
Världens
enklaste pizza?enklaste pizza?enklaste pizza?

Tex Mex-pizzan 
är här!
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De extra tjocka tortilla-
bröden är färdiggräddade. 
Det går snabbt, enkelt och 
smidigt.

1. Pizzabotten

Grunda med vår nya pizza-
sås. Sedan kan alla välja 
sina favoritingredienser 
– t o m fi nsmakarna 
i familjen får exakt
som de vill.

2. Pizzasås

Det går snabbt, enkelt och 
smidigt.

 Så här 
enkelt gör

 du

  Tex Mex- 

Pizza!
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Perfekt om du har taco-
köttfärs, ost, tomater 
och annat gott över från 
kvällen innan.

3. Fyllning

Bara efter några minuter 
kan du ta ut de nygräddade 
pizzorna och avsluta 
med salsa, jalapeños, 
eller kanske med 
vår nya krämiga 
pizzatopping.

4. Pizzatopping

med salsa, jalapeños, 

148x210_Pizzafolder_YT2012_SE.indd   3 2012-05-23   14.50



1.

2.

3.

4.

148x210_Pizzafolder_YT2012_SE.indd   4 2012-05-23   14.50



3. MOZZARELLAPIZZA
4 PORTIONER

1 msk olja
1 vitlöksklyfta, pressad
200 g spenat, färsk
2 mozzarellaostar (à 125 g)
½ ask körsbärstomater, i skivor
salt & peppar
2 tsk Santa Maria Red Hot Chili Flakes

GÖR SÅ HÄR:
Se grundrecept, men använd endast 2–3 dl  
riven ost. Värm oljan i en stekpanna och pressa 
i vit löken. Låt den fräsa på medelstark värme en 
minut. Lägg i spenaten oc h salta och peppra. 
Rör om försiktigt och fräs tills spenaten är mjuk. 
Fördela spenat, mozzarella och körsbärstomater 
över pizzan. Grädda enligt grundreceptet. Toppa 
med Red Hot Chili Flakes efter gräddning. 

4. TACOPIZZA
4 PORTIONER

1 msk olja
400 g nötfärs
1 påse Santa Maria Tex Mex Taco Spice Mix
16 Santa Maria Tex Mex Nachochips

TOPPING:
Santa Maria Tex Mex Pizza Topping
35 g (½ liten påse) ruccolasallad 

GÖR SÅ HÄR:
Se grundrecept, men använd endast hälften av 
osten till basen, resten läggs på nac hosen. 
Hetta upp oljan i en stekpanna oc h bryn kött-
färsen. Tillsätt kryddmix och låt det stek a i ett 
par minuter. Fördela t acofärsen över pizzorna 
och lägg fyra nac hos på varje pizza, fördela 
resten av osten. Grädda enligt grundreceptet. 
Toppa med Pizza Topping och ruccola.

1. PINEAPPLE FAJITA PIZZA 
4 PORTIONER 
1 msk olja
300 g kycklingfi lé, strimlad
1 rödlök, strimlad
½ röd paprika, strimlad
1 påse Santa Maria Tex Mex Fajita Spice Mix
2 dl ananas, färsk, tärnad 
GÖR SÅ HÄR:
Se grundrecept. Hetta upp oljan i en stekpanna  
och fräs kycklingstrimlorna gyllenbruna. Tillsätt 
lök, paprika och kryddmix. Låt allt fräs a i ca 
3–4 minuter. Tillsätt ananastärningarna. Fördela 
fajita blandningen över pizzorna. Grädda enligt 
grund receptet.

.. TACOPIZZA

Grundrecept
3–4 PORTIONER

1 pkt Santa Maria Tex Mex Pizza Tortilla 
(4 st)
1 fl aska Santa Maria Tex Mex Pizza Sauce 
(räcker till 10 pizzor)
3–4 dl ost, riven
Valfritt: Santa Maria Tex Mex Pizza Topping 
(räcker till ca 10–15 pizzor)

GÖR SÅ HÄR:
Värm ugnen till 250 grader. Spritsa ut Pizza 
Sauce, ca 2 msk per pizza. Toppa med ost 
och valfria tillbehör . Lägg pizzan på en plåt i  
nedre delen av ugnen. Tillaga i ca 5–8 minuter, 
eller tills osten smält och fått färg. Garnera 
gärna med vår goda Pizza T opping, med 
smak av lök och vitlök. Servera genast med 
en god sallad till.

3.

4. 2. CHORIZOPIZZA 
4 PORTIONER

100 g chorizo, i tunna skivor
1 röd paprika, strimlad
½ rödlök, skivad
12 oliver
1 tsk Santa Maria Pizzakrydda

GÖR SÅ HÄR:
Se grundrecept. 
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8 . GETOSTPIZZA
4 PORTIONER

2 msk Santa Maria Sesamfrön
200 g chèvre (getost)

TOPPING:
½ dl honung, fl ytande
1 granatäpple, kärnorna

GÖR SÅ HÄR: 
Se grundrecept, men uteslut Pizza Sauce. Skiva 
getosten i ca 5 mm tjoc ka skivor och fördela 
över de fyra pizzorna. Hett a upp en stekpanna 
och rosta sesamfröna under omrörning tills de 
blir gyllenbruna. Häll sedan över dem på ett fat. 
Fördela sesamfröna över varje pizza och grädda 
i ugnen enligt grund receptet. Pilla ur kärnorna i 
granatäpplet under tiden pizzorna gräddas. När 
pizzan är klar, ringla över honung oc h garnera 
rikligt med granat  äpplekärnor. Servera som 
aptitretare eller som dessert. 

5. PESTOPIZZA 
4 PORTIONER 
1,2 dl (ca 1 burk) pesto 
½ squash, skivad
1 knippe grön sparris
10 skogschampinjoner, skivade
1 klyfta vitlök. pressad

TOPPING:
½ kruka färsk basilika 
GÖR SÅ HÄR: 
Se grundrecept, men uteslut Pizza S auce. Bred 
pesto på pizzabröden. Värm oljan i en stekpanna  
och lägg i squash och sparris när stekpannan är 
het. Grönsakerna skall få färg ut an att bli brända . 
Pressa i en vitlök mot slutet av stekningen och 
rör om. Fördela grönsakerna över varje pizza  och 
lägg på de skivade champinjonerna. Grädda enligt 
grundreceptet. Toppa med basilika.

Grundrecept
3–4 PORTIONER

1 pkt Santa Maria Tex Mex Pizza Tortilla 
(4 st)
1 fl aska Santa Maria Tex Mex Pizza Sauce 
(räcker till 10 pizzor)
3–4 dl ost, riven
Valfritt: Santa Maria Tex Mex Pizza Topping 
(räcker till ca 10–15 pizzor)

GÖR SÅ HÄR:
Värm ugnen till 250 grader. Spritsa ut Pizza 
Sauce, ca 2 msk per pizza. Toppa med ost 
och valfria tillbehör . Lägg pizzan på en plåt i  
nedre delen av ugnen. Tillaga i ca 5–8 minuter, 
eller tills osten smält och fått färg. Garnera 
gärna med vår goda Pizza T opping, med 
smak av lök och vitlök. Servera genast med 
en god sallad till.

7. PIZZA MED KYCKLINGKEBAB 
4 PORTIONER

1 msk olja
300 g kycklingfi lé, strimlad
1 msk Santa Maria Kebabkrydda
½ lök, skivad 
16 skivor Santa Maria Tex Mex Hot Jalapeño
salt efter smak

TOPPING:
Santa Maria Tex Mex Pizza Topping
4–5 romansalladsblad, strimlade 

GÖR SÅ HÄR: 
Se grundrecept. Hetta upp oljan i en stekpanna 
och bryn den strimlade kycklingen. Tillsätt kebab-
krydda och låt steka i ett par minuter. Smaka av 
med salt. Fördela den stekt a kycklingen, lök 
och jalapeñoskivor över pizzorna. Grädda enligt  
grundreceptet. Toppa med romans allad och 
Pizza Topping.

6 .  SARDELLPIZZA MED 
KAPRIS OCH OLIVER  

4 PORTIONER

1 ask (ca 50 g) sardeller 
2 msk kapris
12 oliver

TOPPING:
½ kruka färsk basilika

GÖR SÅ HÄR: 
Se grundrecept. Toppa med basilika blad efter 
gräddning. 
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Lägg ut ett tunt lager tomatsås på brödet, följt av 
den rivna osten och slutligen fyllningen. På så vis får alla 

ingredienser färg och det ser snyggt ut.

Grädda pizzan längst ner i ugnen med över- och undervärme 
(ej varmluft) så får du en riktigt krispig botten.

Du kan alltid ha ett paket Pizza Tortilla hemma i skafferiet. 
Smidigt om du behöver laga något snabbt och gott. 

Pizza- tips!

Hundratals recept. Alltid i din ficka.
Med vår app Santa Maria Scan & Cook har du alltid hundratals recept tillgängliga. 

Ladda ner den till Android eller iPhone!

W W W. S A N TA M A R I A . S E
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