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SMAKBOX VINTERFEST

- fota och dela på #5favoriter

Vilken härlig tid vi är inne i nu! När det är som mörkast ute tänder vi ljus, låter
utebelysning gnistra utanför fönstret och dukar upp till fest inne - VINTERFEST!

Tävla om 20 st gratis Smakbox. Dela de 5 produkter du gillar bäst på Instagram och tagga
dina bilder med #smakbox och #5favoriter. Vinnare är de 20 som tar mest smakrika och
inspirerande bilder. Ju fler bilder desto större chans till vinst. Tävlingen pågår fram till
4:e februari och vinnarna presenteras på @smakbox senast 16:e februari.
(Se fullständiga tävlingsvillkor på smakbox.se)**

Denna box dignar av julkänsla. Julens drycker är med, både kalla och varma, så även nyårsbubblet. Klassiska och nya smaker till adventsmyset och gott till nyårssnittarna. Choklad
är förstås ett måste denna tid, vi bjuder på flera olika sorter. Du som varit med oss länge
belönar vi med en extraprodukt som julklapp – tack för att du är med oss!
Smakbox är den perfekta julklappen till den som har allt och gillat mat. Du väljer själv hur
många du vill ge bort i följd, 1 till 6 st (årsprenumeration) och vilket datum första leverans
ska ske. Kanske har du fått eller givit bort denna Smakbox? Oavsett hur du fått den
hoppas vi att du gillar den!
Vi önskar dig en fin och smakrik avslutning på året och en bra start på 2018.
Varma hälsningar, Vi på Smakbox
@SMAKBOX, #SMAKBOX

FACEBOOK.COM/SMAKBOXSE

SMAKBOX INNEHÅLLER

PRODUKTHASHTAG

1.

Kallpressad rapsolja, KRAV

Gunnarshögs Gård

60 kr*

#gunnarshögsgård

2.

Herrgårscider Vinter

Kiviks Musteri

20 kr*

#kiviksmusteri

3.

Saffransarom

Dr. Oetker

30 kr*

#droetkersverige #saffransarom

4.

Ajvar

Podravka

24 kr*

#bördigabalkan

5.

Pepparkakor, Eko

Nyåkers

17 kr*

#nyåkers

6.

Linschips

Estrella

20 kr*

#estrellasverige #finnsdetnågotgodare

7.

ÄdelOst

Kavli

34 kr*

#kavlijul #kavliost

8.

Knorr Fond

Knorr

13 kr*

#knorrsverige

9.

Klassisk Julmust

Herrljunga

13 kr*

#herrljungacider #blandgodavänner

10. Oatmeal

Smakbox
- perfekta julklappen till den
som gillar mat

Dubbel
vinstchan
s
2017

GOOD'N'GO

8 kr*

OMDÖME

#goodngo #naturallytasty

11. Utvalda Snackers

Göteborgs Utvalda

22 kr*

#utvaldasnackers

12. Glasflaska Classic

Coca-Cola

13 kr*

#cocacolasverige

13. Chokskalle

BUBS Godis

19 kr*

#chokskalle #bubsgodis

14. Classico Bryggkaffe

Lavazza

13 kr*

#lavazzaofficial

15. Choklad Ö X-mas Edition, Eko

Malmö Chokladfabrik

30 kr*

#malmöchokladfabrik

16. Haga Petters Salami

Jakobsdals Charkuteri

28 kr*

#jakobsdalscharkuteri #hagapetterssalami

17. Havre Cheerios

Cheerios

28 kr*

#cheerios #havrecheerios

18. Nespressokompatibla kapslar x2 Lavazza

25 kr*

#lavazzaofficial

19. Malmöbar, Eko

Malmö Chokladfabrik

20 kr*

#malmöchokladfabrik

20. Bouchée-ask Elefanter

Côte d'Or

45 kr*

#bouchée #chokladelefant

		

Totalt

410 kr*

21. Mattidning nr 16 2017

Allt om Mat

55 kr*

#alltommat

22. Rostat Havreknäcke, Eko

Pyramidbageriet

25 kr*

#pyramidbageriet #pyramidbröd

ANTINGEN/ELLER

EXTRAPRODUKT

Extraprodukten är för dig som är prenumerant sedan tidigare. Du får antingen tidningen eller havreknäcket.
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Foto: Annelie Andersson
www.blomsterochbakverk.se
@anneliesblomsterochbakverk

*) Avser ett ungefärligt pris i butik. Priset kan variera för en produkt mellan butiker och detta pris skall enbart ses som
en indikation. De angivna priserna kommer från nätbutiker, fysiska butiker eller är leverantörens rekommenderade pris.
**) Vinnare meddelas på Smakbox Instagram i separat tävlingsinlägg.
För fullständiga tävlingsregler se www.smakbox.se/sv/allmanna-villkor-personuppgiftspolicy §1.14

Om några veckor får du en
recension via mejl. Tills dess,
fyll i ditt omdöme här!
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Lussekatter

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

ca 40 st
100 g smör
5 dl mjölk
m
1-2 msk Dr. Oetker Saffransaro
jäst
g
50
250 g kesella
2 ¼ dl socker
1 ägg
1-2 tsk kardemumma
0,5 tsk salt
alternativ
ca 15 dl vetemjöl el. glutenfritt
g, russin el.
Garnering: 1 ägg till penslin
r
inte
kor
Gör så här:
k och saffransaromen.
Smält smöret och tillsätt mjöl
. Smula ner jästen i
Låt blandningen bli ljummen
an över jästen. Rör tills
en bunke och häll degvätsk
ätt ägg, kesella, socker,
Tills
.
helt
sig
löst
har
n
jäste
mesta av mjölet. Arbeta
kardemumma, salt och det
jäsa under bakduk i ca 40
Låt
k.
blan
och
ig
smid
degen
i blöt i lite vatten. Detta
ter
korin
eller
in
russ
min. Lägg
. Ta upp degen på
gare
safti
blir
erna
katt
gör att lusse
ig. Dela degen
smid
den
ta
arbe
och
ord
mjölat bakb
0 jämnstora
15-2
i
upp
s
dela
tur
sin
i
i två delar som
och forma
rulle
l
sma
en
till
del
varje
bitar. Rulla ut
plåt med bakplåtspapper
lussekatter. Lägg de på en
korint djupt ner i bullareller
in
russ
och tryck ner ett
min. Pensla bullarna med
30
ca
i
uk
na. Jäs under bakd
i ca 8 min tills de är
°C
225
i
da
uppvispat ägg. Gräd
r bakduk.
gyllenbruna. Låt svalna unde

Gotländsk
saffranspannkaka

4 portioner

1 kg risgrynsgröt
3 ägg
0,5 dl socker
1,5 tsk Dr. Oetker Va
niljsocker
1,5 msk Dr. Oetker
Saffransarom
1 dl mjölk el. grädd
e
100 g mandelmassa
(frivilligt)
1-2 msk Dr. Oetker
Mandelspån

SAFFRANSAROM, DR. OETKER
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Saffransarom för alla saffransälskare! En unik kombination av äkta saffranskrokus
och speciellt utvecklad saffransarom. Saffran i flytande form fördelar sig jämt i
smeten och ger en gulare och jämnare färg än torkad saffran. Saffranskrokusen
är extraherad i alkohol för maximal färg och arom. Den bekväma flaskan gör det
lätt att dosera i både bakning och matlagning. Bara att skruva på korken och
använda om och om igen.
Ca pris 30 kr | #droetkersverige #saffransarom

Gör så här:
Sätt ugnen på 200°C.
Blanda alla ingredien
ser i en
bunke och rör om nog
a. Häll smeten i sm
ord form, ca
20x30 cm. Grädda
i nedre delen av ugn
en i ca 30 min
tills smeten blivit fas
t. Servera ljummen,
gärna med
sylt och vispad grädde
.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Gunnarshögs julbröd
3,5 dl vetemjöl
2 dl grahamsmjöl
1 dl rågmjöl
0,5 tsk salt
0,5 dl solrosfrö
0,5 dl linfrö
0,5 dl rapsfrö
1 dl russin el. blandad torkad fruk
t
0,5 dl hel mandel
¾ tsk bikarbonat
1-2 msk pepparkaks-krydda
5 dl filmjölk
1 dl sirap
Gör så här:
Sätt ugnen på 180°C. Blanda all torra
ingredienser.
Blanda ner fil och sirap och rör tills
allt är väl blandat.
Olja in en 1-liters brödform och häll
i smeten. Sänk
till 160°C när du sätter in brödet
i ugnen.
Baka i 50 min. Sätt gärna i en termo
meter mot slutet
och baka tills brödet är 98°C. Kan
med fördel bakas
10 min till men då utan form.

Hovmästarsås
1 dl whiskeysenap
2 dl Gunnarshögs Gårds Kallpressad
Rapsolja
1 msk äppelcidervinäger
färsk dill efter tycke och smak
salt och peppar
Sockerlag:
0,5 msk socker
0,5 msk vatten
0,5 msk farinsocker
Gör så här:
Koka ihop sockerlagen och låt svalna. Koka sedan
ihop resterande ingredienser med sockerlagen och låt
svalna. Smaka av med salt och peppar. Om du vill kan
du blanda såsen med 1 dl hårt vispad grädde.

KALLPRESSAD RAPSOLJA KRAV, GUNNARSHÖGS GÅRD

Gunnarshögs Gård är en släktgård som tillhört familjen Nilsson sedan 1897.
Rapsen odlas på egen gård eller alldeles i närheten, vilket ger full kontroll över
hela produktionen, från frö till flaska. Den skonsamma kallpressningen ger en
rapsolja av högsta kvalitet, med naturligt gyllengul färg och härligt nötig smak.
Ca pris 60 kr | #gunnarshögsgård
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Förföriska
vegobollar

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

6 portioner
150 g potatis
100 g quinoa
1 röd lök
3 vitlöksklyftor
olivolja
flerfärgad peppar
2 tsk Podravkas Ajvar
¼ tsk kanel
en nypa röd paprikapulver
100 g torkade lingon
100 g malda mandlar
2-3 msk brödsmulor
4 ägg
1 citron
Sås:
1 tomat
salt

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Fritters på svampar & grönsaker

4 portioner

100 g champinjoner
400 g potatis
100 g morötter
100 g selleri
100 g ärter
3 vitlöksklyftor
0,5 tsk gurkmeja
0,5 tsk torkad timjan
20 g smör
Gör så här:
Skala morötterna och potatisen. Koka
morötterna, potatisen, sellerin och ärterna i
saltat
vatten. Sila av och mosa potatisen och
finhacka
resterande ingredienser. Skär champinjone
rna
i skivor och fräs i smör, krydda med salt.
Koka
upp mjöl tillsammans med mjölk, bland
a väl så

1-2 msk brödsmulor
svartpeppar
50 g smör
50 g mjöl
250 ml mjölk
1 ägg
2 msk riven parmesanost
malen muskotnöt
olja till stekning
Tillbehör: Podravkas Ajvar, sallad
att det inte klumpar sig. Låt svalna och
blanda
sedan i ägg, parmesanost och muskotnöt.
Lägg
i alla rotfrukter, grönsaker och en del av
brödsmulorna i blandningen. Krydda med gurkm
eja,
timjan, salt och peppar. Blanda väl. Forma
massan i delar, och panera dem i mjöl,
vispat
ägg och brödsmulor. Stek i uppvärmd
olja.

Gör så här:
i ugn tills mjuka.
Koka potatisen oskalad eller baka
sätt på lock
Häll kokande vatten över quinoan,
fräs i olivolja
och låt stå i 5 min. Hacka löken och
peppar och
tills mjuk, tillsätt vitlök. Krydda med
på ytterligare.
en nypa röd paprikapulver och fräs
en stund. Låt
Tillsätt kanelen och låt koka sakta
larna och tillsätt
svalna. Hacka lingonen och mand
Krossa potatisen
i lökblandningen. Riv i citronskal.
med quinoan,
och tillsätt i blandningen tillsammans
a av med salt.
brödsmulorna, äggen och ajvar. Smak
r av massan, ca 20
Blanda väl och forma sedan bolla
i ca 20 min. Hacka
st bollar. Baka i ugn på ca 180°C
med salt. Servera
tomaten och koka upp. Smaka av
ra gärna blanvegobollarna med tomatsåsen, adde
cherade bladgrönsaker.

AJVAR, PODRAVKA

Ajvar är paprikaröran från Balkan, gjord på röda spetspaprikor som kokats
på låg värme i flera timmar för att behålla sin smak och näring. På en burk
ajvar går det åt hela 7 paprikor. Helt utan tillsatser. Passar utmärkt till
pasta, såser, grytor och sidotillbehör.
Ca pris 24 kr | #bördigabalkan
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Honungsfikon
med ädelost

Ostfyllda baconlindade dadlar

6 portioner

6 portioner

6 färska fikon
70 g valfri Kavli ÄdelOst
6 pepparkakor
4 msk flytande honung
färsk rosmarin

18 färska dadlar
50 g valfri Kavli ÄdelOst
120 g bacon
färsk timjan
svartpeppar

Gör så här:
Sätt ugnen på 225°C. Skär bort en
liten bit av
botten på fikonen så de kan stå upp.
Skär försiktigt 2 skåror i fikonen utan att dela
dem helt så
att det blir 4 klyftor. Fyll fikonen med
Kavli ÄdelOst. Gratinera i ugnssäker form i
ca 5-10 min.
Ringla över honungen och strö över
pepparkakssmulor. Garnera med rosmarin och
servera.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Gör så här:
fyll
Sätt ugnen på 225°C. Kärna ur dadlarna och
dem med valfri Kavli ÄdelOst. Dela baconskivorna
på mitten. Linda in varje dadel i en baconskiva.
i en
Lägg dadlarna med baconskivans skarv nedåt
av
smord ugnssäker form. Baka dadlarna i mitten
ut
ugnen i ca 15 min eller tills de fått fin färg. Ta
ppar
dadlarna och låt svalna. Krydda med svartpe
och färsk timjan.

Tävling
Vinn ett presentkort på
10.000 kr hos Royal Design!

Ädelostkräm med
brödsticks

1. Fota ditt allra mysigaste helgsmys
med Kavli ÄdelOst
2. Ladda upp bilden på Instagram
och tagga bilden med #kavlijul
Tävla t.o.m. 31/12.*

6 portioner
1 dl kesella
175 g valfri Kavli ÄdelOst
ev. lite sprit t.ex. rom, whiskey el.
konjak
svartpeppar
1 fikon
1 litet päron
1 dl granatäppelkärnor
Tillbehör: Brödsticks

ÄDELOST EL. GRÄDDÄDELOST, KAVLI

Kavli Ädelost är en krämigt god ost gjord av finaste vällagrad
grönmögelost för att uppnå den perfekta smaken och konsistensen. Perfekt för dig som älskar lite mildare mögelost. Både
enkelt och gott att servera på pepparkakor till glöggminglet.
Kavlis Ädelostar kan även gravida njuta av!
Ca pris 34 kr | #kavlijul #kavliost
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Du får smaka 1 av sorterna.

Gör så här:
sätt ev. med lite
Blanda kesella och ÄdelOst. Smak
upp smeten i
sprit och nymalen svartpeppar. Häll
et fint och
en spritspåse. Tärna fikonet och päron
Lägg ¾-delar av
blanda med granatäppelkärnorna.
a med krämen
fruktsalladen i botten på glaset. Topp
brödsticks.
och resten av salladen. Servera med

*) Vinnaren utses 8 januari 2018 av en jury från Kavli och meddelas på Instagram. Eventuell vinstskatt
betalas av vinnaren. O. Kavli AB förbehåller sig rätten att använda vinnarbilderna i marknadsföringssyfte.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Boeuf Bourguignon
4 portioner
eller lägg
1 kg fransyska, bog
3 msk matolja
3 vitlöksklyftor
2 gula lökar
150 g rökt sidfläsk
2 tsk torkad timjan
2 lagerblad
2 dl rödvin
1 l vatten
3 msk Knorr Oxfond
150 g champinjoner
250 g steklök
2 morötter
salt och peppar

rsilja, potatispuré

Tillbehör: Hackad pe

Gör så här:
gyllene i
stora bitar. Bryn tills
Tärna köttet i 3x3 cm
tärnad gul lök och
ök,
vitl
d
ssa
pre
ätt
matolja och tills
r. Krydda
stekta ett par minute
tärnat sidfläsk. Låt
Knorr Oxfond.
och
en
vatt
,
vin
,
lad
med timjan, lagerb
Tillsätt chamtills köttet är mjukt.
Sjud i 1-2 tim eller
rötter när ca 30
mo
ade
skiv
t
tun
pinjoner, steklök och
izena om du vill
tiden. Red med Ma
min återstår av kok
servera med
och
silja
per
r
öve
ö
Str
ha en tjockare sky.
potatispuré.

OXFOND & THAIFOND, KNORR

KLASSISK JULMUST, HERRLJUNGA

Knorr har lanserat en ny serie med smakrika fonder! De nya fonderna
finns i sex spännande smaker och kan användas som bas i all matlagning eller vid avsmakning innan servering, i alltifrån soppor och grytor
till såser och dressingar. Tillverkade i Småland och helt utan smakförstärkare och konserveringsmedel.
Ca pris 13 kr | #knorrsverige

Herrljunga har producerat julmust sedan 30-talet. Än idag tillverkas julmusten på klassiskt recept på friskt källvatten och fina kryddor. En extra lagrad
julmust med balanserad kryddning och tydlig enbärskaraktär. Lagom kolsyrad så den passar alla i familjen.
Ca pris 13 kr | #herrljungacider #blandgodavänner
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Du får smaka 2
provförpackningar.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Chokladkakor med
lingon & kanel
10-14 st kakor
55 g Malmö Chokladfabrik Dark
Chocolate Lingonberry 70%
100 g smör
0,5 dl strösocker
0,5 dl farinsocker
0,5 tsk kanel
1 nypa vaniljpulver
1 ägg
2,5 dl vetemjöl
0,5 tsk bikarbonat
Gör så här:
Sätt ugnen på 200°C. Hacka chokladen. Rör ihop
smör och socker till en jämn massa. Tillsätt vaniljpulver och kanel. Rör sedan ner ägget under vispning
och tillsätt sedan de övriga ingredienserna. Rulla
degen till små bollar, ca 1 msk deg till varje boll.
Placera med bra mellanrum på en plåt med bakplåtspapper. Grädda i mitten av ugnen i ca 5-7 min. Låt
svalna och servera.
Recept och foto: Jennifer Lindberg

Lyxig varm
choklad med
juliga smaker
1-2 portioner
55 g Ö Dark Chocolate Glögg 70%
4 dl mjölk
1 dl vispad grädde
1 krm vaniljpulver
0,5 msk florsocker
Tillbehör: Chokladsås

EKOLOGISK CHOKLAD Ö X-MAS EDITION, DARK CHOCOLATE
70 % GLÖGG EL. LINGON, MALMÖ CHOKLADFABRIK
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Malmö Chokladfabrik är en favorit från tidigare Smakbox, nu i X-mas Edition
perfekt till jul! Chokladen är ekologisk, Fairtrade och fri från nötter, gluten
eller soja. Årets julkakor är smaksatta med glögg eller lingon, och passar
perfekt till både glöggminglet och till julgodis. Finns även i åtta andra smaker
som klassikern chili och nyheten dark milk.
Ca pris 30 kr | #malmöchokladfabrik
Du får smaka 1 av sorterna.

Gör så här:
Hacka chokladen, spara lite att toppa grädden med.
Koka upp mjölken i en kastrull, rör om så att det
inte bränner fast i botten. Tag av värmen och tillsätt
den hackade chokladen. Rör om tills all choklad
har smält. Häll upp den varma chokladen i ett stort
glas eller två mindre. Vispa upp grädden och tillsätt
vaniljpulver och florsocker. Klicka eller spritsa på
grädden över chokladen. Toppa med hackad choklad och chokladsås om så önskas.

LITTLE DESSERT
Jennifer är 26 år, bor i Skövde och driver bloggen och företaget LittleDessert.
se. Hennes passion är matfotografering
och recept även om hon på vardagarna
jobbar som optikerassistent och glasögonstylist.
Instagram: @LittleDessert
Blogg: www.littledessert.se

Recept och foto: Jennifer Lindberg
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Kladdkaka med
kaffesmak
8-10 portioner
4 ägg
2,25 dl socker
200 g mörk choklad
200 g smör
2 tsk bakpulver
3 dl vetemjöl
0,5 dl Lavazza malet kaffe
Gör så här:
laden över vatSätt ugnen på 225°C. Smält chok
smälter. Ställ
tenbad och rör ner smöret så att det
ägg och socker
åt sidan och låt svalna något. Vispa
laden. Blanda
pösigt i en bunke och vänd ner chok
i smeten,
bakpulvret med mjölet och sikta ner
a en form med
vänd till sist ner malet kaffe. Smör
Grädda mitt i
löstagbar kant och häll ner smeten.
kladdig kaka
ugnen i 12-15 min beroende på hur
kakaopudrad
du vill ha. Låt svalna och servera med
vispgrädde.

CLASSICO BRYGGKAFFE, LAVAZZA
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Som ett resultat av mer än hundraårig erfarenhet i konsten att blanda och
rosta kaffe, erbjuder Lavazzas nya sortiment ett urval av högkvalitativa
blandningar. Smakrikt, balanserat kaffe gjort på Arabicabönor av högsta
kvalitet från Sydamerika. Den varsamma rostningen gör att bönorna behåller
sin karaktäristiska arom av spannmål och bitter kakao, med inslag av rostade
nötter. Kaffet är Rainforest Alliance-certifierat vilket innebär att hänsyn tagits
till miljön och bonden. Ett kaffe att avnjuta med gott samvete!
Ca pris 13 kr | #lavazzaofficial

Du får smaka 1 provpåse á 60 g.

EKOLOGISKA PEPPARKAKOR M. APELSINSMAK, NYÅKERS

En nyhet från Nyåkers - klassiska runda pepparkakor smaksatta med
apelsin. Bakade enligt originalrecept från 1952. Kryddorna är väl
avvägda och kakorna har en fin sprödhet. Nyåkers pepparkakor bakas
på samma sätt som de alltid har gjorts - hemma i Västerbotten.
Ca pris 17 kr | #nyåkers
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Kiviks herrgårdscider
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populärt och en
Kiviks Musteri blev snabbt
iks HerrKiv
a,
ern
ort
av de första ciders
marknaden
på
e
and
tfar
for
s
finn
r,
gårdscide
.
orit
fav
s
nga
och är fortfarande må
erkats
tillv
d
allti
har
r
cide
rds
Kiviks Herrgå
själva
es
ägd
tid
t
i Kivik, men under en kor
k ”rätdoc
som
ot
Någ
ps.
Prip
varumärket av
Kiviks
an
sed
år
tades till” och snart är det 50
pas
nip
förk
t
evig
för
att
Herrgårdscider kom
som en av
tas
rak
bet
och
ri
ste
Mu
iks
med Kiv
ngen.
kronjuvelerna i cidertillverkni
ssisk cider
kla
en
är
er
scid
ård
rrg
Kiviks He
en cider för
och
–
t
för både vardag och fes
t enligt den
hel
as
erk
tillv
n
De
hela familjen.
el- eller
äpp
där
traditionella cidermetoden
vin blir
tta
De
in.
ktv
fru
till
s
päronjuice jäse
er.
cid
a
sedan grunden i Kiviks god
scider en
I vinter får familjen Herrgård
ök: Kiviks
bes
gt
älli
extra medlem på tillf
elcider med
äpp
en
–
ter
Vin
er
Herrgårdscid
vuxnare
lite
En
smak av vanilj och kanel.
t som ett
ärk
utm
s
ele
alld
sar
smak som pas
vinternär
tiv
alkoholfritt, festligare alterna
in.
per
sve
mörkret och kylan

UTVALDA SNACKERS, SALT EL. DILL & GRÄSLÖK,
GÖTEBORGS UTVALDA

HERRGÅRDSCIDER VINTER, KIVIKS MUSTERI

I vinter får familjen Herrgårdscider en extra medlem på tillfälligt besök:
Kiviks Herrgårdscider Vinter – en äppelcider med smak av vanilj och kanel.
En lite vuxnare smak som passar alldeles utmärkt som ett alkoholfritt,
festligare alternativ till julens alla mingel och fester, och för att ringa in
det nya året.
Ca pris 20 kr | #kiviksmusteri
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Göteborgs Utvalda Snackers är spröda kex med mycket god smak.
Bakade i Kungälv och varsamt kryddade med noggrant avvägda smaker.
Godast att äta som de är, när du vill njuta av något gott och enkelt. Finns
i smakerna Salt och Gräddfil & Gräslök.
Ca pris 22 kr | #utvaldasnackers
Du får smaka 1 av sorterna.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Psst!

Missa inte erbjuda
ndet
längst bak i tidnin
gen.

OATMEAL ÄPPLE & KANEL, GOOD'N'GO

Naturligt gott havrebaserat mellanmål för vuxna.
Vegan, laktos- och glutenfri samt utan tillsatt socker.
Perfekt on-the-go produkt när hungern smyger sig
på. Smart förpackad i klämmispåse!
Ca pris 8 kr | #goodngo #naturallytasty

LINSCHIPS DILL & GRÄSLÖK, ESTRELLA

Chips gjorda på linser istället för potatis! Smakar
minst lika gott som vanliga chips, men med 40%
mindre fett och 13% protein. Vågformade, knapriga
och välsmakande! Ett hälsosammare alternativ i
chipsskålen. Här i ny smak – Dill och Gräslök.
Ca pris 20 kr | #estrellasverige #finnsdetnågotgodare

Den ikoniska glasflaskan från Coca-Cola®. Perfekt till
vardagsmåltiden
somCOCA-COLA
till helgmiddagen. Finns
GLASFLASKAsåväl
CLASSIC,
Alltsedan
1886 har
Coca-Cola®
sålts somi en
törstsläckare
i butik
förpackade
om
bl.a. 6x250ml
varianterna
som passar
alla. Till
jul passar
den ikoniska
Coca-Cola
Classic
och
Coca-Cola
zeroglasflaskan
SUGAR.
perfekt på julbordet. Receptet är en väl bevarad hemlighet. Finns i butik förpackade om 6x250ml i varianterna
Just nu
har vi ett erbjudande på 6x250ml som du
Coca-Cola® Classic och Coca-Cola® zero SUGAR.
hittarCa
längre
i magasinet, glöm inte att ta med
pris 13 bak
kr | #cocacolasverige

CHOKSKALLE HALLON/LAKRITS, BANAN/KOLA
EL. JORDGUBB/KOLA, BUBS GODIS

din rabattkupong som du hittar här i boxen.

En helt ny typ av chokladkaka i butikshyllan! Chokskalle är för dig som
vågar tänka lite annorlunda. Formade som ett gäng skallar i ljuvlig
belgisk mjölkchoklad och fylld med dubbla, krämiga fyllningar. Det blir
som tre smaker i ett.
Ca pris 19 kr | #chokskalle #bubsgodis

Ca pris 55kr | #CocaColaSverige

Du får prova 1 flaska.
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Du får smaka 1 av sorterna.
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ANTINGEN ELLER

ANTINGEN ELLER

Här presenteras produkter som du får antingen den ena eller den andra av.

Här presenteras produkter som du får antingen den ena eller den andra av.

Tomatsallad med
salami, mozzarella
och pesto
4 portioner
2 rödlökar
flingsalt
svartpeppar
4 msk olivolja
ad
80 g Haga Petters Salami tunnskiv
o
pest
5 msk
250 g zucchini
100 g rucola
500 g cocktailtomater
125 g buffelmozzarella

BOUCHÉE-ASK ELEFANTER, CÔTE D'OR

Den klassiska chokladen från Côte d'Or, den lilla
Bouchée elefanten med ett överdrag av mjölkchoklad och en fyllning av krämig nougat. Smälter
i munnen och precis lagom stor när man vill unna
sig något litet och gott.
Ca pris 45 kr | #bouchée #chokladelefant

Gör så här:
i klyftor och
Sätt ugnen på 175°C. Skär rödlöken
alt och
flings
med
a
Krydd
form.
ast
ugnsf
i
lägg
ja och vänd
svartpeppar. Droppa över 2 msk olivol
30 min eller tills
runt alltsammans. Stek i ugnen i ca
rs Salami ovanpå
Pette
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Lägg
färg.
få
r
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Blanda peston
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10
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Du får smaka
antingen Bouché
eask el. 2 Nespress
okapslar & Malmöb
ar

HAGA PETTERS SALAMI, JAKOBSDALS CHARKUTERI

Haga Petters salami röks över äkta bokspån och torkas därefter för
perfekt konsistens och smak. En salami gjord på svenskt kött som
funkar både som smörgåspålägg och på charkbrickan.
Ca pris 28 kr | #jakobsdalscharkuteri #hagapetterssalami

Du får smaka
antingen Haga
Petters Salami ell
er
Havre Cheerios.

CHEERIOS, HAVRE CHEERIOS

Spröda ringar med 93% fullkornshavre och ett högt innehåll av
fiber. Produkten har det gröna Nyckelhålet, vilket bara finns på
produkter som uppfyller de fastställda kraven på bl.a. lågt innehåll av socker, fett och salt och en hög halt av fibrer och fullkorn.
Gillas av både stora och små!
Ca pris 28 kr | #cheerios #havrecheerios

22

MALMÖBAR EKO,
MALMÖ CHOKLADFABRIK

Malmöbar från Malmö Chokladfabrik smaksatt
med ljuvlig arom och sedan spetsad med ytterligare något strösslat för att förhöja smakupplevelsen. Chokladen är ekologisk, Fairtrade, och fri
från gluten, ägg, nötter, mandlar och soja. Finns
i 6 olika smaker: Päron & Kardemumma, Lakrits
& Havssalt, Kaffe & Kokos, Apelsin & Ingefära,
Dubbellakrits och Citron & Lakrits.
Ca pris 20 kr | #malmöchokladfabrik

*Nespresso® är ett registrerat varumärke av tredje part och
har inget samröre med Luigi Lavazza S.p.A

NESPRESSOKOMPATIBLA KAPSLAR,
ARMONICO, DECISO, LEGGERO &
AVVOLGENTE, LAVAZZA

Hög kvalitet och innovation har gett resultatet
till Lavazzas kaffe i en Nespresso®*kompatibel
kapsel. Med stor tonvikt på kvaliteten och noga
övervakning från skörd till packning, ger kapseln
ett perfekt resultat vid varje kaffekopp. Tjock crema, full kropp och intensiv arom – precis som en
äkta italiensk espresso ska vara. Finns i fem olika
blandningar, du får här prova fyra av dem.
Ca pris 25 kr | #lavazzaofficial

*Du får smaka en förpackning med 4 st kapslar.
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EXTRAPRODUKTER

Du som är prenumerant sedan tidigare vill vi belöna lite extra.
Här presenterar vi extraprodukter som du får ta del av i denna box.

Kräftröra med
vällagrad ost
4 portioner
350 g kräftstjärtar
125 g vällagrad ost
1 msk kumminfrön
2 msk finhackad dill
1 rödlök
4 msk majonnäs
1 tsk honung
citron
salt och peppar
Gör så här:
Låt kräftstjärtarna rinna av och hacka
dem sedan
grovt. Finriv osten och blanda med
kräftstjärtarna,
majonnäs, kummin, finhackad rödlö
k och finhackad
dill. Smaka av med honung, salt, pepp
ar och lite färskpressad citron. Servera med Pyram
idknäcket. Du kan
även toppa med vegetariska/vega
nska alternativ.

EXTRAPRODUKTER

Du som är prenumerant sedan tidigare vill vi belöna lite extra.
Här presenterar vi extraprodukter som du får ta del av i denna box.

Kumminkräm med
rökt lamm
1 portion
1 msk kumminfrön
200 g färskost el. neutral mjukost
skivat lammkött
Garnering: Granatäpplekärnor, kris
pig
sallad
Gör så här:
Rosta kumminfröna i en torr stekp
anna tills det
knäpper i dem. Krossa dem i en mort
el och rör ner i
färskosten. Låt stå över natten för
att mogna. Lägg
osten på en bit Pyramidbröd och
toppa med tunt
skuret lammkött. Garnera gärna med
krispig sallad
och granatäpplekärnor. Du kan även
toppa med
vegetariska/veganska alternativ.

Surfa in på
e
Pyramidbageriet.s
h
oc
pt
ce
re
r
fle
r
fö
mer inspiration.

MATTIDNING, ALLT OM MAT

ROSTAT HAVREKNÄCKE, EKO, PYRAMIDBAGERIET

Ett rustikt knäckebröd med fyllig smak av kvalité och historia, hantverksmässigt bakat på de allra finaste svenska råvarorna. På Pyramidbageriet i Dala-Järna bakas bröden efter tradition och gräddas sedan i vedeldade ugnar. Denna
variant är gjord på ekologiskt odlad svarthavre som rostats och sedan malts på
kvarnstenar i Stöpafors. Hantverk och premiumkänsla i ett härligt knäcke som
passar perfekt till jul!
Ca pris 25 kr | #pyramidbageriet #pyramidbröd

I Sveriges största mattidning Allt om Mat hittar du
inspirationen för att laga god vardagsmat och helgmat med guldkant. I varje nummer blir du guidad
genom nya trender och bjuds på samarbeten med
landets bästa kockar. Inspiration och matglädje är
ledorden och alla recept har provlagats av duktiga
kockar för att du garanterat ska lyckas i köket.
Ca pris 55 kr | #alltommat
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Extraprodukten är för dig som är prenumerant sedan tidigare. Du får antingen havreknäcket eller tidningen.

Extraprodukten är för dig som är prenumerant sedan tidigare. Du får antingen havreknäcket eller tidningen.

ERBJUDANDEN FÖR DIG SOM FÅR SMAKBOX

DELA JULENS
DELA JULENS
GODA
STUNDER

ERBJUDANDEN FÖR DIG SOM FÅR SMAKBOX
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GODA STUNDER

3 NR 98:+ porto
59:-

+ 2 MARGRETHESKÅLAR

Tidningen Allt om Mat
Hjälper dig att lyckas med matlagningen varje
dag. Här finns den snabba maten som underlättar
en stressig vardag och inspirationen till helgens
lyxigare middagar. Allt provlagat av proffsen i vårt
provkök. Vi ligger i framkant när det gäller hälso sam mat, alltid utan pekpinnar och med den goda
smaken i fokus. VÄRDE 165:-

*Gäller glasflaskor 6x250ml Coca-Cola Classic & Coca-Cola zero SUGAR.
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker i medverkande butiker.
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*Gäller©glasflaskor
6x250ml Coca-Cola Classic & Coca-Cola zero SUGAR.
2017 The Coca-Cola Company. COCA-COLA, the COCA-COLA CONTOUR BOTTLE, COCA-COLA ZERO
and the COCA-COLA
SANTA
DESIGNlagret
are trademarks
of The Coca-Cola
Company.
Erbjudandet
gäller så
långt
räcker
i medverkande
butiker.

2 Margretheskålar från Rosti Mepal
Skålarna är designade av Sigvard Bernadotte
och är tillverkade i 100% melamin vilket håller
formen bättre än plast och även tål diskmaskin.
Volym 0,75 l och 1,5 l. VÄRDE 278:-

t här:
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Hitta e
box
/smak

mat.se
www.alltom
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NÄSTA SMAKBOX
SKICKAS FR.O.M. 7 FEBRUARI
Den ligger 2 veckor på ditt utlämningsställe.
I väntan på nästa Smakbox, följ oss på @smakbox
(Instagram) eller på facebook.com/smakboxse

TIPSA VÄNNER
– GE OCH FÅ RABATT
Har du matintresserade vänner? Tispa dem med din unika kod så får de
10% rabatt på sin första Smakbox. Du får dessutom 20kr lägre pris på
din nästa box för varje ny prenumerant som provar Smakbox.

SMAKBOX SOM JULKLAPP
Ge bort Smakbox som julklapp! Du väljer själv hur många boxar du vill ge
bort och när första boxen ska skickas till mottagaren (därefter skickas en
varannan månad). En box eller varför inte en årsprenumeration av
Smakbox? Köp på smakbox.se.

RECENSION
Om några veckor får du ett mejl med en länk till en recension. Fyller du
i den får både vi och våra samarbetspartners feedback, något som är
avgörande för att göra Smakbox bättre framåt. I väntan på recensionen,
dela ut dina stjärnor på s.3!

SMAKBOX AB
DALVÄGEN 8
169 56 SOLNA
KONTAKT@SMAKBOX.SE
08 - 120 223 80
VARDAGAR 8.30-12 OCH 13-16.30
FÖLJ OSS PÅ:
@SMAKBOX (INSTAGRAM)
#SMAKBOX
FACEBOOK.COM/SMAKBOXSE

