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Under sommaren har många av oss laddat batterierna lite extra, kanske haft en längre ledighet 
och lite extra tid att laga mat. När hösten kommer är vi många som känner att det är dags för en 

förändring med nya, goda vanor i vardagen. Det vill Smakbox hjälpa till med!

Den här boxen har tema INSPIRATION. Dagen börjar med frukosten och här hittar du extra 
många alternativ för dig som vill få en bra start. Vi är också väldigt stolta över att få presentera 

den spännande RAW-chokladen från Sveriges enda RAW-chokladfabrik. Våga utmana dina  
tidigare vanor och hitta nya favoriter!

Vi har också samlat några extra bra erbjudanden till dig som tar emot Smakbox som vi hoppas  
du gillar. Du hittar dem längst bak i tidningen (sid 22 och 23).  

Hoppas du får massor av just INSPIRATION med denna Smakbox! 

Varma hälsningar, Vi på Smakbox

SMAKBOX INSPIRATION

@SMAKBOX, #SMAKBOX              FACEBOOK.COM/SMAKBOXSE

*) 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 aktuellt tävlingsinlägg.  
För fullständiga tävlingsregler se www.smakbox.se/sv/allmanna-villkor-personuppgiftspolicy §1.14

1. Rawchoklad Rawchokladfabriken 65 kr* #rawchokladfabriken #rawchoklad

2. Frukt- och örtté Twinings Infuso 40 kr* #twiningssverige #twiningsinfuso

3. Natura kaffefilter 1x4 Melitta 25 kr* #melittanatura #melitta

4. Volcanic Blend Cafégo 10 kr* #cafego

5. Triple Mountain Cafégo 10 kr* #cafego

6. Highland Mist Cafégo 10 kr* #cafego

7. Weetabix Original Weetabix 35 kr* #wbxfrukost #weetabixSE

8. Eat Natural Bar Eat Natural Sweden 19 kr* #eatnaturalsweden

9. Chicken Taco Spice Mix Santa Maria 13 kr* #santamariasmakbox

10. Fish Taco Spice Mix Santa Maria 13 kr* #santamariasmakbox

11. Chickenbreast i Tomatsås Nobles 25 kr* #nobleschicken

12. Indisk Cookingsås Santa Maria 33 kr* #santamariasmakbox

13. Bulgurblandning Risenta 35 kr* #risenta

14. Tonfisk  Abba 26 kr* #abbakungshamn #tonfisk #msc

15. Protein Pancake Mix FAST 18 kr* #fastsverige #fastprotein

16. NOA Relax & Focus NOA 18 kr* #drinknoa

17. Sprite zero Cranberry Sprite 20 kr* #spritezerocranberry

18. Dippmix Gårdschips 13 kr* #gardschips

19. Delikatesschips Larssons 25 kr* #larsviken #larssonschips

  Totalt 453  kr* 

SMAKBOX INNEHÅLLER OMDÖMEPRODUKTHASHTAG

VINN GRATIS SMAKBOX 
- fota och dela på #5favoriter

Tävla om 20 st gratis Smakbox. Dela de 5 produkter du gillar bäst på Instagram och tagga 
din bilder med #smakbox, #5favoriter och #produkthashtag. Vinnare är de 20 som tar mest 
smakrika och inspirerande bilder. Ju fler bilder desto större chans till vinst. Tävlingen pågår 

fram till 5:e oktober och vinnarna presenteras på @smakbox senast 16:e oktober.** 

Om några veckor får du en 
recension via mejl. Tills dess, 

fyll i ditt omdöme här!

Dubbel vinstchans 
2017

Missa inte
unika erbjudande 

på sid 22 & 23!
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Rawchokladsorbet
1 dl rawkakaopulver (eller lite mindre 
vanligt kakaopulver)
1,5 dl kokossocker
1 nypa himalayasalt
Kaffe efter smak
5 dl vatten

Topping:
Smält rawchoklad
Rawkakaonibs

Gör så här:
Häll ner alla ingredienser i en kastrull och värm försik-
tigt under omrörning på spisen tills sockret löst sig. 
Ta av från spisen och låt svalna helt. Ställ in i kylen 
så "smeten" blir riktigt kall. Har du en glassmaskin? 
Häll då den kalla smeten i den och följ anvisningar för 
denna. Ingen glassmaskin? Inga problem! Häll smeten 
i en stor bunke/skål som tål att stå i frysen. Ställ in i 
frysen ca 2h. Ta ut ur frysen och rör om kraftigt med 
en gaffel för att slå sönder iskristallerna. Frys sorbe-
ten i ytterligare 6h och rör om varannan timme. 

Vid servering toppa gärna med smält rawchoklad 
och nibs!

Isdryck med  
rawchoklad
Förberedelser:
Brygg favoritkaffet, häll upp i iskubsform och ställ in i frysen tills de stelnat. 

1 glas

2 dl valfri mjölkdryck (t ex mandelmjöl, rismjölk, kokosmjölk etc)
1 msk råkakaopulver
1,5 msk kokospalmsocker eller honung (eller annan valfri sötning)Riven rawchoklad efter egen känslaKaffe-iskuber

Gör så här:
Häll mjölkdryck, råkakaopulver och sötning i en kastrull och värm varsamt tills allt löst sig.Riv ner din favoritchoklad i mjölkblandningen. Fyll ett glas med kaffe-iskuber och häll över mjölk-blandningen.

RAWCHOKLAD ORIGINAL, MACA GUARANA,  
POPPAD AMARANT, RAWCHOKLADFABRIKEN
Rawchoklad tillverkad i Arvika, hjärtat av Värmland. Gjord på 
orostade Criollo-kakaobönor från Peru som tillsammans med 
kokossocker varsamt stenmals till perfektion. Rawchokladfabri-
kens choklad är 100% nötfri, mjölkfri, sojafri och glutenfri. Den är 
dessutom ekologisk och vegansk!
Ca pris 65 kr | #rawchokladfabriken #rawchoklad

Du får smaka 1 av sorterna.

Rawchokladfabriken
Djupt inne i de värmländska skogarna, i en gammal 
karamellfabrik i Arvika, finns Sveriges enda raw- 
chokladfabrik.

2014 bestämde sig entreprenörstrion Lovisa, Stefan 
och Marcus sig för att det var dags för svensk raw- 
choklad att se dagens ljus. Med Kalle och Choklad-
fabriken som utgångspunkt satte deras spännande 
resa fart. På vägen fångade de upp energiknippet 
Sebastian som även han blev en del i teamet. Nu har 
den värmländska rawchokladen letat sig ut i Sveriges 
alla hörn och även börjat sin resa ut i Europa.

Tävling
Vinn en låda med 

alla 8 smaker!

Ta din bästa Rawchokladbild, lägg ut på 
Instagram och tagga #smakboxtävling 
och #rawchokladfabriken. De 3 mest 

inspirerande bilderna vinner. 

Tävla senast 3/10.*

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

*) Fullständiga tävlingsreger finns på  
@rawchokladfabriken på Instagram, inlägg kring 25/8.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag
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HIGHLAND MIST, CAFÉGO
Ett lätt mörkrostat kaffe. Det är 
ett något mildare kaffe som ändå 
är smakrikt, med tydlig friskhet 
och lång eftersmak. Bönorna har 
vuxit på hög höjd i Östafrika och 
Centralamerika.  
Ca pris 10 kr | #cafego

TRIPLE MOUNTAIN, CAFÉGO
Ett mörkrostat kaffe som liknar 
skånerost. Ett friskt och väl- 
balanserat kaffe med en lång, ren 
och fyllig eftersmak. Börnorna  
kommer från Östafrika, Colombia 
och Centralamerika.
Ca pris 10 kr | #cafego

VOLCANIC BLEND, CAFÉGO
Ett fylligt, extra mörkrostat kaffe 
med hög andel bönor från Öst- 
afrika, odlade i de vulkaniska  
jordarna runt Mount Kenya. Ett 
kaffe med extra rundhet, mycket 
fyllighet och karaktär. 
Ca pris 10 kr | #cafego

Cupcakes
Cupcakes (ca 8-10 st)
75 g smör
1/2 tsk vaniljpulver
1/2 dl varmt vatten
1 1/2 dl mjölk
1 ägg
3 dl mjöl
2 tsk bakpulver
2 1/2 dl strösocker

Kaffefrosting:
50 g smör
100 g färskost
ca 4 dl florsocker
1 msk Cafégo triple mountain 
(brygg starkt)

Gör så här:
Sätt ugnen på 175°C. Smält smöret till- 
sammans med vaniljpulvret och låt svalna.
Blanda de torra ingredienserna i en bunke. Till-
sätt sedan det smälta smöret, vattnet, mjölken 
och ägget. Vispa ihop allt till en slät smet.
Fyll muffinsformarna till 2/3-delar och grädda 
i mitten av ugnen i ca 15 – 20 minuter. Låt 
svalna. 

Fyllningen:
Rör om smör och philadelphiaost ordentligt. 
Tillsätt kaffet. 
Tillsätt florsockret, lite i taget. För att få en 
fastare frosting tillsätts mer florsocker.
Toppa muffinsen!

Glass
Kaffesirap:
Koka ihop 1/2 dl ljus sirap, 
2 msk strösocker, 2 msk 
grädde & 1 dl Cafégo Highland 
mist (brygg gärna starkt).

Vaniljglass:
2 dl vispgrädde
2 dl mjölk
1 dl strösocker
1 tsk vaniljpulver
Gör så här:
Rör ihop mjölk, grädde, vaniljpulver och 
socker i en bunke.
Tag ut 1 dl av blandningen och lägg i en 
annan skål, blanda sedan i 4 msk av kaffe-
sirapen. Blanda sedan ihop med resten av 
gräddblandningen.
Häll över gräddblandningen i glass- 
maskinen, kör i ca 20 minuter. Har du  
ingen glassmaskin går det bra att frysa 
direkt. Häll över i en form och ställ i frysen, 
toppa gärna med lite av kaffesirapen och 
några kaffebönor så att glassen tar åt sig 
extra mycket kaffesmak.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtagDela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag
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LEMON & GINGER, RASPBERRY & POMEGRANATE EL.  
ROOIBOS STRAWBERRY & VANILLA, TWININGS INFUSO
En helt ny serie frukt- och örttéer med oemotståndligt goda smaker. För att 
skapa Twinings Infuso har Twinings sökt världen över efter örter, frukter och 
kryddor av finaste kvalitet och sedan blandat dem till perfektion – allt för att 
ge dig den bästa smakupplevelsen. Twinings Infuso innehåller endast natur- 
liga ingredienser, är helt koffeinfritt och finns i 8 olika smakvariationer.  
Ca pris 40 kr | #twiningssverige #twiningsinfuso

Tävling
Vinn Kaffekvarn +
 Espressobönor!

1. Berätta om din goda kopp  
kaffe på Instagram 

2. Tagga inlägget med #melitta 
och #smakboxtävling 

De 4 bästa bilderna och  
texterna vinner! 

Tävla t.o.m. 30/9.*

WEETABIX ORIGINAL, WEETABIX
Weetabix Original är läckra frukostkex packade med 95% 
fullkorn, 12% protein och 10% fibrer.  Mycket låg på socker 
(4,4%) och fett (2%).  Allt detta gör det till en idealisk start på 
dagen och du håller dig mätt ända fram till lunch på bara 136 
kalorier! Kombineras med mjölk, frukt eller yoghurt. 
Ca pris 35 kr | #wbxfrukost #weetabixSE

NATURA KAFFEFILTER 1X4, 
MELITTA
Miljövänlig kaffenjutning! Genom att 
använda 60% snabbväxande bambu 
erbjuder Melitta ett filter som ger ett  
mer miljövänligt kaffe. De 3 patent- 
erade Aromazonernas® placering göra 
att bryggkaffet utvecklar sin smak per-
fekt. Filtret är extra slittåligt och säkert, 
ger en neutral smak för ren kaffenjutning 
och är 100 % komposterbart. 
Ca pris 25 kr |  #melittanatura #melitta

EAT NATURAL BAR, EAT NATURAL SWEDEN
Ett naturligt mellanmål med nötter och torkad frukt som 
ger bra energi, vitaminer och mineraler. I den småskaliga 
produktionen görs varje bar med största omsorg. Enbart 
de finaste råvarorna används och inga tillsatser. Finns att 
köpa på ex. ICA, Coop, Hemköp och Willys, Pressbyrån, 
7-Eleven, Statoil, OKQ8, Preem. Ät på jobbet, när du ska 
träna, orka fram till middagen eller bara när du vill ha 
något gott och nyttigt!
Ca pris 19 kr |  #eatnaturalsweden

Du får smaka 1 av sorterna.

Missa inte 
rabatten på  

sidan 23!

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

NOA RELAX & FOCUS, NOA
I NOA har vi blandat den senaste 
forskningen med tusenåriga tradi- 
tioner. Resultatet är en örtdryck med 
grönt te och melissa som lugnar ner-
verna och skärper sinnet. Vegan, fri 
från konserveringsmedel och endast  
naturliga smakämnen inspirerade från 
den svenska naturen.
Ca pris 18 kr | #drinknoa

Ingredienser: Vatten, äpple-, citron-, & rabarberjuice från koncentrat (10%), 
fruktos, arom (naturlig fläderblom), C-vitamin, grönt teextrakt (200mg), 
melissaextrakt (50mg), sötningsmedel (steviolglykosider), färgämne (lykopen 
från tomat). 

Näringsvärde per 100 ml: Energi [80 Kj/19 kcal], Fett [0 g], varav mättat fett 
[0 g],  Kolhydrater [4,6 g], varav sockerarter [4,6 g], Protein [0 g], Salt [0 g], 
Vitamin C [12 mg 15%*], Grönt te-extrakt [200 mg], Melissa [50 mg].
*Procent av dagligt referensintag DRI.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtagDela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag
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CHICKEN TACO SPICE MIX, SANTA MARIA
En kryddmix med smak av chilipeppar, spiskummin, vitlök och  
oregano som passar lika bra till kycklingfärs som till strimlad kyckling. 
Nu kan du äta den älskade fredagstacon på ett fräscht och nytt sätt. 
Utan tillsatt socker och passar perfekt med Santa Marias nya goda 
och fruktiga Mango Papaya salsa! 
Ca pris 13 kr | #santamariasmakbox

Chicken Tacos
4 portioner

500 g kycklingfärs eller kycklingfilé, 
strimlad
1 msk smör eller olja
1 påse Santa Maria Chicken Taco 
Spice Mix
1 dl vatten
1 pkt Santa Maria Tortilla eller  
Taco Shells
Santa Maria Mango Papaya Salsa

Tillbehör: Finstrimlad sallad, tärnade 
tomater, riven ost, skivad avokado.

Gör så här:
Bryn kyckling i smör/olja. Tillsätt kryddblandning 
och vatten. Rör om och koka utan lock i 5 minuter. 
Om du använder kycklingfilé, hacka den fint på en 
skärbräda efter stekning. Värm tortillas/taco shells 
och fyll med kyckling och tillbehör. Toppa med 
Santa Maria Mango Papaya Salsa.

FISH TACO SPICE MIX, SANTA MARIA
En helt ny kryddmix till lax och vit fisk med hetta från Guajillo chili, 
smak av lime, koriander, mango och med en hint av ingefära. Gör 
veckans fisk till Tex Mex! Utan tillsatt socker och passar perfekt 
med Santa Marias nya goda och fruktiga Mango Papaya salsa! 
Ca pris 13 kr | #santamariasmakbox

Fish Tacos
4 portioner

500 g / 4 bitar à 125 g lax utan skinn
1 msk smör eller olja
1 påse Santa Maria Fish  
Taco Spica Mix
1 pkt Santa Maria Torilla eller  
Taco Shells
Santa Maria Mango Papaya Salsa

Tillbehör: Finstrimlad sallad, tärnad 

gurka, skivad avokado eller guaca-
mole, hackad färsk koriander

Gör så här:
Lägg fisken i en smord ugnsfast form och krydda 

med Fish Taco Spice Mix. Tillaga i ugn i 225 

grader i 15-20 minuter. Ta ut laxen när den är 

klar och ta isär den med hjälp av två gafflar. Värm 

tortillas/taco shells och fyll med lax och tillbehör. 

Toppa med Santa Maria Mango Papaya Salsa.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtagDela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag
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CHICKENBREAST I TOMATSÅS, NOBLES
Upptäck ett smakrikt och naturligt sätt att äta kyckling, fan-
tastiskt välsmakande och väldigt smidigt förpackat. Nobels 
kycklingbröstfiléer är framtagen helt på naturliga ingredienser, 
låg på fett samt helt utan socker samt gluten!
Ca pris 25 kr | #nobleschicken

Italiensk kyckling 
med Gremolata 
och Mozzarella
4 portioner

4 burkar 155g Nobles Chicken 
Solrosolja
1 purjolök
1 citron
20 gram färsk persilja
2 vitlöksklyftor
2 msk olivolja
2 gula lökar
250 gram mozzarella
Fullkornsspaghetti

Gör så här:
1. Koka spaghettin enligt anvisningar på för- 
packningen.
2. Skär purjolöken i mindre bitar och lägg i den 
i spaghettivattnet när det kokat klart. Skölj bort 
vattnet efter cirka en minut.
3. Hacka persiljan. Riv vitlöken och skalet från  
citronen fint. Blanda persiljan, vitlöken, citron- 
skalet och olivoljan till en gremolata.
4. Riv mozzarellan.
5. Blanda spaghettin, purjolöken, gremolatan och 
mozzarellan i en bunke. Pressa gärna citron  
i blandningen.
6. Servera med två burkar Nobles Chicken solros-
olja per portion. Addera gärna grönsaker.

Bulgurblandning 
med grillade grön-
saker, halloumi 
och tomatpesto 
4 portioner 

1 paket Risenta bulgurblandning
1 skivad paprika 
4 st salladslökar
1 st skivad sötpotatis
400 gram halloumi
50 gram ruccola
100 gram soltorkade tomater
2 msk rostade solrösfrön
½ dl olivolja
1 st riven vitlöksklyfta
1 tsk tomatpuré
1 tsk röd- eller vitvinsvinäger 
Salt och peppar 
Olja till stekning

Gör så här:
Gör en tomatpesto i matberedare. Lägg i soltorka-
de tomater, tomatpuré, vitlök och rostade solros-
frön. Kör på medelhastighet till en slät puré, tillsätt 
sedan oljan i en tunn stråle. Smaka eventuellt av 
med salt och peppar.
Tillaga bulgurblandningen enligt anvisningarna på 
förpackningen.
Grilla grönsakerna och halloumi på grill eller i 
panna.
Lägg upp bulgurblandningen, grillade grönsaker 
och ruccola. Toppa med halloumi och tomatpesto.

BULGURBLANDNING, RISENTA
En matig och spännande blandning av bulgur, gröna linser, rött ris, 
vildris och pumpakärnor och med härlig smak av tomat och chili.  
Behöver bara koka i 10 minuter och sen har du ett supergott tillbehör 
som passar speciellt bra till kyckling eller ugnsrostade grönsaker. 
Ca pris 35 kr | #risenta

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtagDela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Du får smaka 1 burk.
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CURRY MADRAS, KORMA, TIKKA MASALA,  
SANTA MARIA
Laga indisk mat snabbt på 15 minuter med Cookingsåser från 
Santa Maria! Curry Madras passar perfekt med halloumi och 
kikärtor. Korma och Tikka Masala går bra med kyckling eller 
vegetariskt.
Ca pris 33 kr | #santamariasmakbox

Fiskfilé korma
4 portioner

600 g vitfiskfilé (ex. torsk), 
portionsbitar
1 tsk salt 
1 krm Santa Maria Svartpeppar
1 burk Santa Maria Indian Cooking 
Sauce Korma
4 portioner ris
½ dl vatten
1 frp haricots verts 
1 frp Santa Maria Indian Naan Bread 
½ kruka persilja, finhackad 
1 dl kokosflingor
1 lime i klyftor

Gör så här:
Sätt ugnen på 175 °C. Salta och peppra fisken. 

Blanda cooking saucen i en ugnsfast form tillsam-

mans med vatten. Lägg fiskbitarna i såsen. Baka i 

ugnen i 15 minuter.
Koka ris enligt anvisningarna på förpackningen 

och haricots verts i 3 minuter. 
Värm naanbröden enligt anvisningarna på för-

packningen.
Strö över hackad persilja och kokosflingor. Serve-

ra fisken med ris, bröd, lime och haricots verts. 

Shrimp Tikka 
Masala
4 portioner

4 portioner ris 
1 grön paprika, fint strimlad 
1 röd paprika, fint strimlad 
1 gul lök, hackad 
1 burk Santa Maria Indian Cooking 
Sauce Tikka Masala
1 dl vatten 
420 g räkor i lake
1 lime i klyftor

Gör så här:
Koka ris enligt anvisningarna på förpackningen.

Fräs paprika och lök i en kastrull. Tillsätt cooking- 

såsen och vatten. Låt puttra i 5 minuter.

Häll av laken från räkorna och vänd ner räkorna 

i grytan. Servera direkt tillsammans med ris och 

lime.

Du får smaka 1 av sorterna.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtagDela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

14 15



TONFISK GRILLAD PAPRIKA EL. ITALIENSK 
VINÄGRETT, ABBA
Med Abba tonfisk i sås så får du en snabb, enkel och god maträtt! 
Under 2017 möter Abba sitt åtagande om att all tonfisk från Abba 
är från MSC certifierade fiskebestånd och därmed även grönlistad 
av WWF, vilket ger dig som konsument en ökad trygghet kring 
hållbara bestånd och till ett levande hav. 
Ca pris 26 kr | #abbakungshamn #tonfisk #msc

Tonfisksallad 
med avokado och 
srirachamajonnäs
4 portioner

4 ägg
2 tsk sriracha
1,5 dl majonnäs
salt
2 burkar Abba Tonfisk
2-3 salladslökar
250 g tomater
1/2 gurka
2 avokado
8 skivor bröd
olja till stekning
1 kruka sallad

Gör så här:
1. Koka äggen till önskad konsistens.2. Rör samman sriracha och majonnäs och smaka av med salt.
3. Låt tonfisken rinna av, hacka salladslöken, halv-era tomaterna, hacka gurkan och skiva avokadon.4. Stek brödet i en stekpanna med lite olja. Fördela salladen och alla grönsakerna på en tallrik tillsammans med tonfisken, srirachamajonnäs och de rostade brödskivorna.

Du får smaka 1 av sorterna.

Abba vill göra det enkelt för 
människor att välja mat från havet på 
ett sätt som både vi och havet mår 
bra av. Via länken 
www.sparatonfisken.abba.se/framed/abba 
kan du steg för steg följa resan på 
din tonfisk från Abba genom att ange 
koden du finner på locket!

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag
Grillad tonfisk- 
ciabatta
4 portioner

4 ciabatta 
2 burkar Abba tonfisk
½ dl crème fraiche
1 lime
2 avokado 
1 knippe färsk dill
2 msk kapris
Ev. några droppar tabasco
Salt & peppar

Gör så här:
1. Häll av tonfisken och lägg i en skål.

2. Blanda tonfisken väl med crème fraiche, saft 

från limen, tärnad avokado, finhackad dill och 

kapris. Smaksätt med salt, peppar och eventuellt 

ett par droppar tabasco.
3. Pensla bröden med olivolja, salta lätt och grilla 

bröden, alternativt stek på grillpanna eller rosta i 

brödrosten.
4. Lägg ihop bröden med tonfiskröran och servera!
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PROTEIN PANCAKE MIX LÖNNSIRAP EL. NATURELL, FAST
Med FASTs pannkaksmixer i två smaker kan du enkelt tillaga proteinladdade 
pannkakor och våfflor, till frukost, mellanmål eller som dessert. Pannkaks-
mixerna går att blanda med mjölk, vatten eller alternativ mjölkdryck. Besök 
gärna fastsverige.se för fler recept! 
Ca pris 18 kr | #fastsverige #fastprotein

Pannkakstårta med 
passion-citronkvarg 
och mynta
2 dl kvarg
1,5 msk lemon curd
1 passionsfrukt
1 kruka mynta

Våfflor
1 skopa pannkaksmix
1,5 dl mjölk
Smör eller olja till gräddning 

Gör så här:
Blanda och stek pannkakorna enligt anvisning på förpackningen. Mixa ihop kvarg och lemon curd med mixerstav till en slät kräm. Blanda ner passionsfrukten och hacka myntan. Bygg en pannkakstårta med kvargen och strö lite hackad mynta på varje lager. Servera gärna med frukt i bitar eller skivor, eller med färska bär.

Proteinvåfflor 
med  avokadoröra 
och gurksallad 
Avokadokräm
2 avokado
1 vitlöksklyfta
Saft av en ½ citron
Ev. chiliflakes

Gurksallad
1 gurka, ca 150 g
1 msk sesamolja
2 tsk kinesisk soja
½ vitlöksklyfta
1 msk riven ingefära
Svarta eller vita sesamfrön

Våfflor
1 skopa pannkaksmix
1,5 dl mjölk
Smör eller olja till gräddning

Gör så här:
Vispa ihop pannkaksmixen med mjölken
till en slät smet. Smörj våffeljärnet med
smör eller matolja och grädda våfflorna
i några minuter tills de fått fin färg.

Dela och gröp ur avokadon. Mosa med
en gaffel och pressa ner vitlöksklyftan
och citronsaften. Smaka av med salt.
Dela gurkan på längden och gröp ur
kärnhuset med en sked. Skär gurkan i
tärningar. Riv ingefäran, pressa vitlöksklyftan
och blanda ihop med sesamoljan
och sojan. Blanda dressingen med
gurkan och garnera med sesamfrön.

Servera proteinvåfflorna med
avokadoröran och gurksalladen, toppa
gärna med chiliflakes.

Du får smaka 1 av sorterna.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag
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SPRITE ZERO CRANBERRY, SPRITE
Prova årets nyhet från Sprite! En uppfriskande,  
sockerfri lemon/lime-läsk toppad med tranbär.
Ca pris 20 kr | #spritezerocranberry

DELIKATESSCHIPS SPARRIS, LARSSONS
Larssons delikatesschips tillverkas på familjegården Larsviken i 
Skåne. På gården odlas potatis som tillsammans med kallpressad 
rapsolja från Gunnarshögs gård blir till krispiga chips. Chipsen 
smaksätts sedan med noga utvalda kryddor och i detta fall med 
grön sparris och en gnutta ost.
Ca pris 25 kr | #larsviken #larssonschips

DIPPMIX KANTARELL, SPARRIS, RÖDBETA &  
LINGON, GÅRDSCHIPS
Halländska Gårdschips har tagit fram fyra nya dippmixer med 
inspiration från den svenska naturen. Tiden är förbi då dipp 
enbart var till för chips och grönsaksstavar - de passar lika bra 
till grönsaker, som soppbas, som grillsås eller till smårätter. 
Består av naturliga ingredienser och är helt fria från E-ämnen 
och onödiga tillsatser.
Ca pris 13 kr | #gardschips

Kantarellsmör
200 g saltat smör
1 msk Gårdschips dippmix kantarell
1 msk hackad krukpersilja

Gör så här:
Blanda allt till en smet. Kyl i lämplig form eller servera 
direkt till en saftig köttbit och ugnsbakade rotfrukter.

Lingonglass med  
kolasås och kakcrunch
1/2 l vaniljglass
0,5 dl frusna lingon
1,5 msk Gårdschips dippmix lingon
2 msk kolasås
4 havrekakor

Gör så här:
Blanda vaniljglass, lingon och dippmix i en bunke, ringla i 
kolasåsen. Ställ in glassmeten i frysen tills den har frusit igen. 
Servera med kakcrunch från krossade havrekakor.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Du får smaka 1 av sorterna.
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DITT PRIS 
599kr 

 

Ord. pris: 999kr 

    ARTIKEL:  
CC000089-001

Gröna pannor!
JUST NU KAN VI TIPSA OM 
ett miljövänligt stekpanneset från GreenPan 
 
NYFIKEN?  
Kolla in vår youtube-kanal där Konrad  
berättar mer 
 
ANGE KOD: GREENPAN  
i vår kassa för att ta del av erbjudandet

Följ oss i Sociala medier! 
BAGARENOCHKOCKEN.SE 

10 KR
RABATT

BÄSTA STARTEN 
PÅ DAGEN!

NAMN:

Till butik: Inlöses av ClearOn, tidigare Kuponginlösen

Köp en förpackning Weetabix och få 
10 kr i rabatt. Kupongen gäller med 
namnunderskrift t.o.m. 2017-12-31 
och kan ej kombineras med andra 
rabatter.

www.weetabix.se
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NÄSTA SMAKBOX
 SKICKAS FR.O.M. 11 OKTOBER

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


