 

3 st radijs

4  stengels koriander 

½ st maiskolf, gekookt

– sushiazijn

– olijfolie

– peper en zout

1 st limoen

Radijs slicen in julienne en ongeveer 

10 minuten in sushiazijn inleggen. 

Maiskolf afbranden met een gasbrander 

of even kort grillen en daarna de 

zijkant afsnijden en in stukjes breken. 

Koriander fijn snijden. IJsbergsla 

flinterdun snijden en mengen met de 

mais en koriander. Breng op smaak 

met zeste en sap van een halve limoen, 

peper, zout, olijfolie en sushiazijn. 

Radijsjes op een zeef leggen en hierna 

aan de salade toevoegen.

Avocado-crème

3 st avocado

– scheutje room

1 st citroen

– peper en zout

Halveer de avocado’s en verwijder de 

pit. Doe de avocado’s in een mixer en 

voeg daarbij sap en rasp van een halve 

citroen, scheutje room en peper en 

zout aan toe. Goed doordraaien tot 

een glad geheel en eventueel nog extra 

verfrissen met citroensap.  

Jalapeño-mayonaise

250 gr mayonaise

20 gr ingelegde jalapeño’s

1 st citroen

– peper en zout

Snijd de ingelegde jalapeño’s fijn en 

voeg het aan de mayonaise toe met 

een beetje vocht uit het potje. Verfris 

de mayo met wat citroensap en rasp 

en eventueel peper en zout naar smaak.

Tempura 

150 gr tarwebloem 

1 tl bakpoeder

50 gr maismeel

500 ml bruiswater (heel koud)

Meng in een kom de bloem, maismeel 

en een snuf zout. Giet het ijskoude 

bruiswater erbij en roer tot er geen 

klontjes meer in zitten.
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LEANDER VAN RAVENSWAAIJ
EIGENAAR VAN DE ROLLENDE KEUKEN TACO MARGÈN UIT AMSTERDAM

De special van Leander is de Beef 

Barbacoa. Dit is het borststuk van 

het rund (brisket). Gemaakt uit hele 

stukken borst, waardoor de veten

vleesverhouding heel mooi is; er is 

redelijk veel vet aanwezig wat het 

tijdens het garen nog lekkerder maakt. 

Het vlees wordt 10 uur gegaard op 

100 graden. Vervolgens drijft een 

deel van het vet op het vlees en 

de marinade. De marinade bevat 

kruidnagel, chipotle, komijn, oregano, 

peper en limoensap. Dit is een 

authentiek recept, waardoor er ook 

al vele ZuidAmerikanen bij Leander 

zijn geweest om deze taco te eten. 

Sommigen van hen gaven het zelfs 

een 9 als cijfer. Er zijn zelfs mensen die 

van Los Angeles naar Amsterdam zijn 

verhuisd die bij Leander een tacobox 

bestellen met alle ingrediënten voor 

thuis. Alles is vers gemaakt. Je hoeft 

het alleen maar op te warmen.

BEREIDINGSWIJZE

Snijd de runderborst in stukken van 

ongeveer 4 cm groot. Breng hoog op 

smaak met zout, kruidnagel. chipotle, 

komijn, oregano, peper, limoensap, en 

wat lichte bouillon, zodat het vlees 

voldoende vocht heeft om net onder 

te staan. Doe alles in een ovenschaal 

met een deksel. De oven op 100 graden 

10 uur lang.
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TACO VAN HUIJSTEE
CHEF RESTOBAR ’T VEERHUYS IN STEENWIJK

Taco’s taco (what's in a name?) combineert pork belly en pulled pork met een 

mango chutney.

RECEPT MANGO CHUTNEY 

BENODIGDHEDEN

– mangochutney

1 tl kurkuma

3 st mango’s

½ st sjalot, gesnipperd

1 tl puntpaprika, fijngesneden

1 teen knoflook, gesneden

1 tl suiker

½ st rode peper, gehakt

2 el honing

3 takjes tijm

BEREIDINGSWIJZE

Mango’s schillen en klein snijden, 

doe ze in de pan met de rest van de 

ingrediënten en kook dit tot puree met 

de staafmixer en breng het op smaak 

met zout en peper. 

BEREIDING PULLED PORK 

EN PORK BELLY

Smeer de pulled pork in met olie en 

Pig Powder van Smokey Goodness. 

Rook de pulled pork gedurende 

10 minuten op de BBQ. Gaar het daarna 

langzaam verder in BBQsaus op basis 

van cola, ketchup en knoflookgranulaat. 

Pekel de pork belly in water, zout, 

knoflook, rozemarijn en ui. Rook de 

pork belly vervolgens 4 uur op de BBQ. 

Snij het vlees daarna in plakjes en lak 

het af met de BBQsaus. 
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BOYKE TEN BROEKE
THE HUNGRY DUTCHMAN

Met mijn recepten probeer ik mensen 

te overtuigen om weer eens naar 

een echte slager te gaan. Als je een 

echt goede slager hebt, hou deze 

dan te vriend! Ik heb het geluk dat ik 

er zelfs twee in mijn omgeving heb. 

En één daarvan vroeg mij om iets 

met rundertong te maken. Nu ben ik 

zelf gek op taco’s dus de combinatie 

was snel gemaakt. Dit recept lijkt 

ingewikkeld maar is eigenlijk heel 

eenvoudig te maken met weinig 

inspanning.

BENODIGDHEDEN

Marinade 

1 st rundertong

3 l water (of in ieder geval genoeg 

tot de rundertong onder water 

staat)

2 st runderbouillonblokjes

1 pot milde salsa (of zelfgemaakte 

uiteraard)

– Santa Maria Taco Seasoning 

mix of wat spicy BBQkruiden 

geschikt voor rundvlees  

2 st rode ui (in dunne halve ringen 

gesneden)

3 st limoenen

1 tl zeezout

1 tl rietsuiker

– verse koriander (klein 

gesneden)

150 gr schapenkaas of feta (in kleine 

blokjes)

8 st kleine wraps

BEREIDINGSWIJZE

1. Begin vroeg want rundertong moet 

wel even koken. Zet een pan met 

3 liter water op – of in ieder geval 

genoeg tot de rundertong onder 

water kan – en breng het water aan 

de kook.

2. Doe de rundertong hierin en voeg 

de bouillonblokjes toe. Laat het 

geheel nu zachtjes doorkoken op 

middelhoog vuur voor zo’n 3 uur. 

Wat er nu gebeurt is dat door het 

koken de buitenste schil van de 

rundertong loskomt. 

3. Na 3 uur haal je de rundertong uit 

het water. Leg deze op een plank en 

laat even uitdruipen. Je kunt nu, net 

als bij een gekookt ei, de buitenste 

schil van de rundertong afpellen. 

Je houdt nu waanzinnig lekker vlees 

over dat al wat smaak heeft door 

de bouillonblokjes. 

4. Bestrooi deze nu met de taco

seasoningmix of je favoriete 

kruidenmix voor rund vlees en leg 

even opzij.

5. Je kunt het nu in de oven maken 

maar nog lekkerder is om de BBQ 

te gebruiken zodat je die heerlijke 

rokerige smaak erbij krijgt. Zorg wel 

dat je de BBQ inricht voor indirecte 

hitte. (Dit houdt in dat het vlees niet 

boven het vuur ligt maar ernaast, 

zodat de hitte indirect het vlees 

verder gaart.) Oven of BBQ moeten 

op 130 graden ingesteld worden.

6. Leg nu de rundertong een uur op 

de BBQ of in de oven.

7. Snij intussen de ui in dunne halve 

ringen. Pers de limoenen uit in een 

schaaltje en meng het zeezout 

en rietsuiker hierdoor totdat het 

helemaal opgelost is. Meng nu de 

rodeuiringen hierdoorheen en 

zet even voor minimaal 15 minuten 

apart. Dit proces heet inleggen en 

geeft de rode ui een waanzinnig 

mooie kleur en een hele lekkere 

smaak.

8. Na 1 uur haal je de rundertong van 

de BBQ af of uit de oven. Leg het 

op een snijplank en snij nu in kleine 

stukjes. Dit kun je ook met 2 vorken 

doen omdat de rundertong zo mals 

is dat hij echt bijna uit elkaar valt. 

9. Verhit nu op de BBQ of in een pan 

de wraps even en vul deze daarna 

als volgt:

– Smeer wat salsa in de wrap.

– Doe hierbovenop wat rundertong 

(niet te veel want het moet er 

wel in blijven).

– Leg er nu wat ingelegde rode 

ui op en daarbovenop wat 

verkruimelde schapenkaas of feta. 
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JAN BOEREN
LE CUISINIER

BENODIGDHEDEN

Taco Shell

– kantenklare shells van Santa Maria

Gele aardappelpuree

– geelvlezige aardappel

– aji amarillo, vers of als pasta

Paarse / blauwe aardappelpuree

– paarse of blauwe aardappel

– sushiseasoning (of een andere 

aromatische azijn)

Garnaal

– per persoon 5 à 7 grote garnalen

– teentje knoflook

– neutrale olie

Salsa Golf

– 1 eidooier

– scherpe gladde mosterd

– dragonazijn (of een andere 

aromatische azijn)

– neutrale olie

– tomatenpuree

– jalapeñopepersaus (Tabasco)

Avocado

– ca. ⅓ avocado per persoon, bij 

voorkeur juist rijp en mooi groen

– limoensap

Garnering

– blad van bleekselderij

– sumak

BEREIDINGSWIJZE

Taco Shell

Verwarm de kantenklare tacoschelpen in een 

oven van 50°C.

Gele aardappelpuree

Maak een aardappelpuree door de geschilde 

aardappelen te koken in water, te pureren m.b.v.  

een pureeknijper en smeuïg te maken met olijf olie 

en naar smaak aji amarillo pasta. Passeer de puree 

eventueel nog door een zeef om hem volkomen 

vrij van klontjes te krijgen. Doe de puree in een 

spuitzak en leg even apart.

Paarse / blauwe aardappelpuree

Kook de aardappelen goed gaar in de schil, laat 

afkoelen en pel ze. Maak een aardappelpuree m.b.v. 

een pureeknijper en meng met sushi seasoning tot 

een aromatische puree. Let op de smaakintensiteit: 

de puree moet in balans zijn met de andere puree 

en de overige ingrediënten van de causa. 

Gebruik eventueel wat neutrale olie om de puree 

smeuïger te maken, maar niet smaak intensiever. 

Passeer de puree eventueel nog door een zeef 

om hem volkomen vrij van klontjes te krijgen. 

Doe de puree in een spuitzak en leg even apart.

Garnaal

Brand de garnalen aan beide zijden met een 

brander tot juist gaar. Rasp de knoflook in een 

beetje olie en kwast dit mengsel op de garnalen. 

Brand nog even na zonder dat de knoflook 

verbrandt. De buitenkant van de garnaal moet 

lichte schroeiplekken vertonen; de binnenkant 

moet nog opaal zijn.

Salsa Golf

Maak een mayonaise met de dooier, mosterd, 

azijn en olie. Meng met de tomatenpuree en de 

jalepeñosaus tot een lichtpittige saus met de 

kleur van whiskysaus. Zorg dat de saus voldoende 

stand heeft. Bewaar in een spuitzakje.

Avocado

Halveer en ontpit de avocado vlak voor het 

opdienen, en schep het vruchtvlees met een lepel 

uit de schil. Besprenkel met limoensap. Snijd over

dwars in schijfjes.

AFWERKING

Spuit op een bordje twee dopjes gele aardappel

puree. Druk hierop een tacoschelp zodat hij 

rechtop blijft staan. Vul de tacoschelp met een 

laagje gele aardappelpuree. Plaats hierop een 

laag avocado en daar weer een dun laagje gele 

aardappelpuree op. Hierop komen vier garnalen. 

Top af met doppen van gele en paarse aardappel

puree van verschillende grootte. Spuit enkele gele 

en paarse doppen aardappelpuree van 

verschillende grootte voor de taco. Plaats de drie 

overgebleven garnalen op en voor de taco. Plaats 

enkele kleine doppen Salsa Golf op de creatie en 

een flinke dop voor de taco. Werk af met blad van 

bleekselderij en een heel klein beetje sumak.

Een causa is een typisch Peruaans gerecht, gemaakt van aardappel, aji – dat is een milde Peruaanse peper – 

en vaak, maar niet altijd avocado en garnaal. Peruanen eten dit gerecht op kamertemperatuur of gekoeld.
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BENODIGDHEDEN

Coleslaw

500 g wittekool

125 g rodekool

2,5 st wortel

2,5 dl mayonaise

2,5 el mosterd

1,25 tl zout

Tortilla’s

1000 g bloemkool

2,5 el olie

1 zakje Santa Maria Taco Seasoning 

Mix

10 st Santa Maria Tortilla 6 inch

½ st koriander (bosje)

410 g Santa Maria Mexican Style 

Chili Beans

BEREIDINGSWIJZE

Romige koolsla

1. Snijd de wittekool, rodekool en 

wortelen in dunne reepjes.

2. Meng de groenten met de 

mayonaise, Dijonmosterd, zout 

en peper.

Tortilla’s

1. Besprenkel met de tacokruiden en 

bak kort op een zacht vuur.

2. Snijd de bloemkool in roosjes en 

bak ze in olie tot ze lichtgebruind 

zijn.

3. Verwarm de gebakken bonen in een 

pan.

4. Grill de tortilla's in een hete pan.

5. Verdeel de gebakken bonen over 

de tortilla en werk af met koolsla 

en bloemkool. Bestrooi met wat 

fijngesnipperde koriander.
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BENODIGDHEDEN

Bourbon glazed zalm

1000 g zalmfilet

28 g Santa Maria Rub Chipotle & 

Citrus 650 g

160 g Santa Maria Bourbon BBQ 

Sauce

Limoen-mayonnaise

180 g mayonaise

50 ml limoensap

1 st limoen, zest

Toppings 

20 st Santa Maria Tortilla 6”

200 g rodekool, in dunne reepjes

1 st bosui, gehakt

50 g verse koriander, gehakt

1 st mango, in blokjes

4 st radijsjes, in dunne plakjes

BEREIDINGSWIJZE

1. Zet de oven op 225 °C.

2. Leg de zalmfilet op een bord, met 

de velkant naar beneden. Bestrooi 

met de rub en bestrijk goed met 

de BBQsaus.

3. Bak ongeveer 20 minuten in 

de oven, tot de zalm een kern

temperatuur heeft van 55 °C.

4. Meng de ingrediënten voor de 

limoenmayonaise en bereid de 

toppings voor.

5. Bouw de taco’s à la minute, begin 

met de rodekool, dan zalm met 

wat extra BBQsaus.

6. Voeg vervolgens de mango, bosui 

en koriander toe. Dan een paar 

plakjes radijs, en maak af met de 

limoenmayonaise.
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BENODIGDHEDEN

Kip

1 kg kippendijfilet

200 dl Santa Maria Teriyaki Sauce

 – zout

 –  Santa Maria Tellicherry 

Black Pepper

20 st Santa Maria Tortilla 6”

800 g wittekool, fijngeraspt

1 st wortel

2 st bosui

Sesam dressing

30 gr sesamzaad

100 ml koolzaadolie

50 ml appelciderazijn

50 ml Japanese sojasaus

2 tl knoflook, geperst

Ingemaakte komkommer

0,5 st komkommer

1 el Santa Maria Pickling Spice 

Mix 400 g

Garnering

 – bosui, gehakt

 – sesamzaad, geroosterd

 – Santa Maria Teriyaki Sauce

BEREIDINGSWIJZE

1. Kruid de kippendijfilets met peper en 

zout en meng met teriyakisaus in een 

kom. Marineer minimaal 30 minuten.

2. Verhit een koekenpan en rooster de 

sesamzaadjes goudbruin.

3. Doe de geroosterde sesam zaadjes in 

een blender samen met olie, sojasaus, 

appelcider azijn, gember en knoflook. 

Mix daarna tot een gladde dressing. 

Aan de kant zetten.

4. Pickle de gesneden komkommer met 

Pickling spice mix volgens verpakking. 

Zet het minimaal 15 minuten in de koeling.

5. Snijd de wortel julienne en rasp de kool 

fijn, bij voorkeur op een mandoline. 

6. Verspreid de gemarineerde kip met 

genoeg ruimte ertussen op een oven

plaat en bak op 275°C gedurende 

ongeveer 10 minuten tot ze aan de randen 

lichtgebruind en krokant zijn. Pluk de 

kippendijen uit elkaar, bestrooi met wat 

sesamzaadjes en zet apart.

7. Rooster de tortilla's in een droge pan of 

bakplaat. Houd warm onder een doek.

8. Meng vlak voor het serveren de fijn

geraspte kool met sesamdressing.

9. Vul elke tortilla in de volgende volgorde: 

kool met dressing, geraspte wortel, 

pulled kippen dijen, extra teriyakisaus en 

gesnipperde lenteuitjes. Top af met 

sesamzaadjes.
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Tortilla producten EAN CE EAN HE

Soft Tortillas Wraps 6” 12 st 330 g × 12 7311310047801 7311310047808

Soft Tortillas Wraps 8” 12 st 480 g × 8 7311310047801 7311310047808

Soft Tortillas Wraps 10” 12 st 750 g × 6 7311310047801 7311310047808

Soft Tortillas Wraps 12” 12 st 1080 g × 6 7311310047801 7311310047808

Wortel Tortilla Wrap 10” 10 st 620 g 7311311022791 17311311022798

Bieten Tortilla Wrap 10” 10 st 620 g 7311311022784 17311311022781

Soft Grilled Tortilla 12” 12 st 1080 g × 6 7311311023828 17311311023825

Taco Shells 2200 g × 1 7311310044039 –

Chips EAN CE EAN HE

Tortilla Chips BBQ 475 g × 12 7311310032081 7311310032088

Tortilla Chips Cheese 475 g × 12 7311310032098 7311310032095

Tortilla Chips Salted 475 g × 12 7311310032104 7311310032101

Tortilla Chips Chili 475 g × 12 7311310032111 7311310032118

Nacho Chips 475 g × 12 7311310032128 7311310032125

Sauzen EAN CE EAN HE

Cheddar Cheese Sauce 3000 g × 3 7311312007254 17311312007251

Taco Sauce Hot 3700 g × 2 7311310045524 7311310045521

Taco Sauce Mild 3700 g × 2 7311310045531 7311310045538

Chunky Salsa Medium 2250 g × 3 7311310454975 7311310454972

Guacamole Style Topping 940 g × 6 7311310455675 7311310455672

Salsa 940 g × 6 7311310455774 7311310455771

Sriracha Sauce 980 g × 6 7311311018466 7311311018463

BBQ Sauce Bourbon Whiskey 1100 g × 6 7311311018473 7311311018470

Chipotle Sauce 890 g × 6 7311311018480 7311311018487

Sweet Chili Sauce 1100 g × 6 7311311018503 7311311018500

Teriyaki Sauce 1090 g × 6 7311311018510 7311311018517

Habanero Cheese Sauce 970 g × 6 7311311018527 7311311018524

Taco Sauce Hot 800g × 8 7311312002174 7311312002171

Toppings EAN CE EAN HE

Jalapeño Hot 900 g × 6 7311310044282 7311310044289

Green Jalapeños Hot 3065 g × 2 7311310044459 7311310044456

Kruiden EAN CE EAN HE

Taco Original Spice Mix 532 g × 6 7311311013690 7311311013697

Fajita Spice Mix 532 g × 6 7311311013706 7311311013703

Pulled Pork Rub 545 g × 6 7311311013652 7311311013659

Beef Brisket Rub 545 g × 6 7311311013669 7311311013666

Kimchi Spice Mix 315 g × 6 7311311018442 7311311018449

Pickling Spice Mix 400 g × 6 7311311018459 7311311018456

BBQ Rub Chili 500 g × 6 7311311012754 7311311012751

BBQ Rub Herbs 580 g × 6 7311311012761 7311311012768

BBQ Rub Steakhouse 565 g × 6 7311311012778 7311311012775

BBQ Rub Chipotle & Citrus 650 g × 6 7311311013256 7311311013253

Tellicherry Black Pepper 210 g × 6 7311310414078 7311310414075

White Pepper 255 g × 6 7311310414177 7311310414174

Rock Salt 455 g × 6 7311310414276 7311310414273

Chili Explosion 275 g × 6 7311310414375 7311310414372

Lime Pepper 310 g × 6 7311310414474 7311310414471

Roasted Garlic & Pepper 265 g × 6 7311310414573 7311310414570

Bbq & Grill Mesquite 285 g × 6 7311310414672 7311310414679
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Santa Maria is onderdeel van Paulig PRO, dat professionals helpt smaakvol, duurzaam en succesvol te ondernemen in foodservice.

 WWW.PAULIGPRO.COM  INFO@SANTAMARIA.EU  TEL +31 30 602 3490 

WIL JE MEER 
INFORMATIE?


