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Det finns alltid något att fira! Speciellt nu när sommaren är här, en tid fylld av högtider  
och festligheter. Såklart har denna Smakbox tema FIRANDE! 

I dessa tider träffas vi och firar stort som smått. Det är Mors Dag, studenttider, skolavslutningar, 
sommarkalas och midsommar! Vi äter utomhus, är spontana och gör utflykter. Många har en 
längre ledighet att se fram emot, då det finns tid att umgås, laga mat och samlas kring grillen.  

Vi hoppas att innehållet i denna box hjälper dig fira det som just du firar och att du hittar  
nya favoriter. Nästa Smakbox skickas från oss med start 23:e augusti. Även om du inte  

längtar till slutet av augusti, så hoppas vi att du snart börjar längta till nästa box.

Hoppas att du gillar Smakbox FIRANDE!

Varma hälsningar, Vi på Smakbox

SMAKBOX FIRANDE

@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.

1. Lemon el. Lime Curd Robertson's 25 kr* #robertsonscurd

2. Fläderblomsdryck m. Citron Kiviks Musteri 15 kr* #kiviksmusteri

3. BBQ Rub x 2 Santa Maria 22 kr* #santamariasverige

4. Senap Sötstark Slotts 18 kr #slottssötstark

5. Rustique Vetemjöl Ramlösa Kvarn 30 kr* #ramlösakvarn

6. Lime Cordial Mixer Rose´s 45 kr* #rosesdrink #rosessommar

7. Müsli Risenta 35 kr* #risenta #engodaremorgon

8. Karamelliserad Mjölk Törsleffs 26 kr* #karamelliseradmjölk

9. Crazy Face Malaco 10 kr* #malacocrazyface

10. Fanta Pink Grapefruit zero Fanta 20 kr* #fantasverige

11. Eko. Fazer Råghalvor Fazer 21 kr* #råghalvor #rågmacka

12. Fem Peppar Blå Band 24 kr* #blaband

13. LantChips Grillat Svenska LantChips 20 kr* #lantchips #lantchipsgrillat

14. Organic Pops x 2  Yumearth 12 kr* #birkafood #yumearthswe

15. Fazer Lakritsi Lakritsi 18 kr* #fazerkonfektyr #fazerlakritsi

16. MER 3-pack MER 13 kr* #älskamer 

17. Delicacaoboll  Delicato 26 kr* #delicato

18. Proteinbar Fast 22 kr* #fastsverige #fastprotein

19. Nöt & fruktmix x 2 Naturens Energi 20 kr* #naturensenergi #eatclean

  Totalt  422  kr* 

SMAKBOX INNEHÅLLER OMDÖMEHASHTAGS

VINN GRATIS SMAKBOX 
- fota och dela på #5favoriter

Tävla om hela 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 25:e augusti och vinnarna presenteras på @smakbox senast  

4:e september. (Se fullständiga tävlingsvillkor på smakbox.se) 

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

fyll i ditt omdöme här!

Dubbel  vinstchans 2017
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Morotskaka
med lemonfrosting
Ca 12 bitar

3 st ägg
3 dl strösocker
3 dl vetemjöl
1 ½ dl olja
1 dl mandelmjöl
1 ½ tsk vaniljsocker
1 ½ tsk kanel
¾ tsk ingefära
3 tsk bakpulver
4 ½ dl rivna morötter
50 g rumsvarmt smör
200 g färskost
1 dl Robertson’s Lemon curd

Gör så här:
Kaka: 
Sätt ugnen på 175 grader. Vispa ägg och strösocker 
pösigt och häll ner oljan under vispning. Blanda de 
torra ingredienserna och vänd ner i äggsmeten. Rör 
ner morötterna. Häll smeten i en kakform som är 
smord och ströad med kokosflingor eller ströbröd. 
Grädda mitt i ugnen i ca 35 minuter. 

Frosting: 
Vispa smöret poröst. Rör i Lemon curd och vispa till 
en slät kräm. Blanda i färskosten. Bred frostingen 
över den avsvalnade kakan och ställ i kylen. Dekorera 
gärna med frystorkade hallon!

LEMON EL. LIME CURD, ROBERTSON'S
Robertson's curd är det brittiska orginalet. Idag används det till så 
mycket mer än som smörgåspålägg och finns i två smaker, lemon och 
lime. Somriga tårtor med jordgubbar eller glass och curd är klassiker. 
Testa också att blanda lite curd direkt med glassen eller grädden 
- utsökt och enkelt att bjuda på!
Ca pris 25 kr | #robertsonscurd

Frozen yoghurt 
med bär
Ca 10-12 st

2 ½ dl medelhavsyoghurt
1 ½ dl Robertson’s Lime curd
100 g färska hallon
100 g färska blåbär
glassformar

Topping:
Rostad kokos
Hackade, rostade nötter
Riven choklad

Gör så här:
Rör ihop yoghurt och Lime curd i en skål. Blanda ner 

bären. Fördela fyllningen i formar och ställ i frysen. 

Efter ca 1,5 h: stick ner glasspinnarna i formarna och 

låt frysa några timmar till, gärna över natten. Ta ut 

glassarna ur formarna och strö på önskad topping.

 
Pavlovatårta med 
lime curd & bär
6-8 personer

4 st äggvitor
2 ½ dl socker
1 krm salt
1 msk maizenamjöl
2 tsk vaniljsocker
1 tsk citronsaft
4 dl grädde
1 dl Robertson’s Lime Curd
smör till pensling
Jordgubbar, hallon och björnbär

Gör så här:
Värm ugnen till 225°. Vispa äggvitorna och 

tillsätt socker lite i taget. Tillsätt salt. Vispa i 

maizenamjöl, vaniljsocker och citronsaft. Pensla 

en springform (avtagbar botten 24 cm i diameter) 

med smör. Bred ut smeten i formen och ställ i 

ugnen. Vrid ner ugnen till 125°. Grädda i 1 ½ tim.

Stäng av ugnen men låt marängen stå kvar tills 

ugnen svalnat. Vispa grädden och blanda i Lime 

curd. Bred på lime-grädden och lägg på bären.

Du får smaka 1 av sorterna.

Tävling
Vinn en serveringsbricka från  

Nadja Wedin design värde 395 kr!  
1. Dela med dig på Instagram av hur  

DU njuter av Robertsons curd
2. Tagga inlägget med #robertsonscurd 

och #smakboxtävling
En jury hos Roberton's väljer den  

mest inspirerande bilden.
Tävla senast 1 juli. Vinnaren  

annonseras på Instagram  
senast 31 augusti. 

LYCKA TILL!
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BBQ RUB CLASSIC AMERICAN,  
CHIPOTLE & CITRUS EL. HERBS, SANTA MARIA
Santa Maria BBQ Rub är en torr marinad som är perfekt om  
du snabbt vill ge köttet, eller det du grillar, mycket smak på 
kort tid. Rub ger dessutom ett vackert utseende. Passar lika 
bra till kött, fisk och fågel som vegetariskt. Gnid in krydd- 
blandningen och lägg på grillen.  
Ca pris 11 kr | #santamariasverige

Du får smaka 2 av sorterna.

Kycklingkebab
Kyckling
1 kg Kycklingfilé eller kycklinglårfilé
1 påse Santa Maria BBQ Rub Herbs
Grillspett

Tillbehör
Santa Maria Tortilla Original Medium 
8-pack
Hummus
Grönsaker

Gör så här:
Börja med att blötlägga grillspetten, för att förhindra 

att de brinner upp på grillen. 
Skär kycklingen i jämnstora bitar. 
Gnid in kycklingen med BBQ-rub och trä upp på 

grillspetten.
Grilla kycklingkebaben direkt över glöden.
Servera kycklingen med tortillabröd, hummus och 

grönsaker.
Lite lyxigare blir kebaben om den toppas med hackade 

valnötter och färsk mynta.

Kyckling
4 kycklingbröst
1 påse Santa Maria BBQ Rub Classic American
Santa Maria BBQ Glaze Red Hot Chili
Santa Maria American BBQ Sauce Smokey 
Hickory

Grillad avokado och hjärtsallad
3 hjärtsalladshuvuden
2 avokado
1 msk rapsolja
1 msk citronjuice
2 msk olivolja
1 tsk salt
0.5 tsk Santa Maria Tellicherry Black Pepper
1 tsk Santa Maria Red Hot Chili Flakes
100 g riven parmesan 

Gör så här:

Kyckling:
Rubba (gnid in) kycklingen med rub. Grilla kycklingen på  
indirekt värme (vid sidan av glöden) med lock i cirka 15 
minuter. Flytta över kycklingen till direktvärmen, pensla på 
glazen och grilla ytterligare 5 minuter tills innertempera- 
turen är 65°C. Servera med BBQ-sås och goda tillbehör.

Grillad avokado och hjärtsallad:
Dela salladshuvudena längs med på mitten. Dela också 
avokado på mitten. Pensla snittytan på salladen och avo-
kadon med rapsolja. Lägg på grillen med snittytan ner och 
grilla på hög värme i ca 4 minuter, tills de har fått fin färg. 
Lägg upp de grillade grönsakerna på ett fat. Blanda citron-
juice, olivolja, salt, svartpeppar och ringla över salladen. 
Strö över chiliflakes och parmesanost, servera!

Grillad kyckling med grillad  
sallad och avokado med parmesan
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FLÄDERBLOMSDRYCK MED CITRON,  
KIVIKS MUSTERI
Kiviks Musteris Fläderblomsdryck med citron är en svalkande 
dryck med frisk smak av citron som passar utmärkt som törst- 
släckare eller som bål/drinkblandare. Servera gärna med isbitar  
och citronskivor och njut av smaken av sommar året om. 
Ca pris 15 kr | #kiviksmusteri

Fläderkaka med  
smörkräm och 
glasyr
Ingredienser kakbotten:
4 ägg
2 ½ dl socker
3 ½ dl vetemjöl
2 ½ tsk bakpulver
½ dl mjölk
½ dl Kiviks Musteri Fläderblomsdryck
Ingredienser fyllning:
125 g smör
1,5 dl florsocker
1 tsk vaniljsocker
2,5 msk Kiviks Musteri Fläderblomsdryck2 äggulor

Ingredienser glasyr:
4 dl florsocker
2,5 msk Kiviks Musteri Fläderblomsdryck2 ägggulor

Gör så här:
Sätt ugnen på 175 grader. Smörj och mjöla en springform.
Vispa ägg och socker poröst. Sikta ned mjöl och bakpulver, rör varsamt smeten slät. Tillsätt mjölk och fläderblomsdryck och rör igen.
Bred ut smeten jämnt i formen.
Grädda kakan ca 35 min. Kontrollera att kakan är klar med en provsticka.
Låt den svalna.
Vispa smör, florsocker och vaniljsocker poröst och tillsätt drycken så den vispas in i smöret tillsam-mans med äggulorna.
Dela kakan och bred ut smörkrämen.Lägg kakan på ett fat och gör till sist glasyren och bred över kakan så den rinner fint ner över kanterna.
Låt stelna och dekorera med era favoritbär t ex hallon, smultron eller jordgubbar.

Fläderbloms- 
marinerad kyck-
ling med palster-
nackskompott
Kyckling
4 kycklingfiléer
2 msk smör
2 dl Kiviks Musteri Fläderblomsdryck2 dl hönsbuljong
2 äpplen
2 dl färska sockerärtor
1 tsk salt
2 krm peppar

Kompott
600 g potatis
2 normalstora palsternackor
salt/peppar
1 dl mjölk
1 dl grädde
3 msk smör

Gör så här:
Skala, dela, koka potatis och palsternacka i saltat vatten. Häll av vattnet och mosa rotfrukterna grovt.Peppra och tillsätt varm mjölk/grädde/smör och ta i lite hackade örter om du önskar. Blanda samman. Det skall vara lite ”knutigt” eftersom det är en kompott.
Stek kycklingfiléerna i smör, salta/peppra.Tillsätt Fläderblomsdryck och buljong. Låt sjuda under lock i ca 15 min. Innertemperaturen på kycklingen ska vara 72°C. Klyfta äpplet och låt det vara med en stund mot slutet av koktiden. När det är dags att servera vänder du ner de strimlade sockerärtorna.

Tävling
Vinn en solcellsladdare 

 till din telefon!
Så här tävlar du: 

1. Ladda upp bild och recept på ditt bästa drink-
recept med Kiviks Musteris Fläderblomsdryck. 

2. Tagga bilden med #kiviksmusteri och 
#smakboxtävling. 

3. Följ @kiviksmusteri  
De 3 mest inspirerande bilderna vinner.  
Tävlingen pågår t.o.m. 2 juli. Vinnarna  

kontaktas av Kiviks Musteri via  
Instagram senast 31 augusti.  

Lycka till!
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FEM PEPPAR, BLÅ BAND
Blå Band har sedan 50-talet hjälpt vardagskockar lyckas med maten 
när tiden varit knapp. Krämiga, goda och enkla såser som underlättar i 
vardagspusslet. Såsen Fem Peppar kan dessutom avnjutas kall! Häll i, 
rör om och njut – en ny favorit som du alltid kan ha hemma.
Ca pris 24 kr | #blaband

Pepprig sås &  
krispiga Pommes 
Frites
2 dl crème fraiche
1 påse (3-4 port) Fem Peppar
600 - 800g potatis (gärna Bintje el. 
potatistyp med lite stärkelse)
Frityrolja
Salt

Gör så här:
Häll upp 2 dl crème fraiche i en skål, tillsätt påsens 
innehåll och rör om.

Skala potatisen och skär dem i stavar. Låt po-
tatisstavarna ligga i varmt vatten ca 5 min. Töm 
därefter av vattnet torka av överflödig vätska. Hetta 
upp olja i en kastrull, fritera potatisen i omgångar 
på låg värme (ca 150 grader) tills den blivit mjuk. 
Låt den sedan rinna av och kallna. När det är dags 
att servera potatisen så hetta upp oljan tills den är 
het (ca 180 grader). Fritera potatisen i omgångar i 
den heta oljan tills de är gyllenbruna och krispiga. 
Smaksätt med salt.

Det är viktigt att låta potatisstavarna kallna innan 
andra friteringen för att lyckas med krispigheten.

LANTCHIPS GRILLAT, SVENSKA LANTCHIPS
Det senaste tillskottet i LantChips-familjen. Chipsen är friterade 
till perfektion i våra egenbyggda fritöser i fabriken i Södermanland. 
Kryddblandningen har smak av BBQ-glaze, tomat, paprika och lök i 
en perfekt matchning vilket gör att den passar bra att äta i sig själv 
men också till maten. 
Ca pris 20 kr | #lantchips #lantchipsgrillat
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Kolakladdkaka
med limesocker & 
jordgubbar
2 tsk Törsleff’s Vanilla Vaniljsocker
5 msk kakaopulver
2 dl vetemjöl special
1 dl farinsocker
2 dl strösocker
3 st ägg
150 g smör
smör och mannagryn till brödning
2 dl Törsleff’s Karamelliserad Mjölk
färska jordgubbar

Limesocker:
1 msk rivet limeskal 
4 msk råsocker

Gör så här:
Kakan:
Rör samman vaniljsocker, kakao och vetemjöl i en 
bunke. Lägg farinsocker, strösocker och ägg i en 
skål och rör till en slät smet (använd gärna vingen 
i din köksmaskin). Sikta i de torra ingredienserna
och rör i smöret. Smörj och bröda en springform 
med mannagryn och häll i smeten.
Rör den karamelliserade mjölken i burken tills den 
blivit jämn och ringla den sedan över kaksmeten. 
Rör med en sked så att mjölken blir som en virvel i 
kakan. Grädda kakan direkt, 175° i ca. 20 minuter.
Ta ut kakan när den fortfarande är lite lös i 
mitten, men inte helt rinnande, och kyl den minst 
1 timme. 
Skölj och dela jordgubbarna. Servera kakan 
kylskåpskall, lägg på jordgubbar och strö på 
limesocker.

Limesocker:
Lägg limeskal och råsocker i en mortel och mortla 
till ett grönt socker. Fördela ut limesockret på 
smörpapper och låt torka i rumstemperatur.

KARAMELLISERAD MJÖLK, TÖRSLEFFS
Karamelliserad mjölk kallas även ”Dulce de leche” och är tillverkad 
av komjölk som kokats länge tillsammans med socker på svag vär-
me. Den liknar kola och är perfekt som fyllning i t.ex. dessertpajer, 
tårtor och kakor. Karamelliserad mjölk används med fördel istället 
för kondenserad mjölk som kokats 23 tim.
Ca pris 26 kr | #karamelliseradmjölk

Choklad- & 
jordnötsglass 
med honung
1 burk Törsleff’s Karamelliserad Mjölk100 g hackad mörk choklad, minst 70%1 msk flytande honung
5 dl vispgrädde, 40%
1,5 dl Green Choice Jordnötssmör Crunchy

Gör så här:
Rör samman mjölk, choklad och honung i en rymlig bunke. Vispa grädden och rör ner den i mjölkbland-ningen. Lägg jordnötssmöret i en bunke och rör ner 3 dl av gräddblandningen till en jämn smet. Tillsätt resterande gräddblandning och rör till en smet, men blanda inte för noga, det skall bli ådringar i smeten. Häll upp i en brödform som ställs i frysen i minst4 timmar men gärna över natten.

När det är dags att servera så tag ut formen och ställ den 30 minuter i kylen så blir glassen lättare attarbeta med.
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RUSTIQUE VETEMJÖL, RAMLÖSA KVARN
Stenmalet vetemjöl med hög proteinhalt, baserat på 100% 
svenskt vårvete. Dess unika bakegenskaper ger ett härligt 
poröst bröd med knaprig yta och mogen karaktär. Ett natur-
ligt mjöl helt utan tillsatser.
Ca pris 30 kr | #ramlösakvarn

Deg
150 g rumstempererat smör
1 dl strösocker
5 dl mjölk
1 dl surdegsgrund, vete
3 tsk kardemummakärnor, nymortlade
0,5 tsk salt
15 dl Ramlösa Kvarn Rustique vete

Fyllning
200 g smör
1 dl socker
3-4 msk kanel
100 g mörk choklad
Uppvispat ägg till pensling
Pärlsocker

Rustique grytbröd
25 g jäst
6 dl vatten, 37 grader
2 msk olja
2 tsk salt
10 dl Ramlösa Kvarn Rustique vete
4 dl Ramlösa Kvarn Rustique råg
Ev brödkryddor

Gör så här:
1. Lös upp jästen i det fingervarma vattnet. Tillsätt 

oljan, salt och ev brödkryddor.
2. Häll i mjölet lite i taget. Använd helst assistent 

med degkrok och kör ca 5 minuter på låg hastig-

het, alternativt knåda för hand 10 min. Degen ska 

vara en aning kladdig. Låt jäsa under en bakduk 

i 1 timme.
3. Häll ut degen på mjölat bakbord och forma till 

en rund boll, vira in den i en mjölad bakduk. Låt 

jäsa ytterligare 30 minuter.
4. Sätt ugnen på 250 grader och ställ in din gjut-

järnsgryta i ugnen under tiden.
5. Ta ut grytan, strö mjöl på botten, lägg i degen 

och sätt på locket. Grädda längst ner i ugnen i 20 

minuter.
6. Ta av locket och sänk temperaturen till 225 

grader. Grädda i ytterligare 15-20 minuter. Eller 

till en innertemperatur om 96 grader.

Surdegsbullar med kanel och choklad
Gör så här:
1. Smält smöret och häll i mjölken. Värm till 37 grader.
2. Tillsätt surdegsgrund, kardemumma, salt och mjöl lite i taget. Knåda för hand, 
eller kör i assistent med degkrok till en smidig deg.
3. Låt jäsa till dubbel storlek, ca tre timmar.
4. Riv hälften av chokladen på rivjärn. Rör smör, socker och kanel till fyllningen och 
blanda i den rivna chokladen.
5. Dela degen i två bitar. Kavla ut dem till platta rektanglar, ca 40×50 cm/st. Bred
kanelfyllningen över plattorna.
6. Vik degen med ett treslag från långsidan så man nu får en deg med tre lager.
7. Skär degen i 2 cm breda längder. Skär ett snitt i mitten av längderna. Tvinna 
längderna runt varandra och knyt den till en knut.
8. Lägg bullarna på plåtar och låt dem jäsa över natten (ca 12 timmar).
9. Sätt ugnen på 250 grader.
10. Pensla bullarna med uppvispat ägg och strö på pärlsocker.
11. Grädda ca 10 min. Smält resten av chokladen. När bullarna svalnat, spritsa 
choklad över dem och låt stelna.
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LIME CORDIAL MIXER , ROSE´S
Rose’s Cordial Mixer® har funnits sedan 1867 och är troligen världens mest 
kända drinkmix. Passar för alla sorters drinkar och utmärkt att blanda för ditt 
eget smaksatta vatten. Rose´s är grunden till mer än 90% av alla traditionella 
drinkar med eller utan alkohol. 
Ca pris 45 kr | #rosesdrink #rosessommar

Passionated  
Virgin
1 glas

1 msk Rose’s Lime 
2 dl Sprite 
2 st små passionsfrukter  
is och mynta
Gör så här:
1. Lägg generöst med is i ett glas. 
2. Dela passionsfrukterna och skrapa ur dem i en skål. 
3. Häll på Rose’s Lime och 1 dl Sprite. 4. Rör om och sila drycken över isen i glaset.5. Slå i resterande Sprite och lägg i några passionsfruktskärnor. 
6. Toppa med några blad mynta.

Rose´s Sea 
Breeze
1 glas

1 cl Rose´s Lime
7 cl Tranbärsjuice
7 cl Grapefruktjuice

Gör så här:
Häll alla ingredienser i en shaker med  
krossad is. Skaka och servera i longdrinkglas.

Rose´s Lime Cup 
6 portioner 

12 st digestivekex 
50 g smör 
1 tsk kanel 
1 tsk kardemumma 
4 st äggulor 
1-1,25 dl Rose’s Lime 
1 burk Törsleff karamelliserade mjölk 
1 gelatinblad 
färska bär och mynta

Gör så här:
1. Hacka kexen. 
2. Hetta upp smöret i en stekpanna. Stek kex- 
smulorna i smöret tillsammans med kryddorna  
och skeda sedan upp smulorna i serveringsglas. 
3. Vispa samman mjölken med äggulorna, det 
smälta gelatinet (följ anvisningarna på förpack-
ningen) och Roses (smaka av med Roses till lagom 
lime-ton). 
4. Slå smeten i glasen och kyl i minst 2 timmar. 
5. Servera tillsammans med färska bär och  
myntablad.

16 17



MÜSLI TRANBÄR & KRISP, RUSSIN & FIKON EL.  
HASSELNÖT & APRIKOS, RISENTA
Ända sedan barnsben har vi fått höra att frukosten är 
dagens viktigaste mål. Ändå är det den vi ofta bara slänger i 
oss i förbifarten. Risenta älskar frukost och tar den på allvar. 
Innehållet i denna müsli är bara naturliga råvaror, helt utan 
tillsatt socker och andra tillsatser. Så om du vill ha en godare 
morgon – börja dagen med gult.
Ca pris 35 kr | #risenta #engodaremorgon

Smoothiedröm 
med Risentamüsli
2 portioner

Smoothie
1 ½ banan
1 stor apelsin
½ citron
1 dl frysta blåbär
1 dl frysta hallon
0,25 dl frysta lingon
1 snutt färsk ingefära

Topping
Risenta Müsli
Valfria frukter och bär 

Gör så här:
1. Skala bananerna och lägg i en bunke. Tips: har 
du bananer som är på väg att bli gamla kan du skiva 
dem, frysa in och använda i smoothies. Fryst banan 
ger smoothien en krämigare konsistens. 
2. Skär bort allt skal från apelsinen, ta bort kärnor 
och det tråkiga i mitten och lägg allt bunken. Gör 
samma sak med citronen. 
3. Skala ingefäran och hacka i mindre bitar. Lägg i 
bitarna tillsammans med allt från frysen i bunken. 
4. Mixa! 
5. Servera i glas eller skål och snåla för guds skull 
inte på toppningen. Det är viktigt med crunch! 
Risentas müsli, bär, frukt, chiafrön och färsk mynta 
är några förslag. 

Recept och foto: Sanna Andersson, @matkrabat

EKO FAZER RÅGHALVOR, FAZER
Rustika fullkornsrågbröd bakad med ekologiska  
råvaror. Goda att rosta! Ligger i specialförpackning 
som ger fantastiskt lång hållbarhet. 
Ca pris 21 kr | #råghalvor #rågmacka

Fazer råghalvor 
med avocado och  
tomat 
4 st Fazer råghalvor
2 st mogna avokados
2 st tomater
2 msk olivolja, gärna en pepprigFärsk basilika
Flingsalt
Svartpeppar

Gör så här:
Mosa avokadon på brödet. Krydda med lite salt. Skär tomaten i skivor och lägg på tillsammans med basilikan. Droppa över olivolja och strö över flingsalt och nymalen svartpeppar.

Tips på dryck: Blanda lika delar kaffe och varm choklad. Toppa med vispad grädde och riven choklad om du vill unna dig något extra.

Du får smaka 1 av sorterna.
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SLOTTS SÖTSTARK, SLOTTS
Den nyaste smaken i Slotts-familjen! Finmalen senap med sötstark smak 
gjord på bara naturliga ingredienser. En perfekt balans av sött och starkt 
tillsammans med Slotts unika kryddblandning.
Ca pris 18 kr | #slottssötstark

CRAZY FACE SOUR, MALACO
En intensivare smakupplevelse! Härligt mjuka 
och sega godiskulor med överraskande pulver-
fyllning som ger en crazy smakupplevelse. 
De finns i smakerna Sour (gröna äpplen 
och citron med supersurt pulver), Salty 
(lakrits och karamell med salmiakfyllning) 
och Fizzy (bubbelgum och coca-cola med 
bubblande fyllning). Omöjliga att äta utan  
att få – ett Crazy Face!
Ca pris 10 kr | #malacocrazyface

Tävling
Tävla med ditt Crazy Face! 

Så här tävlar du: 
1. Frossa i Crazy Face och ta ett  

foto på din galnaste min. 
2. Ladda upp fotot på Instagram och tagga  

med #malacocrazyface och #smakboxtävling 

Roligaste Crazy Face vinner 10 påsar av  
varje smak! Kom igen, bjud på ett riktigt  

Crazy Face! Tävlingen pågår till 5 juli. 
Vinnaren annonseras på Instagram  

senast 31 augusti.

Tävling
Vinn 100 Klubbor!

Så här tävlar du: 
1. Ta en inspirerande bild där YumEarth  

klubban figurerar på något sätt. 
2. Lägg upp på Instagram och tagga med 

#yumearthswe och #smakboxtävling 

De 10 som får flest gilla-markeringar på sin 
bild belönas med 100 st klubbor  

(blandade smaker). Sista tävlingsdag  
9 juli. Vinnaren kontaktas  

via Instagram senast  
31 augusti.

NIX CRUNCHY VANILLA, NIX CRUNCHY PEANUT, 
NAX MILK CHOCO, NAX WHITE CHOCO, FAST
NIX och NAX är proteinbars med utmärkt näringsinnehåll och 
fantastisk smak och konsistens. Perfekta att ha med sig som 
ett bra mellanmål eller för återhämtning efter träning. NIX är 
en multilayer bar och innehåller ~14gr protein per bar, finns 
i två smaker. NAX är krispiga chokladkakorna som innehåller 
30% protein (ca. 10 g / bar) och finns i två smaker.  
Ca pris 22 kr | #fastsverige #fastprotein

NÖT & FRUKTMIX x 2, NATURENS ENERGI
När man är på språng kan det vara svårt att äta nyttigt. 
Nu lanseras därför ett sunt, gott och proteinrikt alternativ, 
Naturens Energi. Askar med det bästa från naturen i form 
av torkad frukt, nötter eller kikärtor. Ett energitillskott i 
farten! Det finns 4 varianter med något för varje tillfälle. 
Du är bland de första att prova denna nyhet i Sverige! 
Finnas att köpa på matsmart.se men kommer snart finnas 
på fler ställen.
Ca pris 10 kr |  #eatclean #naturensenergi

ORGANIC POPS x 2, 
YUMEARTH
Dessa världsberömda ekologiska 
fruktklubborna är utformade  
med YumEarths legendariska pris- 
belönta smaker. Vegan produkt, 
fri från gluten, mjölk, jordnötter 
och innehåller inga syntetiska 
färgämnen, inga artificiella  
smaker och ingen majssirap  
med hög fruktos.
Ca pris 6 kr |  #birkafood  
#yumearthswe

Du får smaka 1 av sorterna.

Du får smaka 2 av sorterna.
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DELICACAOBOLL HAVSSALT & KARAMELL, 
DELICATO
Typ en Delicatoboll - men med mörk choklad, havssalt 
och karamellströssel. Lyxig, snygg och kanongod.
Ca pris 26 kr | #delicato

FAZER LAKRITSI SOFT ORIGINAL, SOFT  
CARAMEL, SMOOTH SALMIK, LAKRITSI
Lakritsi - lakrits på finska! Mjuk lakrits som ger en 
färskare känsla. Gelatinfria och inga onödiga tillsatser. 
Fazer har en lång historia inom lakrits och startade sin 
lakritstillverkning redan 1928. Tillverkning av lakrits är 
ett hantverk. Strukturen och smaken uppnås genom 
exakt rätt blandning av ingredienser i rätt temperatur. 
Ca pris 18 kr | #fazerkonfektyr #fazerlakritsi 

MER 3-PACK, APELSIN, PÄRON, JORDGUBBE, 
HALLON & BLÅBÄR, MER
Nu får minstingen ”sugrörstetran” en ansiktslyftning. 
Varje klunk kommer nu med svenskt källvatten, extra 
vitamin C-berikning och 30% mindre socker. Precis som 
alltid är MER tetra fri från konserveringsmedel  
och färgämnen. 
Ca pris 13 kr | #älskamer

FANTA PINK GRAPEFRUIT ZERO, FANTA
En FANTAstisk vårnyhet! Smaka nya Fanta Pink Grapefruit 
zero sugar. Finns i din butik i 500 ml PET och 1,5L PET. 
Ca pris 20 kr | #fantasverige

Du får smaka 1 av sorterna.

Du får smaka 1 av sorterna.

Matinspiratörer
STOLTA SPONSORER

Smakbox är för 2:a året i rad stolt sponsor av Matbloggspriset. 
Priset är Nordens äldsta bloggpris och syftar till att uppmärk-
samma matbloggande som fenomen. Vi på Smakbox vill upp-
muntra alla fantastiska matinspiratörer och bloggare runt om i 
Sverige och ser detta som ett ypperligt tillfälle att göra just det.

För 12:e gången delas Matbloggspriset ut i november 2017 på 
Sthlm Food & Wine. Priset delas ut i 6 kategorier. Det här är 
vinnarna 2016. Några av dem känner ni igen från recept eller 
andra samarbeten med Smakbox! 

Det Stora Matbloggspriset
Linnea Seidel, www.linneasskafferi.se
Folkets Val
Gustav Johansson, www.javligtgott.se 
Matbloggsprisets Hedersutmärkelse
Linda Hörnfelt, www.influencersofsweden.se 

Prisutdelning från Matbloggspriset 2016. Från vänster: Robert Kwok, Sebastian Boudet, Jessica Frej, Monika Ahlberg, 
Linnea Seidel, Gustav Johansson, Linda Hörnfelt, Camilla Hamid, Diana Dontsova, Ylva Vitorovic & Kinna Jonsson.

Smakbox vill inspirera dig till att hitta nya smaker och produkter. Här lyfter vi fram några av 
de fantastiska matinpiratörer och bloggare som finns i Sverige och som vi gillar.

FÖREVIGA, DELA OCH INSPIRERAS PÅ #SMAKBOX 

Föreviga och dela med dig av dina smakupplevelser så inspirerar du din omgivning. Dessutom blir våra 
samarbetspartners nöjda, vilket gör Smakbox bättre. Använd #smakbox och respektive #hashtag för 
den produkt du skriver om. Vill du inte lägga upp något själv, låt dig inspireras av andra på #smakbox.

Dryckesblogg
Niklas Jörgensen, www.madaboutmadeira.org
Bästa Bak- och dessertblogg
Camilla Hamid, www.mykitchenstories.se 
Bästa Foto
Diana Dontsova, www.bydiadonna.femina.se
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NÄSTA SMAKBOX
 SKICKAS FR.O.M. 23 AUGUSTI

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


