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ugens  maddagpizza

vind!
hver uge:

Tex Mex Pizza produkter  
og 1000 kr. til en rigtig 

sjov børnefest! Læs mere
på bagsiden!
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ugens  maddagpizza

fars

Endelig en  
pizza til alle!
Far er til bøf, mor er vegetar, søster elsker ananas og lillebror vil have 
skinke og masser af ost… Nu kan hele familien endelig få deres 
yndlingspizza præcis, som de vil have den! 

Med en pizzasauce, topping og en pakke Pizza Tortilla med 4 lækre 
bunde, er det eneste I skal gøre at vælge jeres favoritfyld, hver især 
kreere jeres pizza og glæde jer til, at den er færdig i ovnen. Det er 
sjovt og hyggeligt at være med – både for store og små. Og så er 
det nemt og hurtigt at få et resultat, alle kan li’. 

Velkommen omkring  
køkkenbordet og  
rigtig go’ fornøjelse!

Tips: Byg selv
Pizza smager bare bedst,  når man selv bestemmer, hvad der skal på. Lav en ”byg selv” buffet på køkken-bordet og lad alle i familien kreere hvert deres mesterværk.

Let og  hurtigt!
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oksepizza (spicemix)
1. Stil ovnen på 250°. Spred ca. 2 

spsk. Pizza Sauce ud pr. pizza. 

2. Bland hakket oksekød med Spice 
Mix, og fordel kødet i små klumper 
på bundene.

3. Fordel stykker af gorgonzola og 
tynde skiver chorizo på bundene, og 
bag pizzaerne nederst i ovnen i 6-10 
minutter til osten er smeltet, og kødet 
har fået farve.

4. Tag pizzaerne ud og top med flager 
af parmesan, friske basilikumblade 
og Pizza Topping. 

Basis
4 stk. Santa Maria Pizza Tortilla
1 stk. Santa Maria Pizza Sauce

Fyld
100 g hakket oksekød
1 pose Santa Maria Taco Spice Mix
100 g gorgonzola
100 g spicy chorizo i tynde skiver

Topping
Flager af parmesan
Basilikumblade
Santa Maria Pizza Topping

fars

Tips:  
Ekstra hot 

Skal pizzaen være ekstra  
hot og cheesy kan du erstatte 

gorgonzola med masser af revet 
cheddarost og toppe  

op med Santa Maria Jalapenos 
og chiliflager.

Gor
gon

zola
 og 

 

Spic
y C

hori
zo

Let og  hurtigt!
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ugens  maddagpizza

Tips: Den uhyggelige 
Du kan lave en ”uhyggelig sjov” 
spøgelsespizza med frisk mozzarella 
som spøgelser og tørret oregano og 
peberfrugt som øjne og mund. Eller 
hvad med en ”edderkoppepizza”? 
Lav en pepperonipizza og pynt med 
Santa Maria Pizza Topping som 
spind og oliven som edderkopper.

Tips: Den gamle mand 
Pizza er både lækker og sjov mad, 
så hvorfor ikke pynte den med et 
glimt i øjet: Lav fx et ansigt med øjne 
af pepperoni, skinke og oliven, hår 
og mund af skinkestrimler samt ører, 
næse og bryn af peberfrugt?

man må da gerne 

lege med maden!

vegetar- 
pizza 

1. Stil ovnen på 250°. Spred ca. 2 spsk. 
Pizza Sauce ud pr. pizza.

2. Skær aubergine i tynde skiver og steg 
dem på en pande, til de tager farve. 
Læg dem på pizzabundene.

3. Skær svampe i skiver og rist dem ca. 
1 minut på panden. 

4. Riv mozzarella i grove stykker og for-
del dem på pizzaerne sammen med 
svampene. 

5. Rør finthakket rosmarin sammen med 
olie og presset hvidløg. Fordel kryd-
derolien over pizzaerne og bag dem 
nederst i ovnen i 6-8 minutter til osten 
er smeltet.

6. Tag pizzaen ud og top med ruccola. 

Basis
4 stk. Santa Maria Pizza Tortilla
1 stk. Santa Maria Pizza Sauce

Fyld
1 aubergine
100 g marksvampe eller champignon
Rosmarin, frisk
2 fed hvidløg
4 spsk. olivenolie
150 g frisk mozzarella

Topping
Ruccola

Mors
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vegetar- 
pizza 

Tips: Frokostpizza
Auberginepizzaen smager også dejligt som kold i fx madpakken toppet med avocado, frisk salat og parmesanflager. 

Årh, hvo
r 

lækkert
!
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min egen

ugens  maddagpizza

skinke, ost, ananas
1. Stil ovnen på 250°. Spred ca. 2 spsk. 

Pizza Sauce ud pr. pizza.
 
2. Fordel osten på pizzaerne og læg 

skinke, ananas og skiveskårne  
cherrytomater på. 

3. Bag pizzaerne nederst i ovnen i 6-10 
minutter til osten er smeltet og kødet 
har fået farve.

Basis
4 stk. Santa Maria Pizza Tortilla
1 stk. Santa Maria Pizza Sauce
3,5 dl revet ost

Fyld
4 store skiver kogt skinke
1 dåse ananasringe
100 g cherrytomater i skiver
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Tips: Børnenes madpakke 
Pizza i madpakken er et garanteret hit i både 
skole og børnehave. Kom ekstra fyld på, når 
pizzaen skal bruges kold i madpakken og giv 
rå grønsager med ved siden af sammen med 
en lille bøtte Pizza Topping til at dippe i. 

skinke, ost, ananas

børnepizza
1. Stil ovnen på 250°. Spred ca. 2 

spsk. Pizza Sauce ud pr. pizza. 

2. Fordel osten på pizzaerne og læg et 
lag spegepølse på.

3. Fordel cocktailpølser og skiveskårne 
wienerpølser på bundene sammen 
med peberfrugt i tern. 

4. Bag pizzaerne nederst i ovnen i 
6-10 minutter til osten er smeltet og 
pølserne har fået farve.

Basis
4 stk. Santa Maria Pizza Tortilla
1 stk. Santa Maria Pizza Sauce
3,5 dl revet ost

Fyld
150 g mild spegepølse i skiver
100 g gode cocktailpølser
2 wienerpølser i skiver
100 g peberfrugt i tern

Topping
Santa Maria Pizza Topping

Alletiders

Pizza Top
ping 

– god at 
dippe i
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hver ugevind!
hver uge

ugens  maddag

I kampagneperioden (fra uge 6 til og med uge 15)  
kan du deltage i konkurrencen om Tex Mex Pizza 
produkter og kr. 1.000,- til en rigtig sjov børnefest!

Du skal blot svare på ugens Tex Mex Pizza spørgsmål 
på santamaria.dk. Jo flere gange du deltager, jo flere 
chancer har du for at vinde. Du kan max. deltage én
gang om dagen.

Scan koden 
eller gå ind på 
santamaria.dk

Vind Tex Mex Pizza produk-
ter og 1000 kr. til en rigtig sjov 
børnefest! 
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