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VINN GRATIS SMAKBOX

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, fylld av julens smaker. En del passar till adventsmyset
och annat som nyårssnacks. Både varma och kalla drycker är med - en med lite extra
sting i, perfekt till nyårsdrinken! Lite sötsaker hör ju julen till, i denna box är de
veganska, ekologiska och Fairtrade.
Vi vill tacka för ett fantastiskt Smakbox-år! Tack vare stort engagemang och mångas
feedback har vi bl.a. startat denna Smakbox Balans, vi hoppas du gillar den! Balans tar
vi med oss in i 2018 tillsammans med fler spännande nyheter framåt - håll utkik!

SMAKBOX INNEHÅLLER
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
- perfekta julklappen till den
som gillar mat
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Foto: Annelie Andersson
www.blomsterochbakverk.se
@anneliesblomsterochbakverk

1.

Glutenfritt Knäckebröd, Eko

2.

PRODUKTHASHTAG
FriendsOfAdam

50 kr*

#friendsofadam

Kallpressad kokosolja, Eko HealthyCo

40 kr*

#healthyco

3.

Saffransarom

Dr. Oetker

30 kr*

#droetkersverige #saffransarom

4.

Premiumchoklad, Eko

Green and Blacks

32 kr*

#greenandblacks

5.

Ajvar

Podravka

24 kr*

#bördigabalkan

6.

Pepparkakor, Eko

Nyåkers

17 kr*

#nyåkers

7.

Linschips

Estrella

20 kr*

#estrellasverige #finnsdetnågotgodare

8.

Bönrätt

HAK

45 kr*

#haksverige

9.

Snackoliver

Zeta

15 kr*

#snackoliver #zetaantipasti

10. Svenskodlade Kidneybönor GoGreen

13 kr*

#gogreennordic

11. Classico Bryggkaffe

Lavazza

13 kr*

#lavazzaofficial

12. Nespressokompatibla kapslar Lavazza

26 kr*

#lavazzaofficial

13. Te, Eko

Clipper

30 kr*

#clippersverige

14. Iste

Pure Leaf

23 kr*

#pureleafsverige

15. Proteinboll

Bounce

26 kr*

#bouncefoods

16. Oatmeal

GOOD’N’GO

17. Smoothie

Froosh

15 kr*

#froosh #frooshsverige

18. Frostiga Bärisar, Eko

VeggiePeggy

23 kr*

#veggiepeggy

19. Chilidryck, Eko

Caliente

25 kr*

#drinkcaliente

Totalt

475 kr*

8 kr*

OMDÖME

#goodngo #naturallytasty

Om några veckor får du en
recension via mejl. Tills dess,
fyll i ditt omdöme här!

*) 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
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Förföriska
vegobollar

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Fritters på svampar & grönsaker

6 portioner

4 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

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

Sås:
1 tomat
salt

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.

VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

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

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Grönkålssallad med
kidneybönor
4 portioner
300 g färsk grönkål
odlade kidney1 pkt GoGreen Svensk
bönor
10 cm skalad gurka
Dressing:
2 msk olivolja
1 msk sesamolja
2 msk ljus soja
saften av 2 lime
ra
1 msk färsk, riven ingefä
li
chi
0,5 röd
frön
2 msk GoGreen sesam
ng
nu
1 msk ho
Gör så här:
na från
natten. Ta bort stammar
Blötlägg bönorna över
bladen. Häll av spaden
ka
hac
och
lj
skö
och
grönkålen
en.
skölj av dem i kallt vatt
från kidneybönorna och
Skiva gurkan tunt
len.
nkå
grö
med
a
orn
Blanda bön
ihop
. Finhacka chilin. Blanda
och vänd ner den med
den över salladen
Slå
.
gen
ssin
dre
till
ingredienserna
och blanda väl.

VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

GLUTENFRITT KNÄCKEBRÖD EKO, NATURELL EL.
CHILI/VALLMO, FRIENDSOFADAM

EKOLOGISK

Ett gott knäckebröd proppat med nyttiga ämnen och med högt fiberinnehåll.
Naturligt glutenfritt och bakat på durramjöl, solroskärnor, kokos, teff och
bovetemjöl. Ett näringsrikt knäcke som passar även de känsligaste! Bakat och
packat för hand i Stockholm.
Ca pris 50 kr | #friendsofadam
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Du får smaka 1 av sorterna.

VEGANSK

SVENSKODLADE KIDNEYBÖNOR, GOGREEN

På soliga Öland odlas GoGreens svenska kidneybönor. I den kalkrika
jorden får de växa och gro i sin egen takt – med kärlek och omsorg från
bönderna. Bönorna är fullproppade med smak och är en perfekt ingrediens för vegetariska rätter och gröna middagar.
Ca pris 13 kr | #gogreennordic
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Chiapudding
1 portion
4 msk chiafrön
1 dl kokosmjölk
1 dl Froosh Stjärnfrukt & Yuzu
Tillbehör: Färska bär

Vegetarisk lasagne
med linser

Gör så här:
in i kylen i ca 3
Blanda alla ingredienser väl. Ställ
då och då för
timmar (gärna över natten). Rör om
a bär.
att undvika klumpar. Toppa med färsk

4 portioner
400 g Zeta Körsbärstomater
2 vitlöksklyftor
2 tsk oregano
1 tsk timjan
0,5 tsk salt
1 msk olivolja, Extra Virgin
1 frp HAK Linser Bolognese
200 g mozzarella
6-8 färska lasagneplattor
2 tomater
riven parmesanost
1 kruka färsk basilika
Gör så här:
Sätt ugnen på 175°C. Mosa körsbärstomaterna
lätt
med en gaffel i en stor skål. Rör ned 2 rivna vitlöks
klyftor, timjan, oregano, salt och olja i tomats
åsen.
Vänd ner HAK Linser Bolognese och blanda
väl med
tomatsåsen. Skär tunna skivor av mozzarellan.
Börja
med att lägga ett lager med sås i botten på formen
och sedan ett lager med lasagneplattor. Varva
sedan
sås, mozzarella och lasagneplattor. Avsluta med
ett
lager sås, lägg på skivade tomater och strö över
ett
lager med riven parmesan. Tillaga i ugn i ca 25-30
min. Servera med strimlad basilika på toppen
.

VEGANSK

LAKTOSFRI

BÖNRÄTT, LINSER BOLOGNESE, KIKÄRTSGRYTA EL.
BÖNCHILI TEX MEX, HAK

GLUTENFRI

Färdiglagade och smakrika vegetariska och veganska bönrätter som
både kan serveras direkt eller med valfritt tillbehör så som pasta, ris eller
grönsaker. Perfekt om du snabbt och enkelt vill svänga ihop en vegetarisk lasagne eller en hälsosam bas till en gryta.
Ca pris 45 kr | #haksverige
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Du får smaka 1 av sorterna.

VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

FROOSH SHORTY, STJÄRNFRUKT/YUZU, FROOSH

Froosh nya smoothie är skapad speciellt för oss nordbor, för att göra det lite
enklare och ännu godare att få i sig tillräckligt med frukt och leva ett hälsosamt
liv. Froosh gör sina egna blandningar: mosar, krossar och pressar ner massvis
med frukt i glasflaskor och pappburkar. Innehåller varken koncentrat eller tillsatt
socker och konserveringsmedel – helt enkelt 100% frukt och inget annat.
Ca pris 15 kr | #froosh #frooshsverige
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Fluffiga saffranspannkakor

Lussekatter

5 st pannkakor

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

ca 40 st

2 ägg
0,5 dl vetemjöl
0,5 dl vispgrädde el. mjölk
1 msk kokosmjöl
2 tsk Fiberhusk
0,5 tsk Dr. Oetker bakpulver
1 tsk Dr. Oetker Saffransarom
1-2 tsk sötningsströ el. annan valfri
sötning
Tillbehör: ex. Grädde, bär, valfri sötning
Gör så här:
Mixa samman alla ingredienser till en slät konsistens.
Lägg en klick smör i en stekpanna och grädda små
pannkakor/plättar. Vänd när de börjat bli stabila.
Servera med ex. grädde, bär och valfri sötning.

VEGANSK

LAKTOSFRI

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

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

GLUTENFRI

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
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Vegansk
Rocky Road

Veganska
chokladtryfflar

40 g HealthyCo Kokosolja
30 g agave sirap
2 msk kakao
1,5 tsk maca-pulver
0,5 tsk äkta vaniljpulver
2 msk jordnötssmör el. annat nötsmör
1 dl rispuffar
0,5 dl kokosflingor
0,5 dl gojibär
1 dl hasselnötter el. annan nötsort
3 msk bipollen
Gör så här:
Smält kokosoljan i en kastrull. Tillsä
tt honung el.
agavesirap, silad kakao, maca-pulv
er och vaniljpulver och rör om tills den blivit klum
pfri och
smält ihop. Ta bort kastrullen från
värmen och
tillsätt nötsmör, rispuffar och lite
av kokosflingorna och nötterna, behåll lite till garne
ringen. Lägg
bakplåtspapper i en liten bakform
och häll ut
blandningen. Bre ut slätt. Sätt in i
frysen ca 2 tim.
Ta ut och skär till önskade former.

VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

EKOLOGISK

EKOLOGISK KALLPRESSAD KOKOSOLJA, HEALTHYCO

Kallpressad kokosolja från färska kokosnötter, naturligt rik på laurinoch kaprylsyra. Kokosoljan behåller sina goda egenskaper även vid
höga temperaturer vilket gör att den med fördel kan användas i både
matlagning och bakning. Passar perfekt att använda i smoothies och
dressingar och som ersättare till smör. Når flytande form vid en temperatur på över 25 grader.
Ca pris 40 kr | #healthyco
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

ca 20 stycken
2 msk HealthyCo Kokosolja
150 g mörk choklad 70%
2 msk kakao (gärna raw)
3 msk agave sirap
0,5 tsk äkta vaniljpulver
2 mogna avokado
Garnering: Hackade nötter, kakao
nibs, torkade bär, kakao el. kanel
Gör så här:
når
Smält kokosoljan på mellanhög värme (oljan
var
en flytande form vid en temp. på över 25°C),
noga med att den inte bränns vid. Sänk värmen
i kooch hacka chokladen i mindre bitar och tillsätt
är
kosoljan. Rör om och låt smälta. När chokladen
),
smält, lägg i resterande ingredienser (sila i kakaon
att inga
förutom avokadon. Blanda om ordentligt så
ri.
klumpar bildas. Mosa avokadon väl, helt klumpf
den
Häll chokladblandningen i en skål och tillsätt
mosade avokadon. Rör slätt och ställ sedan blandär
ningen i kylskåp i ca 30-40 min. När blandningen
dina
fast, ta ut ur kyl och med en sked, kuljärn eller
klibbar
händer (vät händerna för att undvika att det
och låt
sig) forma små bollar. Rulla i valfri garnering
sedan stå i kylskåp en stund tills de är helt fasta.

100 KITCHEN
STORIES
Paulina Suonvieri är tjejen från Göteborg som driver blogg och Instagram
100Kitchenstories. På 100 Kitchen
Stories skriver hon om fysisk och
psykisk hälsa, träning och resor, samt
tar med dig på ett äventyr genom ”100
olika kökshistorier” – utan fokus på
någon specifik diet eller kosthållning.
Instagram: @100kitchenstories
Blogg: www.100kitchenstories.se
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

25% rabatt

Med rabattkod SM
AKBOX
får du 25% rabatt
i Caliente's
webbshop! Erbju
dandet gäller
t.o.m. 16/2 2018

EKOLOGISK

CHILIDRYCK, BLÅBÄR/CITRONGRÄS/CHILI, CALIENTE

Ekologisk chili-dryck från Caliente som passar perfekt som alkoholfritt
alternativ, både till mat eller för sig själv. Chilin gör att drycken imiterar
känslan av alkohol bra – det bränner till, lite motstånd och ger dig en
kick av endorfiner. Låg i socker och buteljerad i Sverige.
Ca pris 25 kr | #drinkcaliente
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VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

SNACKOLIVER, GREKISKA GRÖNA EL. GREKISK MIX, ZETA

Utsökta grekiska snackoliver i påsar utan lag. Passar både till vardag och fest.
Idealiska när du bjuder vännerna på plockmat, som ett snabbt mellanmål efter
träning eller på båt- och campingsemestern. Enkla att ta med och avnjutas på
plats! När påsen är tom blir den platt och tar inte upp någon plats.
Ca pris 15 kr | #snackoliver #zetaantipasti
Du får smaka 1 av sorterna.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Varm clementinpunsch (alkoholfri)

2-3 portioner

500 ml Pure Leaf Lem
on Iced Tea
1 clementin, zest och
juice
0,5 tsk honung
0,5 kanelstång
2 kvistar färsk timjan
1,5 kryddnejlikor
1 lagerblad
Gör så här:
Häll isteet i en kastrull
tillsammans med clem
entinjuicen. Lägg i några strim
lor clementinzest. Tills
ätt
honung, kanelstång, tim
jan, kryddnejlikor och
lagerblad. Värm försiktig
t (utan att koka) och serv
era i
värmetåliga glas eller mug
gar.

VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

EKOLOGISK

FROSTIGA BÄRISAR EKO, VEGGIEPEGGY

Ett nytt godis i godishyllan som passar perfekt för veganer, de som önskar välja
bort gris och fläsk, eller för vem som helst egentligen. Ekologiskt vegangodis av
högsta kvalitet, sprängfullt av underbara smaker från ekologiskt odlade frukter
och bär. Utan gelatin och konstiga tillsatser med härliga färger från växtriket.
Ca pris 23 kr | #veggiepeggy

EKOLOGISK

EKOLOGISK PREMIUMCHOKLAD, LJUS CHOKLAD
M. HAVSSALT, 70% MÖRK CHOKLAD, 85% MÖRK
CHOKLAD, MJÖLKCHOKLAD EL. MÖRK CHOKLAD
M. MINT, GREEN AND BLACKS

ISTE CITRON, PURE LEAF

Pure Leaf är ett nytt iste med lågt kaloriinnehåll, lågt sockerinnehåll och fantastisk smak. Bryggt på riktiga teblad och certifierade av Rainforest Alliance.
Passar perfekt vid alla tillfällen när du är sugen på något kallt och uppfriskande
- till maten, fikastunden eller som sällskapsdryck. Den fungerar även utmärkt
som ett alkoholfritt alternativ! Finns även med smak av mynta.
Ca pris 23 kr | #pureleafsverige
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Green & Blacks choklad är för finsmakaren som vill ha etiskt producerad choklad. En av den första chokladen som är ekologisk och
Fairtrade-märkt. Med sin rika komplexa smak är den perfekt att njuta
som den är eller att använda i matlagning.
Ca pris 32 kr | #greenandblacks

Du får smaka 1 av sorterna.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

GLUTENFRI

PROTEINBOLL, MANDEL, JORDNÖT, KOKOSNÖT/MACADAMIA
EL. KAKAO/MINT, BOUNCE
Glutenfria proteinbollar från Bounce
ger långsam energi och lång mättnad.
Högt fiberinnehåll och spännande
smaker. Perfekta att ha som mellanmål
när energin tryter. Finns i 6 spännande
smaker, alla lika goda med högt nötoch fröinnehåll.
Ca pris 26 kr | #bouncefoods

Du får smaka 1 av sorterna.

VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

OATMEAL ÄPPLE & KANEL,
GOOD'N'GO

Naturligt gott havrebaserat mellanmål
för vuxna som är 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
EKOLOGISK

EKOLOGISKT TE CITRON/INGEFÄRA, VILDA BÄR, CITRUS/ALOE
VERA EL. JORDGUBB, CLIPPER
Clippers ekologiska te har en helt unik och fruktig smakprofil som är lätt för
alla att tycka om. Alla teer är ekologiska och naturliga och innehåller inte en
enda konstgjord ingrediens. Naturligt, rättvist och gott!
Ca pris 30 kr | #clippersverige
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Du får smaka 1 av sorterna.
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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

Overnight Oats
med espresso
1 portion

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.

1,5 dl havregryn
1 msk chiafrön
1,5 dl mandeldryck
1 enkel espresso (gärna Armonico el.
Deciso Lavazza kapsel)
1 tsk flytande honung el. agavesirap
några droppar vaniljextrakt
Tillbehör: Valfri topping, t.ex. färsk
frukt och nötter
Gör så här:
Blanda samtliga ingredienser i en burk och rör
om.
Ställ i kyl över natten så den sätter sig. Ta fram
på
morgonen och rör om, toppa sedan med valfri
topping, t.ex. färsk frukt och nötter.

NESPRESSOKOMPATIBLA KAPSLAR, ARMONICO, DECISO,
LEGGERO & AVVOLGENTE

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.

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 26 kr | #lavazzaofficial

Du får smaka en förpackning
med 4 st kapslar.

*) Nespresso®* är ett registrerat varumärke av tredje part
och har inget samröre med Luigi Lavazza S.p.A
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ERBJUDANDE FÖR DIG SOM FÅR SMAKBOX
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VEGANSK

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

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:-

VEGANSK

LAKTOSFRI

EKOLOGISK

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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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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b
r
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

