MATLAG
BALANS

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)**

Den här gången får du premiärboxen av Smakbox Balans! Kul att du är med oss
från början! Alla produkter är vegetariska och många är laktosfria eller har låg
glutenmängd. Det är också lite färre sötsaker än vad du fått tidigare. Vi ser
fram emot att höra vad du tycker!
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.
Hoppas du gillar din första Smakbox Balans och hittar fler, nya favoriter!   
Varma hälsningar, Vi på Smakbox

@SMAKBOX, #SMAKBOX

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

Gunnarshögs Rapsolja

Gunnarshögs Gård

50 kr*

#gunnarshögsgård #rapsolja

3.

Bönlasagne Eko

Risenta

36 kr*

#risenta

4.

Trekant Eko

Leksands

14 kr*

#leksandsekologiska

5.

Bonaqua Citron Lime

Bonaqua

14 kr*

#bonaquasverige

6.

Örtte

Lipton

25 kr*

#lipton #lyftblicken

7.

Loka Crush

Loka

16 kr*

#lokacrush

8.

Currypasta

Blue Dragon

13 kr*

#bluedragonsverige #asiatiskmat

9.

Kaffe Premium

Lindvalls Kaffe

10 kr*

#sverigesgodastekaffe

10. Kaffe Mellanrost

Lindvalls Kaffe

10 kr*

#sverigesgodastekaffe

11. Majskakor

Friggs

23 kr*

#friggs #majskakor

12. Svensk Mathavre Eko

Frebaco Kvarn

23 kr*

#frebaco #svenskamatgryner

13. Tortilla Chips Eko

Santa Maria

17 kr*

#santamariasverige

14. Gluten- och laktosfritt basmjöl MixWell

25 kr*

#mixwell

15. Nöt- och frömix

Nutisal

30 kr*

#nutisal

16. Oat Latte

Planti

17 kr*

#planti

17. Excellence 78%

Lindt

26 kr*

#lindtchoklad

		

Totalt

401 kr*

OMDÖME

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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Tahinigryn med
harissastekta
morötter

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Chili sin carne
med avokadoröra

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

4 portioner
3 dl Svensk Mathavre Eko
1 gul lök
1 vitlök
1 röd paprika
1 påse tacokrydda
1 burk tacosalsa (ca 230 g)
1 burk krossade tomater
1 tetra mixade bönor (ca 280 g)
1 burk vita bönor i tomatsås
ca 2 dl vatten

4 portioner
3 dl Svenska Mathavre 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

Avocadoröra:
2 avokado
1 lime (skal och saft)
1 rödlök
1 tomat
1 klyfta vitlök
hackad färsk koriander
salt, peppar och chiliflakes

Harissa morötter:
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:
Hacka lök, vitlök och paprika. Fräs i het panna med
olja, slå i grynen efter ett par minuter. Krydda med
tacokryddan. Slå sedan i salsa, tomatkross och
båda bönsorterna. Slå på vatten och låt koka under
lock i ca 15 min. Smaka av med salt och peppar.
Mosa avokadon. Finhacka lök och tomat och blanda i. Hacka i koriandern, riv i vitlök och limeskal.
Pressa över limesaften och blanda. Smaka av med
salt, peppar och chiliflakes.

Gör så här:
Börja med att lägga anchopepparn i 2 dl hett
vatten. Tärna tomat och hacka vitlöken. Lägg dem
tillsammans med mathavren i en kastrull, häll i
vatten och smula i buljongtärningen. Låt koka i ca
8 - 10 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
havren är kokt blanda i tahinipastan, riv i skalet från
citronen och pressa i saften. Hacka örterna och
blanda i dem. Smaka av med salt.

VEGANSK

SVENSK MATHAVRE EKO, FREBACO KVARN

Mathavre är någonting så enkelt som hela havregryn som har
förångats för att korta koktiden. De är ekologiskt odlade max
10 mil från kvarnen på Västgötaslätten. Havre är det mest
näringsrika sädesslaget och innehåller bland annat omättat
fett, proteiner och lösliga kostfiber. Det är enkelt att tillaga och
fungerar till det mesta istället för ris, pasta eller potatis.
Ca pris 23 kr | #frebaco #svenskamatgryner
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Rödbetssallad
4 portioner

Rapschips

4 rödbetor
1 bunt färsk mynta
75 g salladsost
30 g valnötter
en liten bit purjolök

1 dl rapsfrö
1 dl sesamfrö
2 dl majsmjöl
1/4 dl linfrömjöl (el. 4 msk helt linfr
ö, ändra
då mängden rapsolja till 2 msk)
1/2 dl Gunnarshögs Gårds Krondil
lsolja
1 tsk salt
2 dl kokande vatten

Dressing:
5 msk Gunnarshögs Gårds Ramslöksolja
2 msk äppelcidervinäger
1 msk vatten
salt och peppar

Gör så här:
Rör samman alla ingredienser till
en kladdig deg. Kavla ut
degen så tunt du kan mellan två bakp
låtspapper och lägg på
en plåt. Använd eventuellt lite extra
olja, för att förhindra
att pappret fastnar i den kladdiga
degen. Skär med kniv
eller sporra ut rutmönster i degen
till lagom stora chips.
Strö lite flingsalt över. Baka i 150°
C i ca 20-30 min, tills de
är torra och gyllene. Låt svalna och
bryt i bitar. Baka gärna
dagen innan servering så att den
smaksatta oljan framträder
tydligare. Servera med en dippsås
gjord på rysk yoghurt och
krondillsolja. Smaka av med salt och
peppar.

Gör så här:
Ta av myntabladen från stjälken och skölj dem ordentligt.
Tvätta rödbetorna noggrant, använd eventuellt en liten
borste. Skär i tunna skivor med kniv eller med en mandolin.
Strö över salladsost, grovhackade valnötter och purjolök över
myntan och de finskurna rödbetorna. Blanda ramslöksolja,
äppelcidervinäger, vatten, salt och peppar. Skaka dressingen
och häll över salladen efter behag. Låt salladen stå ca 10-15
min innan servering.

Tävling

Vinn en rundtur på Gunnarshögs Gård!
Följ med på en unik rundtur i produktionen där du får se
hur torkning, rensning och pressning av de små rapsfröna
till gyllene olja går till. Du får också pressa din egen rapsolja
och formge flaskan i minipresseriet.
Så här tävlar du:
Saknar du Gunnarshögs Gårds kallpressade
rapsolja på hyllorna i din matbutik?
1. Lägg upp en läcker bild när du använt
rapsoljan i din matlagning
2. Tagga din matbutik där du tycker att rapsoljan
borde finnas och #gunnarshögsgård
De 5 läckraste bilderna vinner!
Tävla t.o.m. 30/11*
LAKTOSFRI

GLUTENFRI

VEGANSK

KRONDILLSOLJA EL. RAMSLÖKSOLJA,
GUNNARSHÖGS GÅRD

Gunnarhögs Gård har smaksatt sin neutrala kallpressade rapsolja för
att förgylla matlagningen till vardag och fest. En nyttig och god olja
som tar din mat till nya nivåer. Rapsolja smaksatt med krondill passar
extra bra till färskpotatis eller skaldjur. Rapsolja smaksatt med ramslök
passar extra bra till pesto, fisk eller vårprimörer.
Ca pris 50 kr | #gunnarshögsgård #rapsolja

6
Du får smaka 1 av sorterna.

*) Resa och övernattning ingår ej. Fullständiga tävlingsregler
finns på @gunnarshog Instagram, inlägg kring 13/10.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Grön ärtsoppa
med krämkokt ägg
& smörstekta
krutonger

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

4 portioner
1 gul lök
2 tsk Santa Maria Garlic Paste el. 2
pressade vitlöksklyftor
2 tsk rapsolja
600 g frysta gröna ärtor
7 dl vatten
2 tärningar grönsaksbuljong
2 dl crème fraiche
0,5 tsk Santa Maria Tellicherry Black
Pepper
1,5 tsk Santa Maria Salt
Tillbehör: 4 krämkokta ägg och 2
skivor bröd, tärnat och stekt i 2 msk
smör.
Gör så här:
Hacka den gula löken. Hetta upp olja i en kastrull,
fräs löken och vitlöken. Tillsätt ärtor, salt, vatten och
buljongtärning. Låt koka och sjud i ca 3 min. Tillsätt
crème fraiche. Krydda med salt och svartpeppar.
Rör om. Smält smöret i en stekpanna och stek brödtärningarna tills de är gyllene. Servera soppan med
krämkokta ägghalvor och smörstekta krutonger.

VEGANSK

TREKANT EKO, LEKSANDS

LAKTOSFRI

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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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
aubergine och tofu
4 portioner
1 pkt Risenta Bönlasagne
1 burk krossade tomater (ca 400
g)
1 dl vatten
2 vitlöksklyftor
1 gul lök
2 aubergine
1 msk torkad basilika
1 kruka färsk basilika
100 g smulad tofu
1 dl olivolja + till stekning
salt och peppar
Gör så här:
Hacka lök och riv en vitlök, stek
försiktigt i lite olivolja. Tillsätt krossade tomater
och 1 dl vatten. Lägg i
torkad basilika. Låt det småputtra
i 30 min på låg värme, smaka av med salt och pepp
ar. Skiva aubergine
och stek aubergineskivorna i riklig
t med olivolja, salta
och peppra. Varva lasagneplattor
, tomatsås, aubergine och lite smulad tofu i en ugns
fast form i minst tre
lager. Grädda lasagnen i ugne
n i 45 min på 175°C.
Under tiden förbereder du basil
ikaoljan. Med en
stavmixer, mixa 1 dl olivolja med
ett knippe basilika
och en riven vitlöksklyfta till en
slät grön olja. Servera
gärna lasagnen med en fräsch
sallad och basilikaoljan
som ett gott tillbehör.

GLUTENFRI

VEGANSK

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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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Formbröd

1 frp Mix Well Ljust gluten& laktosfritt basmjöl
jäst enligt frp
2 tsk salt
2 msk olja
vatten

Browniekladdkaka

Gör så här:
ktionen på
Blanda jäst och vatten enligt instru
a väl i ca 7 min
påsen. Tillsätt salt och olja. Bland
er 1,5 l och
med maskin. Häll i en form som rymm
mjöl. Låt jäsa
strö över fröer eller pudra med lite
i ugn på 200°C
upp till kanten ca 30-40 min. Baka
du blanda i
i 25-30 min. För mer fröigt bröd kan
mer fröer i smeten.

8-10 portioner
250 g MixWell Ljust gluten& laktosfritt basmjöl
25 g kakao
250 g socker
1 dl vatten
1 dl olja
1 tsk vaniljsocker
Gör så här:
diSmält smöret. Blanda ihop alla ingre
som
enserna och lägg smeten i en form
i ugn på
rymmer 24 cm i diameter. Grädda
kaka kan
180°C i ca 25 min. För kladdigare
tiden kortas.

LAKTOSFRI

LJUST GLUTEN- & LAKTOSFRITT BASMJÖL,
MIXWELL

GLUTENFRI

Ett allsidigt mjöl för dig som inte tål gluten och laktos. Smakrikt,
ljust mjöl som passar bra både till matlagningen och bakningen.
Mjölet är vitaminberikat för att ge dig extra vitaminer. Blandat i
MixWell’s mjöleri i Västerås.
Ca pris 25 kr | #mixwell
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30 KR

RABATT

Handla glutenfria produkter
från MixWell.com och få 30 kr i
rabatt. Använd koden Smakbox
i kassan. Erbjudandet gäller
t.o.m. 2017-12-31.
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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

:
5-

GLUTENFRI

MAJSKAKOR CHIAFRÖ & HAVSSALT, FRIGGS

Friggs majskakor Chiafrö & Havssalt är naturligt goda och
tunna, tillverkade på majs. Det nyttiga superfröet chiafrö är
rikt på Omega-3, fibrer och protein samt innehåller en hel del
mineralämnen som fosfor, kalcium och kalium.
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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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
lk
4 dl Blue Dragon Kokosmjö

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

VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

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

Vegansk
kaffeglass

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Tävling

1 portion

Vinn alla 5 smaker från
Bonaqua!

1 dl muscovadosocker, rårörsocker
el. kokossocker
0,5 dl majsstärkelse
5 dl Planti Oat Latte
2 dl Planti Soygurt Naturell
2 msk rapsolja

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.*

Gör så här:
tärkelse i en
Blanda ihop strösocker och majss
taget för att
i
Latte
Oat
lite
ner
Vispa
ull.
kastr
omrörning och
r
unde
upp
Koka
par.
klum
ika
undv
nar.
tjock
n
ninge
bland
tills
sjuda
låt
Soygurt och
Häll över allt i en skål och vispa ner
sedan upp
Häll
åpet.
kylsk
i
helt
a
svaln
Låt
olja.
i frysen. Rör runt
in
ställ
och
åda
plastl
en
i
en
smet
tills den blir helt
glassen en gång varannan timme
ningen i en
bland
kör
Alt.
.
glass
fluffig
en
för
fryst
åda. Låt stå i
plastl
en
i
ner
a
skrap
och
in
mask
glass
frysen i några timmar.

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 | #bonaqua

EXCELLENCE 78%, LINDT

En ny mörk choklad skapad av Lindts
chokladmästare. Den intensiva chokladsmaken av 78% kakao skapar en fantastisk
smakupplevelse med en tydlig smakkaraktär där en pudrig ton kombineras med en
smältande känsla.
Ca pris 26 kr | #lindtchoklad

Tävling

Vinn ett Oat Latte-kit!
1. Berätta på Instagram när du helst
dricker din Oat Latte
2. Tagga inlägget med #planti och
#smakboxtävling
De 3 bästa bilderna och texterna
vinner! Tävla t.o.m. 30/11.*

VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

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

VEGANSK

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

LAKTOSFRI

OAT LATTE, PLANTI

Oat latte är något så unikt som svalkande iskaffe gjort på gyllene havre och
utvalda rostade UTZ-certifierade kaffebönor. Vegansk, mjölkfri och laktosfri.
Tack vare havrens naturliga sötma kan både socker och sötningsmedel uteslutas, som annars är vanligt i iskaffe. Skaka, öppna och njut av växtriket!
Ca pris 17 kr | #planti
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*) Vinnare meddelas på Smakbox Instagram i aktuellt tävlingsinlägg.
För fullständiga tävlingsregler se www.smakbox.se/sv/allmanna-villkor-personuppgiftspolicy §1.14

Du får smaka 1 av sorterna.

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

19

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Svamptacos med
chipotlekål och
smulad ost

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Svamp:
500 g svamp (champinjoner, portabello,
shiitake)
2 msk olja
1 påse Santa Maria Taco Spice Mix

VEGANSK

MELLANROST & PREMIUM,
LINDVALLS KAFFE

Chipotlekål:
200 g vitkål
2 msk olivolja
1 msk Santa Maria Chipotle Paste
1 lime, juicen
1 tsk salt

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: 1 pkt Santa Maria Tortilla Chips
Organic, 1 pkt Santa Maria Tortilla Original Small 8-pack, 100 g smulad salladsost
och 2 msk hackad koriander.
Gör så här:
Fräs svampen i olja tills de mjuknar, men utan att de tar
färg. Häll i kryddmixen under omrörning och låt fräsa i
ytterligare 1 min. Hacka vitkålen grovt och blanda med
olivolja, chipotlepaste, limejuice och salt. Grilla tortillan i
het panna eller värm i mikrovågsugnen. Lägg chipotlekålen och svampen på tacobrödet. Avsluta med att strö
över ost och koriander. Servera med Tortilla Chips.

Du får smaka 1 av sorterna.

VEGANSK

LOKA CRUSH MED SMAK AV
ANANAS, LOKA
TORTILLA CHIPS ORGANIC, SANTA MARIA

Santa Maria Ekologiska Tortilla Chips är spröda, lättsaltade och bakade på
solrosolja. Goda att dippa i salsa eller i någon av Santa Marias dippsåser och
passar utmärkt som tillbehör till din Tex Mex måltid.
Ca pris 17 kr | #santamariasverige
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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

YOGURT MIX EL. SALAD MIX,
NUTISAL

Goda och krispiga nöt- och frömixer, helt utan
tillsatt socker och salt. Passar perfekt att toppa
din sallad eller yoghurt med - eller bara äta som
de är. Nutisals nötter är torrostade utan olja,
vilket ger dem sin krispighet och goda smak.
Ca pris 30 kr | #nutisal
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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

