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Jälkiruoka & 
leivonnaiset Juomat Muut

Anis
liharuoat: broileri-
nuudelit, liha- 
padat ja -vuoat

graavilohi aasialainen 
äyriäisvokki

peruna- ja  
papuruoat, 
kasvissäilykkeet, 
porkkana

chutney
leivät:  
joululeipä,  
perunarieskat

tee, kahvi

Lakritsainen  
maku tuo eksoot-
tisen vivahteen 
leivonnaisiin ja 
aasialaisiin ruokiin.

Basilika

osso bucco,  
spagetti bolog- 
nese, naudan- 
liha-, broileri- ja 
jauheliharuoat

italialaiset ja 
ranskalaiset 
kalaruoat

äyriäispata

Tomaattinen  
kasvislasagne, 
caponata,  
uunitomaatti

pastakastikkeet, 
basilikamajoneesi

Pizzan ja pastan 
paras ystävä. 

Cayenne- 
pippuri

broileri,  
naudan- ja  
porsaanliha,  
lihapata,  
jauhelihakastike

kalatacot simpukat kasvispadat

hummus,  
mausteiset  
marinadit,  
salaatinkastikkeet

virkistävä  
detox-juoma 
sitruunamehun 
kera

Potkua texmex- 
ruokiin. Testaa 
myös lämpimissä 
voileivissä. 

Chili  
Jalapeño 

naudan- ja  
porsaanliha,  
lihapadat,  
lihaburritot, 

kalatacot, 
texmex- 
uunikala

mausteiset  
kasvislisäkkeet

dipit, salsa,  
pico de gallo, 
guacamole

Meksikolaisille 
ruoille luotu 
väkevähkö chili.

Chili, jauhettu:  
Piri Piri, Chipotle, 
Ancho

naudan- ja  
porsaanliha,  
lihapadat,  
lihacurry

grillatut  
katkaravut

kasviscurryt, 
uunijuurekset marinadit

Chili- 
hiutaleet

liharuoat,  
chili con carne grillattu lohi papu- ja  

linssiruoat

aasialaiset 
mausteiset  
marinadit,

Meksikolainen ja 
aasialainen ruoka.

Curry broileri,  
porsaanliha kalacurry paella majoneesi,  

kastikkeet

Loihdi maku esiin 
kuullottamalla 
öljyssä. Intialaisen 
ruoan helposti 
lähestyttävä 
maustaja.

Fenkoli
porsaanliha, 
lammas, lihan 
kuivamarinadi

ranskalainen 
kalakeitto

kaali,  
sienet

mausteinen  
chutney,  
currytahna

ruokaleivät osana  
chai-teetä

Lakritsan maku 
tuo potkua leipiin 
ja kasvisruokiin.

Grillaus- ja 
yleismauste

jauheliharuoat, 
grillattu broileri, 
pyttipannu

paistetut  
perunat

marinadit, 
mausteiset  
kastikkeet

Inkivääri
porsaanliha ja 
broileri: aasia- 
lainen lihavokki

sushi kasvis- 
sosekeitto

aasialaiset  
marinadit

jälkiruoat ja 
leivonnaiset: 
inkiväärikakku, 
pikkuleivät, 
piparkakut

smoothie,  
glögi

Sopii erityisen 
hyvin aasialai-
seen ruokaan. 
Maustaa itse 
tehdyt marinadit 
ja maustetahnat.

Juusto- 
kumina

naudanliha- ja 
jauheliharuoat: 
lihacurryt, chili 
con carne,  
lammaspadat

kasviscurry,  
chili sin carne, 
falafelit

raita
Intialaisen ja  
meksikolaisen 
ruoan kulmakivi. 

Kaneli

naudanliha ja  
lammas: intia- 
lainen lihapata, 
lammaspata, 
lihatagine

kasviscurry,  
kasvistagine

kakut, pullat, 
puurot, viili,  
hedelmä-
jälkiruoat, suklaa

kahvi, tee,  
kaakao, glögi

Sopii hyvin 
intialaiseen, 
meksikolaiseen ja 
pohjoisafrikka- 
laiseen ruokaan. 

Kapris
jauheliharuoat, 
wieninleike, 
lindströmin- 
pihvit, tartarpihvi

kalakeitto,  
kalafileet, 
savukalaleivät

perunaruoat: 
perunasalaatti

kapris- 
jogurttikastike

Kardemumma
intialaiset liha-
curryt, aasialaiset 
broileriruoat, 
lammas

mausteinen 
lisäkeriisi

kakut, pullat, 
hedelmä-
jälkiruoat, jäätelö

kahvi, tee,  
kaakao, glögi

Sopii erityisen 
hyvin intialaiseen 
ruokaan.

Perusmausteet 
mauste

maustekartta
Maustaminen on hauskaa ja helppoa! Santa Marian Maustekartasta 

näet, miten mausteita ja raaka-aineita kannattaa yhdistellä. 

Kartta jatkuu seuravalla sivulla
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Katajan- 
marja

riistakastikkeet  
ja -padat,  
jauheliharuoat

hapankaali riistakastike,  
tuliset marinadit leipätaikinat

Kirveli grillattu kana höyrytetty kala
kasvisruoat, 
sieniruoat ja 
-säilykkeet

hollandaisekastike 
kiisseli,  
mehukeitto,  
hedelmäsalaatti

Sopii erityisen 
hyvin munak- 
kaaseen.

Korianteri lammaspata, 
palapaisti paistettu lohi

ruokaleipä, 
piparkakut,  
omenapaistos

Kiinalaisen, intia- 
laisen, indonesia- 
lainen keittiön  
ja currymauste- 
seosten kulmakivi.

Korianterin-
lehti

broileri, liharuoat aasialaiset kala-
ruoat, kalacurryt

linssicurry,  
guacamole, 
tomaattisalsa

aasialaiset mari-
nadit, chutney

Kurkuma
erilaiset lihacurryt,  
broileriruoat 
(aasialaiset), 
porsaanliha

kalakeitto linssidal kurkumalatte

Erinomainen  
lisä curryihin. 
Terveysvaikutuk-
set tehostuvat, 
kun kurkumaa 
nauttii musta- 
pippurin kanssa. 

Laakerinlehti
naudanliharuoat, 
maksa- ja munu-
aisruoat, makkara- 
keitto, lihapata

keitetty kala, 
sillisäilykkeet rapukeitto kasvismuhennos marinadit

Mauste- 
pippuri

naudanliharuoat: 
palapaisti, riista

sillisäilykkeet, 
silakka

kasvissosekeitto, 
kurpitsa

liha- ja kalaliemi, 
kastikepohjat piparkakut

Meirami

maksa, veriruoat,  
riista, lammas- 
ruoat, poron- 
käristys, jauhe- 
liha-kaalipata, 
makkararuoat

silakkapihvit, 
kalakiusaus

punajuuri,  
porkkanalaatikko,  
kaaliruoat,  
hernekeitto, kaali

uuniomenat, 
omenapiiras

Vahvojen  
makujen mauste. 

Minttu lammas, vasikan- 
liha, jauheliharuoat

uunikasvikset, 
kaalipata

minttukastike, 
marinadi  
lampaalle tai 
broilerille

suklaajälkiruoat, 
sämpylät,  
hedelmäsalaatti

minttutee

Muskotti- 
pähkinä

lihapadat,  
lihamureke

perunaruoat,  
kasvisruoat, 
pinaatti,  
porkkana, lanttu

valkokastike

leivonnaiset, 
suklaakakku, 
porkkanakakku, 
omenapiiras

chai-tee, latte, 
maitokahvijuomat

Mustapippuri, 
kokonainen

lihapadat, liha- 
keitto, riistaruoat

kalakeitto,  
kalapata vihanneskeitot lihaliemi

Sopii lähes 
kaikkiin patoihin, 
liemiin ja keit-
toihin. Maistuu 
parhaalta juuri 
ennen käyttöä 
jauhettuna. 

Mustapippuri, 
rouhittu

paistettu ja grillattu 
liha, broileri

grillattu kala, 
kalakeitto

punajuuri- ja 
kaaliruoat

dipit, salaatin- 
kastikkeet

Sopii kaikentyyp-
pisiin ruokiin ja 
pöytämausteeksi.

Neilikka
kinkun kamara, 
porsaanliharuoat, 
riista

kaaliruoat, 
aasialainen riisi, 
punajuuri

lihaliemi,  
kalaliemi

piparkakut, 
maustekakut, 
omenaleivonnaiset 
ja -jälkiruoat

glögi

Oregano
grillattu liha, 
jauhelihakastike, 
lihamakaroni- 
laatikko

italialaiset ja 
ranskalaiset kala-
ruoat, silakkapihvit

tomaatti:  
tomaattikeitto, 
caponata

pastakastikkeet sämpylät ja leivät
Pizzan ja pasta- 
kastikkeiden 
paras ystävä.

Paprika,  
savustettu

liharuoat,  
grillattu liha

kalaruoat,  
grillattu kala

tomaattikeitto, 
chili sin carne

marinadit ja  
kastikkeet

Antaa lisää 
savuista lämpöä 
grilliruokiin. 

Paprikajauhe

naudan- ja porsaan- 
liharuoat, paisti, 
paistettu ja gril-
lattu liha, broileri, 
jauheliharuoat

kalakeitto,  
paistettu kala äyriäiskeitto

grillatut kasvikset, 
uunikasvikset, 
shakshuka

maustevoi, dipit, 
marinadit erityi- 
sesti grilliruoalle

Hyvä yleismauste 
antaa ruokaan 
eloisan punaisen  
värin, joka  
korostuu öljyssä  
paistamalla. 

Persilja broileri, naudan- 
liha, lampaanliha, kalaruoat äyriäiskeitto

vihannesruoat, 
pavut, linssit, riisi, 
bulgur, kvinoa, 
perunaruoat: 
kermaperunat, 
perunamuusi

maustevoi,  
salaatinkastikkeet

Sopii munaruokiin.  
Maku voimistuu 
kypsennettäessä.

Piri Piri broileri, jauheliha kalaruoat äyriäiset
Sopii hyvin 
meksikolaiseen 
ruokaan. 

Pizzamauste jauhelihakastike pastakastikkeet

Täydellinen pari 
pizzalle. Maustaa 
myös lämpimät 
voileivät.

Perusmausteetmauste

Kartta jatkuu seuravalla sivulla
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Pomeranssin- 
kuori

paistettu broileri paistettu kala uuniporkkanat appelsiini- 
marmeladi

ruokaleivät ja 
korput, pipar- 
kakut, mämmi, 
maustekakku

glögi

Sitrushedelmän- 
kuori tuo aavis-
tuksen raikkautta 
leivonnaisiin ja 
marmeladeihin. 

Rakuuna
broileri ja  
kalkkunaruoat, 
lihapata

kalaruoat

uunikerma- 
perunat, kaali- 
salaatti, kasvis-
sosekeitto, pais- 
tetut porkkanat

béarnaisekastike, 
salaatinkastikeet

Sopii erityisen 
hyvin munak- 
kaaseen.

Rosepippuri
kinkkuperuna- 
paistos, lammas, 
riista, porsaanliha

lohi, paistettu  
ja grillattu kala herkkusienisalaatti

jälkiruoat:  
puolukkarahka, 
jäätelö

Rosmariini
riista, lammaspaisti, 
porsaanliha, broi- 
leri, jauheliha-
ruoat, kanapata

pariloitu kala rosmariiniperunat marinadit leivät, focaccia, 
makeat keksit

Välimeren 
keittiön  
ikisuosikki.

Ruohosipuli jauhelihakastike, 
lihapata silli, kalakeitto salaatit salaatinkastike

Toimii tuoreen 
ruohosipulin 
korvaajana. 

Sahrami broileri paella,  
bouillabaisse äyriäisrisotto sahramipullat, 

vanukkaat
Tuo riisiruokiin 
väriä.

Salvia
lihapadat: lammas, 
porsaanliha ja 
riista, salviabroi- 
leri, saltimbocca

paistettu kala, 
kalapata

sienisalaatti, 
tomaattiruoat, 
keitot

italialainen 
salvia-voikastike 
pastalle

Elävöittää pizzan 
ja risotot. 

Seesamin- 
siemen

aasialainen 
lihavokki

seesami- 
kuorrutettu lohi salaatit leivonnaisten 

koristelu

Sinapin- 
siemen

porsaanpaisti sillisäilykkeet
suolakurkut ja 
muut kasvis- 
säilykkeet

sinappi perintei-
senä tai maustet-
tuna (konjakki, 
chili, valkosipuli)

Sipulijauhe
jauheliharuoat, 
jauhemaksapihvit, 
jauhelihakeitto

suurin osa  
kasvisruoista salaatinkastike Käytä tuoreen 

sipulin asemasta. 

Sitruuna- 
pippuri

grillattu broileri paistettu ja grillattu 
kala, uunilohi katkarapukasari salaatinkastike, 

kermaviilikastike
Erinomainen 
pöytämauste. 

Tilli tilliliha

kaikki kalaruoat: 
grillattu ja pais- 
tettu kala, uuni- 
kala, kalakeitto, 
paistetut muikut

äyriäisruoat, ravut tillimajoneesi

Toimii tuoreen 
tillin korvaajana. 
Maku voimistuu 
kypsennettäessä. 

Timjami

maksa, riista,  
lammas, naudan- 
liha: pitkään 
haudutettava 
lihapata, osso 
bucco

kalakeitto,  
kalapata

simpukat,  
äyriäis- 
bouillabaisse

tomaattikeitto,  
sipulikeitto, 
kaalikääryleet, 
hernekeitto, sieni- 
risotto, punajuuri

marinadit
marja- ja  
hedelmä- 
jälkiruoat

yrttitee
Sopii erityisen 
hyvin muna- ja 
pastaruokiin. 

Tähtianis

naudan- ja 
porsaanliha: 
porsaanlihavokki, 
aasialainen liha- 
pata, vietnami- 
lainen naudanliha-
keitto, inkivääri- 
kana, riista

mausteinen  
porkkanakeitto jälkiruoat tee, glögi

Antaa kiinalai-
selle ruoalle sille 
ominaisen maus-
teisen maun. 

Unikon- 
siemen

kaaliruoat leipien koristelu Pähkinäisen 
lämmin aromi. 

Valkopippuri
jauheliharuoat, 
lihapata, maksa-
laatikko, lammas-
ruoat, maksa

graavilohi porkkanalaatikko

liha-, kala- ja 
kasvisliemet, 
salaatinkastikkeet, 
majoneesi

Voimakkaan 
pippurisen 
makuinen. 

Valkosipuli paistettu liha, 
jauheliharuoat paistettu kala uunikasvikset, 

tomaatti

marinadit,  
pastakastikkeet, 
salaatinkastikkeet

Käytä korvaa- 
maan tuore 
valkosipuli.  
Maku voimistuu 
kypsennettäessä. 

Viherpippuri

pippuripihvi, 
lihapata,  
omenainen  
possupata, broileri, 
lammas, riista

sipulipiiras,  
sieniruoat

metsämansikka- 
konjakkiliemi

mauste

Katso myös maustesekoitusten kartta
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Basil & Garlic pastaruoat:  
pasta carbonara tonnikalapasta äyriäispasta,  

simpukkarisotto

kasvisruoat: tomaatti- 
mozzarellasalaatti,  
salaatit, täytetyt  
paprikat, tomaattikeitto

marinadit lihalle  
ja kalalle

Antaa lisää herkullista  
makua pizzaan ja 
pastoihin. 

BBQ & Grill  
Mesquite 

grillattu liha,  
hampurilaispihvit grillattu kala grillatut katkaravut

grillatut kasvisvartaat, 
halloumisalaatti,  
paistetut perunat

marinadit lihalle  
ja kasviksille

Täyteläisen savuinen 
makujen syventäjä 
grilliruoalle. 

Berbere broileri ja naudanliha: 
kana- ja lihapata linssikeitto, papupata kuivamarinadi lihalle

Lempeän tulinen  
etiopialainen  
mausteseos.

Black & White 
Herkullinen yleismauste 
yhdistää laadukkaan 
mustapippurin ja 
vuorisuolan. 

Cajun
naudanliha- ja broileri- 
ruoat, mausteiset  
porsaankyljykset

katkaravut:  
jambalaya, mausteinen 
katkarapupasta

riisi- ja kvinoaruoat

Yhdysvaltojen etelä- 
valtioiden vakiomauste 
lisää eloisaa maustei-
suutta liharuokiin. 

Chicken & Steak paistettu ja grillattu liha, 
lihavartaat, uunibroileri nyhtökaura

Paahdetun sipulin, 
tomaatin ja paprikan 
maut kruunaavat 
paistetun lihan tai 
broilerin.

Chili & Lime grillattu ja paistettu  
kala

äyriäisruoat:  
katkarapukeitto,  
simpukkarisotto

guacamole,  
salsa, kasvispata

kylmät ja lämpimät 
kastikkeet, marinadit

Hedelmäisen tulinen  
mausteseos tuo esiin  
kalan ja äyriäisten 
maun.

Chili Explosion 
chili con carne,  
grillattu liha ja broileri, 
hampurilaispihvit

paistettu lohi,  
aasialainen kalakeitto

katkarapupasta,  
simpukkakeitto,  
katkarapuvokki

nyhtökaura,  
kasvistacot,  
grillatut kasvikset

salaatinkastikkeet, 
marinadit

Tomaattisen makea  
ja tulinen mausteseos  
antaa lisäpotkua 
ruokiin. 

Coriander  
& Chili 

broileriruoat: 
thaimaalainen  
broilerikastike 

useimmat  
kalaruoat äyriäisruoat

salaatit, nuudeliruoat: 
pad thai, kasvisvokki, 
kasviscurry

vokkikastikkeet,  
dippikastikkeet  
esim. kevätrullille

Raikas aasialais- 
tyyppinen mauste- 
seos, jossa maistuvat 
korianteri ja chili. 

Five Peppers 
Harmoninen pippuri- 
sekoitus ruokaan  
kuin ruokaan.

Garam Masala lihacurryt: kanakorma, 
tikka masala kalacurryt äyriäiscurryt ja -vokit kasviscurryt, riisiruoat, 

kasvissosekeitto raita
Intialaisen keittiön  
yksi tärkeimmistä 
mausteseoksista.

Green Curry vihreä broilericurry, 
broilerikeitto aasialaiset kalaruoat

Mieto mutta maukas 
thaimaalainen mauste- 
seos sopii erityisesti 
kalalle ja broilerille. 

Herbes de 
Provence 

liharuoat, kukkoa 
viinissä, burgundinpata, 
jauheliharuoat, maksa

ranskalainen kalapata simpukkamuhennos moussaka, ratatouille

Jamaican Jerk broileri- ja porsaanliha- 
ruoat, grillattu liha

Jamaikalainen maukas 
mausteseos sopii  
porsaanlihalla ja 
broilerille. 

Lime Pepper vaalea liha: broileri- 
vokki, broilerisalaatti vaalea kala salaatit salaatinkastikkeet

Raikas lime ja  
mausteinen pippuri 
tuovat virkistävää 
makua kalaan ja 
vaaleaan lihaan.

Mango Curry broilericurry vaalea kala
Moderni intialainen 
currymauste makealla 
mangon vivahteella. 

Pasta Rossa pasta bolognese, pasta 
carbonara, pizza

Tasaisen voimakas 
mausteos antaa 
lisäpotkua pastalle  
ja pizzalle.

mauste- 
sekoitus

Kartta jatkuu seuravalla sivulla
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Ranskalaiset Yrtit kasvissosekeitto,  
ranskalainen sipulikeitto

Ras el Hanout lihapata, broileriruoat:  
broileritagine

paistetut ja grillatut 
kasvikset, porkkana- 
kikhernesalaatti

Klassisen mausteinen, 
tulinen ja maukas 
marokkolainen  
mausteseos.

Red Curry thaimaalaiset liharuoat: 
punainen broilericurry

thaimaalainen  
kalacurry

Jännittävän tulinen 
thaimaalainen  
mausteseos.

Roasted Garlic  
& Pepper 

grillattu liha valkosipulinen  
uunilohi äyriäiscurry

kasvishampurilaiset, 
uunikasvikset,  
caponata, valko- 
sipulinen perunamuusi

marinadit
Tasapainoinen  
valkosipulinen lisä 
kaikkiin ruokiin.

Rock Salt
Huippulaadukas 
vuorisuola kaikkeen 
ruoanlaittoon.

Scandinavian 
Forest

riistaruoat, liharuoat: 
lihapata, rosvopaisti, 
riistakäristys

pastaruoat, peruna-
ruoat: perunamuusi, 
paistetut perunat

punaviinikastike  
lihalle, lihakastikkeet

Metsäinen maku- 
elämys timjamista  
ja rosmariinista.

Seafood & Fish
kalaruoat: kirkas 
lohikeitto, kalapata, 
currylohi

äyriäisruoat: paella, 
katkarapuskagen kasviskuskus, salaatit

Antaa kalalle ja  
äyriäisille upean  
maun ja värin.

Tandoori lihacurryt, tandoorikana, 
mausteiset kanankoivet kalacurryt äyriäiscurryt Perinteinen ja maukas 

intialainen mausteseos.

Tellicherry  
Black Pepper

Mustapippurien aatelinen,  
jossa maistuu hienostu- 
neen hedelmäinen, 
aromikas polte. 

Teriyaki broileri: broilerivartaat, 
teriyakibroileri

kalaruoat:  
teriyakilohi

Japanilainen täyteläinen 
mausteseos, jossa 
korostuvat seesamin-
siemen, soija ja chili.

Umami

Viides perusmaku. 
Mausteseoksen 
luontaiset ainesosat 
tuovat kaikkiin ruokiin 
roppakaupalla lisää 
täyteläistä makua.

Wasabi  
& Sesame

paistettu broileri sushi,  
paistettu lohi

Seesaminsiemenet  
ja wasabi tuovat sekä 
makua että näköä 
ruokaan.

White pepper
Laadukas valko- 
pippuri sopii kaikkeen 
ruoanlaittoon ja  
pöytämausteeksi.

mauste- 
sekoitus

Maustesekoitukset


