MATLAG
OKTOBER 2017

SMAKBOX MATLAG

VINN GRATIS SMAKBOX
- fota och dela på #5favoriter

Nu är hösten här på riktigt och vad kan vara bättre än att umgås i köket, laga mat tillsammans och improvisera med nya produkter och smaker! Kanske har du små minikockar
hemma, en god vän eller partner att laga ihop med eller helt enkelt någon som uppskattar
att äta resultatet. Ditt matlag är unikt.

Tävla om 20 st gratis Smakbox. Dela de 5 produkter du gillar bäst på Instagram och tagga
dina bilder med #smakbox, #5favoriter och produktens hashtag. Vinnare är de 20 som tar
mest smakrika och inspirerande bilder. Ju fler bilder desto större chans till vinst. Tävlingen
pågår fram till 30:e november och vinnarna presenteras på @smakbox senast 8:e december.
(Se fullständiga tävlingsvillkor på smakbox.se)**

Med temat MATLAG vill vi lyfta den förenande kraften och gemenskapen i matlagningen
när vi nu går mot mörkare tider. Denna gång bjuds du på en härlig blandning av smaker
inom matlagning, dryck och snacks. Extra stolta är vi över den exklusiva Tellicherrypepparn som anses vara världens bästa peppar!
Den 9-12:e november hoppas vi få träffa dig på Sthlm Food & Wine på Stockholmsmässan. Alla prenumeranter får en present i vår monter, kom och hälsa på! Extra bra
pris på entrébiljetten hittar du på sidan 22.   
Samla nu ditt eget MATLAG och hitta nya favoriter med Smakbox!
Varma hälsningar, Vi på Smakbox

@SMAKBOX, #SMAKBOX

Möt oss på Sthlm Food & Wine
9-12:e november

Dubbel
vinstchan
s
2017

FACEBOOK.COM/SMAKBOXSE

Välkommen att
hämta en present
i vår monter!

SMAKBOX INNEHÅLLER

PRODUKTHASHTAG

1.

Tellicherry Black Pepper Santa Maria

50 kr*

#santamariasverige #älskakryddor

2.

Bönlasagne Eko

Risenta

36 kr*

#risenta

3.

Trekant Eko

Leksands

14 kr*

#leksandsekologiska

4.

Bonaqua Citron Lime

Bonaqua

14 kr*

#bonaquasverige

5.

Örtte

Lipton

25 kr*

#lipton #lyftblicken

6.

Loka Crush

Loka

16 kr*

#lokacrush

7.

Currypasta

Blue Dragon

13 kr*

#bluedragonsverige #asiatiskmat

8.

Durumpasta

De Cecco

25 kr*

#dececco #godpasta

9.

Majskakor Eko

Friggs

23 kr*

#friggs #majskakor

10. Kondenserad Mjölk

Törsleffs

26 kr*

#kondenseradmjölk

11. Svenska Kvarngryn Eko

Frebaco Kvarn

23 kr*

#frebaco #svenskamatgryner

12. Plopp

Cloetta

13 kr*

#cloettaplopp

13. Salami Chips

GØL

20 kr*

#gölchips

14. Räfflade Potatischips

Estrella

25 kr*

#estrellasverige #estrella

15. Lindor Apelsin

Lindt

35 kr*

#lindor #lindtlindor

16. Alkoholfri öl x 2

Heineken

22 kr

#heineken

17. Vaniljkräm

Dr. Oetker

15 kr

#bakstabilvaniljkräm

18. Kaffe Premium

Lindvalls Kaffe

10 kr

#sverigesgodastekaffe

19. Kaffe Mellanrost

Lindvalls Kaffe

10 kr

#sverigesgodastekaffe

20. Asian Fond

Bong Touch of Taste 35 kr

		

Totalt

415 kr*

21. Maträtter Eko

Ella´s Kitchen

17 kr*

BONUSPRODUKT

#touchofasianfonds

Du får
smaka
antingen
Vaniljkräm
från Dr.
Oetker &
Kaffe från
Lindvalls
eller Fond
från Bong.

OMDÖME

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

#ellaskitchensverige

Bonusprodukt för dig som är prenumerant sedan tidigare och angivit att du har barn i din närhet född 2015-2017.
Gäller så långt lagret räcker.
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*) 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

Renskavsgryta
med kantarellgryn
4 portioner
2,5 dl kantareller
3 dl Svenska Kvarngryn Eko
4 dl vatten
1 tärning svampbuljong
500 g renskav
2 tsk dijonsenap
2 msk vanlig senap
ca 10 av vardera grönpeppar, kryd
dpeppar och enbär
2 morötter
1 gul lök
1 vitlök
3 - 4 dl grädde
1 tärning grönsaksbuljong
2 dl lingon
färsk timjan
Gör så här:
Hacka kantarellerna och stek dem
i smör. När
de är lagom hårt stekta slå på gryne
n och blanda
runt. Smula över buljongen. Låt puttr
a sakta utan
lock medan du gör grytan.
Stek renskaven när den är halvtinad
för bästa
resultat. Skala och hacka morot, lök
och vitlök.
Finhacka också timjan. Mortla krydd
orna. Lägg
sedan i grönsaker och kryddor och
låt fräsa med
renskaven en stund. Klicka sedan
i den vanliga
senapen samt dijonsenapen och bland
a runt.
Smula över buljongen, häll i grädd
en och låt det
hela puttra i ca 10 min. Smaka av
grynen med salt
och servera med lingonen.

Tahinigryn med
harissastekta
morötter

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

4 portioner
3 dl Svenska Kvarngryn Eko
1 vitlök
1 tomat
1 tärning grönsaksbuljong
2,5 - 3 dl vatten
1 citron (skal och saft)
3 - 4 msk tahinipasta
1 rejält knippe mynta och persilja
Harissamorötter:
ca 7 - 8 morötter
1 torkad anchopeppar
2 dl hett vatten
3 tsk spiskummin
3 tsk torkad koriander
2 - 3 msk tomatpuré
ca 0,5 dl sesamfrö
olivolja
salt
Gör så här:
Börja med att lägga anchopepparn i 2 dl hett
vatten. Tärna tomat och hacka vitlöken. Lägg dem
tillsammans med kvarngrynen i en kastrull, häll i
vatten och smula i buljongtärningen. Låt koka i ca
10 - 15 min. Skala och skär morötterna i stavar.
Stek dem i olivolja ett par minuter. Hacka den uppblötta pepparn men spara vattnet. Lägg pepparn i
pannan med morötter. Krydda med koriander och
spiskummin. Klicka i purén och ha även i sesamfröna. Blanda runt och slå på vattnet du sparat efter
pepparn. Låt koka i ca 10 - 15 min. Smaka av med
salt. När grynen är kokta blanda i tahinipastan, riv
i skalet från citronen och pressa i saften. Hacka
örterna och blanda i dem. Smaka av med salt.

SVENSKA KVARNGRYN EKO, FREBACO KVARN

Svenska Kvarngryn är en blandning av ekologisk havre, vete
och råg från den bördiga Västgötaslätten. De hela grynen har
förångats, i övrigt är de som naturan skapade dem - 100%
fullkorn och rika på såväl protein som fiber. Passar utmärkt som
ersättning till ris, pasta eller potatis. Eller för att göra salladen
lite matigare.
Ca pris 23 kr | #frebaco #svenskamatgryner
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Tävling

Vinn en månadsförbrukning av
GØL Salami Chips!

Salami Appetizer

1. Fota och dela när du har dukat
upp med GØL Salami Chips
2. Tagga #gölchips och
#smakboxtävling

10 portioner

De 4 härligaste bilderna vinner!
Tävla t.o.m. 30/11.*

10 st GØL Salami Chips (valfri smak)
5 st plommontomater
10 st mozzarellabollar
1 dl pesto
Gör så här:
Marinera mozzarellabollarna med pesto. Skär
plommontomaterna i halvor. Montera ihop alla
ingredienser på en tandpetare.

Minipizza
10 portioner
1 paket GØL Salami Chips (valfri smak)
1 pkt smördeg
2 dl tomatsås
2 dl riven ost
Gör så här:
Skär smördegen i 4x4 cm stora bitar. Bred på
tomatsås. Toppa med ost och salami chips. Tillaga
i ugn på 250°C i 5-8 min tills pizzan fått en fin
gyllenbrun färg.

TREKANT EKO, LEKSANDS

Leksands ekologiska trekant är bakad på svensk ekologisk råg. Brödet har
en god rik rågsmak med fin yta där mjölet smält in i brödet vid gräddning.
Leksands bagare bakar på vatten ifrån egen källa och tillsätter aldrig några
tillsatser. Ett riktigt mört och knaprigt knäckebröd.
Ca pris 14 kr | #leksandsekologiska
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SALAMI CHIPS GARLIC, CHILI EL. CHEDDAR, GØL

GØL Salami Chips är små munsbitar, färska och färdiga att njuta lite var som
helst. GØL har tagit tillvara på de finaste delarna av den bästa salamin och
gjort dessa till smakrika chips. En perfekt ersättare i godisskålen och passar
utmärkt i bilen, på utflykten, i baren, i TV-soffan eller lite var som helst!
Ca pris 20 kr | #gölchips
*) Vinnare meddelas på Smakbox Instagram i aktuellt tävlingsinlägg. För fullständiga
tävlingsregler se www.smakbox.se/sv/allmanna-villkor-personuppgiftspolicy §1.14
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Du får smaka 1 av sorterna.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Kalvtartar med
Tellicherrymayo och
schalottenlök
4 portioner
400 g kalvytterlår 			
1 tsk socker			
Santa Maria Tellicherry Black Pepper
Santa Maria Rock Salt
olivolja 			
Tellicherrymayo:
1 msk Santa Maria Tellicherry Black Pepper
0,5 msk vitvinsvinäger
3 äggulor
4 dl rapsolja
Schalottenlök:
2,5 schalottenlök
0,5 dl champagnevinäger alt vitvinsvinäger
0,5 dl socker
0,5 dl Maizena
5 dl rapsolja/frityrolja

Klassisk
Carbonara

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

4 portioner
500 g färsk spaghetti
2 frp bacon
4 ägg
1 dl vispgrädde
2 dl riven parmesanost
70 g ruccola
rry
2 krm nymalen Santa Maria Telliche
Black Pepper
1⁄2 tsk Santa Maria Salt
Gör så här:
på förpackKoka spaghetti enligt anvisningarna
och stek
ningen. Skär bacon i 2 cm stora bitar
an ägg, grädde,
knapriga i en stekpanna. Vispa samm
Häll av pastan
parmesanost, salt och svartpeppar.
ner äggblandoch häll tillbaka ned i kastrullen, vänd
upp på ett fat
ningen och det stekta baconet. Lägg
Servera med en
tillsammans med ruccolasalladen.
extra äggula.

Tillbehör: 2 dl crème fraiche el. surgrädde,
krasse till dekoration.
Gör så här:
Putsa kalvytterlåret, skär sedan i fina tärningar, ca 0,5 cm.
Strö på socker för att förhindra oxidation. Ställ in i kylen.
Koka Tellicherry Black Pepper i en kastrull med vatten i
ca 6 min. Häll av vattnet. Lägg peppar, vinäger och äggula
i en skål. Blanda ihop allt med en mixerstav eller elvisp.
Fortsätt mixa och tillsätt oljan i en tunn stråle så att det
bildas en majonnäs. Skala schalottenlöken och hyvla den
i tunna ringar på en mandolin eller skiva tunt med kniv.
Blanda vinäger och socker i en kastrull och häll i hälften av
löken. Koka upp snabbt och ställ åt sidan. Värm rapsoljan
till 160°C i en kastrull. Panera den andra hälften av löken i
Maizena och fritera tills gyllenbrun. Vid servering: Ta ut
köttet ur kylen, blanda det med lite salt, peppar och oliv
olja. Bred ut cremè fraiche på en tallrik, toppa med tartar,
lök och majonnäs. Garnera med krasse.

TELLICHERRY BLACK PEPPER, SANTA MARIA

Tellicherry anses vara världens bästa svartpeppar. Den växer nära
3000 meter över havet i Kerala, södra Indien. De stora pepparkornen
plockas för hand och kännetecknas av sin specifika arom. Tellicherry
är fruktigare och sötare än andra pepparsorter.
Ca pris 50 kr | #santamariasverige #älskakryddor
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Bönlasagne med
rökt lax
4 portioner
1 pkt Risenta Bönlasagne
1 vitlöksklyfta
1 gul lök
2 msk olivolja
250 g spenat
200 g rökt lax
salt och peppar
Sås:
7 dl vatten
1,5 grönsaksbuljongtärning
200 g färskost
rivet skal från en halv citron
1 msk Maizena
1-2 dl riven ost
Gör så här:
Stek vitlök och lök i olja utan
att de tar färg.
Vänd ner spenat och rökt lax och
smaka av med
salt och peppar. Koka upp vattn
et och tillsätt buljongtärningarna, vispa ner färskoste
n. Smaka av med rivet
citronskal, salt, peppar och red
med Maizena tills det
blir en krämig konsistens.
Smörj en form och varva sås,
lasagneplattor och
spenatblandning. Avsluta med
lasagneplattor och sås.
Strö över riven ost och gratinera
i 200°C i ca 30 min
tills den är gyllenbrun. Servera
med en god tomatsallad. För en vegetarisk rätt, utes
lut den rökta laxen.

BÖNLASAGNE EKO, RISENTA

Risenta har släppt en ny bönpasta för de som är känsliga mot
gluten - Bönlasagne. Ett gott alternativ till dig som älskar pasta
och är lika enkel att tillaga som vanlig pasta. Bönlasagnen görs av
100% ekologiska gula sojabönor, har ett högt proteininnehåll och
är rik på fiber så att den mättar bra.
Ca pris 36 kr | #risenta
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Thai Red Curry

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Thai Green Curry

2 portioner

2 portioner

1 msk olja
pasta, röd
50 g Blue Dragon Curry
r zucchini
elle
fisk
el,
fåg
,
kött
400 g
och
mp
sva
ex
t
200 g grönsaker,
aubergine
jölk
4 dl Blue Dragon kokosm

1 msk olja
50 g Blue Dragon Currypasta, grön
600 g grönsaker, t ex svamp, lök,
paprika och aubergine
4 dl Blue Dragon Kokosmjölk
Gör så här:
Hetta upp oljan i en kastrull och bryn
currypastan
tillsammans med grönsakerna. Slå
i kokosmjölken
och låt det koka sakta i ca 10 min.
Servera gärna
tillsammans med ris eller nudlar.

Gör så här:
a upp olja i en kastrull
Strimla grönsakerna. Hett
kött och grönsaker. Slå
med
stan
ypa
och bryn curr
a i ca 10 min. Servera
sakt
a
kok
och
i kokosmjölken
du använder fisk
(Om
lar.
nud
eller
ris
gärna med
innan servering.)
is
prec
dem
i
lägg
så
eller skaldjur

THAI RÖD CURRY EL. THAI GRÖN CURRY,
BLUE DRAGON

Underbar smakrik och väldoftande thailändsk curry förpackad i en
anpassad, smart förpackningsstorlek (2 port). Tillsätt kokosmjölk, kött
och/eller grönsaker. Den blå draken är en österländsk symbol som
anses ge lycka och välgång i livet. För Blue Dragon symboliserar den
god asiatisk mat som doftar och smakar som det gör i Asien.
Ca pris 13 kr | #bluedragonsverige #asiatiskmat
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Du får smaka 1 av sorterna.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

FREDAGSMAJS
Fredagsmysiga majskakor
Ekologiska, tunna
och krispigt goda.

MER INSPIRATION
@friggs.se

LADDA UPP INFÖR FREDAGEN
(eller vilken annan dag som helst)

VA
PRO -PÅ
RABATT

:
5MAJSKAKOR RAMSLÖK & GRÄDDFIL, FRIGGS

Ekologiska majskakor som påminner lite om popcorn i smaken. Majskakorna är gjorda av noggrant utvalda råvaror av hög kvalitet, har högt
fiberinnehåll och inget tillsatt socker. De är dessutom gjorda på endast
naturliga ingredienser och har varken smakförstärkare eller konserveringsmedel. Extra tunna och krispiga.
Ca pris 23 kr | #friggs #majskakor
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Namn:
Till butiken: Inlöses av ClearOn (tidigare Kuponginlösen) med 5 kr om den lämnas som
dellikvid vid köp av 1 st Majskakor från Friggs samt är försedd med kundens namnteckning.
OBS! Gäller endast smakerna Parmesan samt Ramslök & Gräddfil. Kupongen får ej kopieras
eller kombineras med andra erbjudanden. Gäller t o m 2018-03-31.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Kryddig Key Lime Pie

Du får smaka 1 av sorterna.

250 g pepparkakor
100 g smält smör
1 tsk Törsleff’s Vanila van
iljsocker
1 tsk malen kanel
1 burk Törsleff’s Kond
enserad Mjölk
4 äggulor
1 dl färskpressad limeju
ice
2 msk koncentrerad ap
elsinjuice
2 blad Törsleff’s Gelati
nblad

Gör så här:
Kör pepparkakor, smält
smör, vaniljsocker och
kanel i mixer till
en grynig massa. Fördela
smulorna på bakplåtspa
pper, grädda
i 5 min på 200°C och låt
svalna. Smält gelatinblade
n enligt
instruktion på förpack
ningen. Rör ihop (vispa
ej) kondenserad
mjölk med äggulor, lime
juice, apelsinjuice och
det smälta
gelatinet. Häll smeten
i portionsglas och låt stel
na i kylen. Ta
ut glasen när det är dag
s att servera och toppa
med de krispiga peppar
kakssmulorna.

SALTY CARAMEL EL. PLOPP GOES POLKA,
PLOPP
Ljuvligt goda mjölkchokladkakor med mjuk toffeefyllning i smakerna Salty Caramel och Polka – att
unna dig själv eller någon du tycker om.
Ca pris 13 kr | #cloettaplopp

KONDENSERAD MJÖLK, TÖRSLEFFS

Törsleffs kondenserade mjölk är tillverkad av komjölk som koncentrerats
genom kokning och sötats med socker. Kondenserad mjölk är en viktig
ingrediens i många bakverk. Kaffe och te får en krämig smak om man
tillsätter kondenserad mjölk. Prova gärna också att ringla mjölken över en
fruktsallad eller gör din egen glass.
Ca pris 26 kr | #kondenseradmjölk
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LOKA CRUSH MED SMAK AV ANANAS,
LOKA

Loka Crush är resultatet av ljuv harmoni mellan
vattnet från hälsokällan i Bergslagen och finaste
frukt. Kolsyrad fruktdryck med 100% naturliga
ingredienser, fri från konserveringsmedel och färgämnen. En frisk och fräsch smak av ananas.
Ca pris 16 kr | #lokacrush

LINDOR APELSIN, LINDT

Njut av oemotståndligt krämig Lindor från Lindt! Lindts schweiziska
chokladmästare har skapat det delikata skalet av finaste mjölkchoklad
som innesluter en len och krämig chokladfyllning med smak av apelsin.
Ca pris 35 kr | #lindor #lindtlindor
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Vegetariska
vårrullar

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

4 portioner

Pad Thai
4 portioner
2 kycklingfiléer
2 msk olja
1 dl schalottenlök
1 dl salladslök
2 dl groddar
300 g risnudlar, gärna breda
1 msk fisksås
1 msk kinesisk soja
Fond
1 msk Bong Touch of Taste Asian
Green and Fresh
1 msk vitlök
1 msk pressad lime
0,5 msk socker
1 msk röd chili
2 ägg
färsk koriander
hackade jordnötter eller solrosfrön

2 avokado
1 schalottenlök
2 msk färska korianderblad
1 dl böngroddar
0,5 dl vattenkastanjer
0,5 dl salladslök
1-3 tsk röd chili
1 msk Bong Touch of Taste Asian
Fond Red and Hot
2 msk sweet chilisås
1,5 msk pressad lime
8 blad rispapper (t ex Blue Dragon
Vietnamese Spring roll wrappers)

Gör så här:
. Strimla
Hacka avokadon och schalottenlöken
na. Skiva
korianderbladen och vattenkastanjer
a alla grönsalladslöken och finhacka chilin. Bland
ås och lime.
sakerna i en bunke. Slå i fond, chilis
a rispapperna
Smaka av med salt och peppar. Dopp
följsamma.
i kallt vatten tills de blir mjuka och
vik/rulla ihop
Fördela fyllningen på rispappren och
sås och toppa
till fina vårrullar. Servera med hoisin
med jordnötter.

Gör så här:
förpackningen.
Koka nudlarna enligt instruktion på
hög värme i en
Strimla kycklingen och stek den på
löken och salstekpanna eller wok. Skiva schalotten
och chilin, avlägsna
ladslöken tunt. Finhacka vitlöken
groddar, stek
kärnorna. Lägg i lök, salladslök och
s, soja, fond, vitytterligare någon minut. Tillsätt fiskså
och vispa dem
lök, lime, socker och chili. Knäck äggen
rning och lägg
lätt. Ringla äggen i woken under omrö
nder samt hackade
sedan upp på tallrikar. Strö på koria
jordnötter eller solrosfrön.

ASIAN FOND RED AND HOT EL. GREEN AND FRESH, BONG
TOUCH OF TASTE

Vaniljknutar
50 g jäst
150 g smör
5 dl mjölk
1 dl strösocker
2 krm salt
1 tsk kardemumma
1 tsk Dr. Oetker Vaniljsocker

12 - 13 dl vetemjöl
125 g smör
1 dl strösocker
2 tsk Dr. Oetker Vaniljsocker
1 tsk kardemumma
1 frp Dr. Oetker Vaniljkräm
4 dl mjölk

Gör så här:
Smula ner jästen i en bunke.
Smält smöret och tillsätt mjölk.
Värm till fingervarmt och häll över
jästen så att den löses. Arbeta ner
övriga ingredienser och mjölet lite
i taget, till en smidig deg. Låt jäsa
under duk ca 50 min. Blanda ihop
fyllningen och låt den stå framme.
Vispa vaniljkrämen enligt förpackning. Ställ i kylskåp. Ta upp degen
på mjölat bord, dela i 2 delar.

Kavla 2 rektanglar, ca 40 x 20 cm.
Bred fyllning på varje deg. Vik på
mitten. Skär ca 1 cm breda strimlor
av deglängderna. Tvinna strimlorna
och forma bullar. Lägg i formar på
en plåt. Gör en grop i varje bulle
och klicka i vaniljkräm. Låt jäsa under duk ca 30 min. Pensla bullarna
med ägg, grädda mitt i ugnen på
200°C i ca 12-15 min. Låt svalna
och pudra över florsocker.

BAKSTABIL VANILJKRÄM, DR. OETKER

Dr. Oetker Bakstabil Vaniljkräm är extra stabil och passar utmärkt som
riklig fyllning i tårtor och bullar. Tårtor och bakelser håller formen bättre
med en stabil vaniljkräm - precis som på konditori. Innehåller äkta vanilj för
en härlig vaniljsmak.
Ca pris 15 kr | #bakstabilvaniljkräm

Fond lyfter smaken på varje maträtt. Bong Touch of Taste Asian fonds hjälper dig att lyckas med de asiatiska smakerna. Bara droppa i och smaka av!
Ca pris 35 kr | #touchofasianfonds

Du får smaka antingen Fond från Bong eller
Kaffe från Lindvalls & Vaniljkräm från Dr. Oetker.

Familjen Lindvall har rostat kaffe i över
125 år. Eric Lindvall grundade rosteriet 1891 utanför Tierp och flyttade till
Uppsala år 1914. Idag drivs rosteriet av
Ulf Lindvall som är kaffemästare i fjärde
generationen. Kaffemästarens uppgift är
att se till att råvaran och rostningen alltid
håller högsta kvalitet.
Ca pris 10 kr | #sverigesgodastekaffe

Tillbehör: Hoisinsås och finkrossade
jordnötter.

ade
Tillbehör: Färsk koriander och hack
ön.
osfr
solr
el.
er
jordnött
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MELLANROST & PREMIUM,
LINDVALLS KAFFE

Du får smaka 1 av sorterna.

Du får smaka antingen Fond från Bong eller
Kaffe från Lindvalls & Vaniljkräm från Dr. Oetker.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag
Du får smaka 1 av sorterna.

HEINEKEN ÖL 0,0% X 2, HEINEKEN*

Heinekens bryggmästare har ägnat år åt att
forska, brygga och smaka av för att ta fram
ett välsmakande lageröl med 0,0% alkohol.
Ölen har en fulländad balans av uppfriskande
fruktighet och en mjuk, maltig karaktär. Endast
naturliga ingredienser och gjord på Heinekens
unika jäst av högsta kvalitet.
Ca pris 11 kr | #heineken

DO THE DETOX, SWEET NIGHTS EL.
AFTER DINNER, LIPTON

*) Du får smaka 2 provburkar á 15 cl av produkten.

Casareccia con
pomodoro e
finocchio
4 portioner
500 g Casareccia De Cecco
1 fänkål
1 gul lök
400 g krossade tomater
1 King Solovitlök
1 kvist rosmarin
2 msk olivolja
2 msk balsamicovinäger
50 g riven parmesan
salt och peppar
ev. färsk basilika
Gör så här:
i lite olivolja tills
Hacka lök, vitlök och fänkål. Fräs
och lite vatten,
de mjuknar. Tillsätt krossad tomat
av med salt,
låt småputtra i 15-20 min. Smaka
pastan al dente
peppar och balsamicovinäger. Koka
Häll av pastan
enligt anvisningen på förpackningen.
Servera med riven
och vänd ned i den varma såsen.
basilika.
Parmesan, garnera gärna med färsk

CASARECCIA DE CECCO, FUSILLI DE CECCO EL.
PENNE DE CECCO, DE CECCO

De Cecco’s pasta av durumvete som malts till semolinamjöl i egen kvarn är extra smakrik. Semolinan har omsorgsfullt blandats med det kalla friska vattnet
från den lokala källan. Pastan torkas långsamt i svag värme för att behålla sin
doft, smak och färg. Den varsamma torkningen gör att pastan klibbar mindre
och den strävare ytan binder lättare upp såsen.
Ca pris 25 kr | #dececco #godpasta
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Du får smaka 1 av sorterna.

Välkommen att prova tre nya örtteer från Lipton
med fokus på balans och välmående. Liptons
nya teer består av traditionella ingredienser och
erbjuder dessutom fantastiska smakupplevelser.
Örtteerna är framställda av endast naturliga
ingredienser och är helt koffeinfria.
Ca pris 25 kr | #lipton #lyftblicken

RÄFFLADE POTATISCHIPS GRILLAD
PAPRIKA MED VITLÖK & CHILI, ESTRELLA
En smakupplevelse som för tankarna till den
klassiska spanska såsen Mojo Rojo. Med en bakomliggande djup ton av grillad paprika och saftig
tomat, poppar vitlöken och chilin upp och skapar
ett himmelskt smakfyrverkeri! Självklart direkt från
chipsfabriken i Göteborg!
Ca pris 25 kr | #estrellasverige

Tävling

Vinn alla 5 smaker från
Bonaqua!
1. Ta en inspirerande bild där du
njuter av Bonaqua Citron/Lime
2. Tagga inlägget med #bonaqua
och #smakboxtävling
De 3 bästa bilderna vinner!
Tävla t.o.m. 30/11.*

BONUSPRODUKT: MATRÄTTTER X 2,
ELLA’S KITCHEN
BONAQUA CITRON LIME, BONAQUA

För den goda citrussmakens skull re-lanseras
Bonaqua Citron/Lime nu med 2% fruktjuice.
Finns även i smakerna Päron, Hallon/Björnbär,
Mango/Acai, Naturell och Stilla. Bonaqua tappas
och buteljeras vid källan Hanveden i Södermanland. Upp till 15% av plasten i flaskan är
växtbaserad och 50% är återvunnen plast.
Ca pris 14 kr | #bonaquasverige

Ella´s Kitchen ekologiska maträtter i praktisk
klämpåse framtagna med smakerna i fokus.
Traditionella recept har fått en exotisk tvist med
spännande kryddor och örter - allt för att ge
unika och intressanta upplevelser för små smaklökar. Inga tillsatser, inte ens socker och salt.
Ca pris 17 kr | #ellaskitchensverige
Bonusprodukt för dig som är prenumerant sedan tidigare
och angivit att du har barn i din närhet född 2015-2017.
Gäller så långt lagret räcker.

*) Vinnare meddelas på Smakbox Instagram i aktuellt tävlingsinlägg.
För fullständiga tävlingsregler se www.smakbox.se/sv/allmanna-villkor-personuppgiftspolicy §1.14
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ERBJUDANDEN FÖR DIG SOM FÅR SMAKBOX

ERBJUDANDEN FÖR DIG SOM FÅR SMAKBOX

Smakbox

9–12/11

sthlmfoodandwine.se
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RABATT!

köp biljett för endast

135 kr

på sthlmfoodandwine.se

Kod: smakbox2017
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NÄSTA SMAKBOX
SKICKAS FR.O.M. 1 DECEMBER
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.

GE BORT SMAKBOX
Ge bort Smakbox i present! Du väljer själv hur många boxar du vill ge bort
i följd och när första boxen ska skickas till mottagaren (därefter skickas en
box varannan månad). En box eller varför inte en helårsprenumeration av
Smakbox (6 boxar)? Köp på smakbox.se/ge-bort-smakbox.

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

