VÅRKÄNSLA
APRIL 2017

VINN GRATIS SMAKBOX

SMAKBOX VÅRKÄNSLA
Ljuset är äntligen här! Denna Smakbox har tema VÅRKÄNSLA. Knoppar och blommor börjar
titta fram. Säkra vårtecken är grillar som tas fram och utflykter i både stad och natur. Lite av
detta får du smaka på med härliga grilltillbehör och nya Street Food från Santa Maria, perfekta
att njuta på närmsta uteplats.
Nu är det 1 år sedan Smakbox premiärbox kom. Vi bjuder därför på ett extra festligt innehåll,
som olika drycker och snacks. Själva boxen har fått ett nytt utseende. Du missade väl inte det
inbyggda handtaget? Den är dessutom större än tidigare, så att vi får plats med ännu mer.
I denna tidning bjuder vi också på en tillbakablick över året som gått. Några av våra matinspiratörer har valt favoritsmaker från tidigare boxar och tagit fram recept. Även om du inte varit
med oss från början, eller inte har kvar av just de produkterna, hoppas vi att du vill prova dessa
inspirerande recept.
Sist i tidningen kan du läsa historien om Smakbox och hur idé blev till verklighet.
Vi hoppas att VÅRKÄNSLA infinner sig!
Varma hälsningar, Vi på Smakbox

@SMAKBOX, #SMAKBOX

FACEBOOK.COM/SMAKBOXSE

- fota och dela på #5favoriter

Dubbel
vinstchan
s
2017

Tävla om 20 st gratis Smakbox. Dela de 5 produkter du gillar bäst på Instagram och
tagga din 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
2:a juni och vinnarna presenteras på @smakbox senast 12:e juni.
(Se fullständiga tävlingsvillkor på smakbox.se)

SMAKBOX INNEHÅLLER

HASHTAGS

OMDÖME

1. Äpplecider Krav

Herrljunga Cider

16 kr*

#herrljungacider #blandgodavänner

2. Jamaican Jerk Tacos x 3

Santa Maria

48 kr*

#santamariasverige

3. Pulled Salmon Wrap x 3

Santa Maria

59 kr*

#santamariasverige

4. Paste Vitlök el. Dill

Santa Maria

24 kr*

#santamariasverige

5. Naturens Bästa Citron Ingefära Kiviks Musteri

22 kr*

#kiviksmusteri

6. Frösotto el. linsotto

Risenta

35 kr*

#risenta #gulanyheter

7. Eko. kolsyrat vatten x 2

Aqua Nobel

24 kr*

#aquanobel

8. Havssalt, Fint med jod

JOZO salt

19 kr*

#pinchoflove, #jozosaltbästtillallt

9. Extrafint Salt med jod

JOZO salt

9 kr*

#pinchoflove, #jozosaltbästtillallt

10. BBQ-sås Original

Johnny’s

35 kr*

#johnnys #johnnysbbqsås

11. Eko. Marinad Allround

Caj P

11 kr*

#cajp #bbqcajp

12. Eko. Glaze Honung

Caj P

11 kr*

#cajp #bbqcajp

13. Kavli Ost

Kavli

33 kr*

#kavliost

14. Original 1402

Störtebeker

13 kr*

#hebadrycker

15. Coca-Cola zero sugar

Coca-Cola

20 kr*

#tastethefeeling

16. Geo

BUBS

10 kr*

#ilikebubs #bubsgodis

17. Kexbar

NICK’S

10 kr*

#nicksse #nicks

18. Lantchips Gräddfil & Lök

Svenska Lantchips 19 kr*

#svenskalantchips

19. Bouchée Elefanter

Côte d’Or

#bouchee

20. Eko. Malmöbar x 2

Malmö Ch.fabrik 38 kr*

		Totalt		

6 kr*

#malmöchokladfabrik

403 kr*

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

EXTRAPRODUKT
21. Mattidning, nr 2 2017

Bagaren & Kocken 59 kr*

Du får
smaka 1
av måltidskiten

#bagarenochkocken

Våra 2000 första prenumeranter får tidningen direkt i boxen. Du som inte fått den i din box,
beställ utan kostnad på www.dintidning.se/BG1956
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Foto: Peter Dahlberg, www.peterbakar.se

*) 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.
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Honungsgrillad pak
choi med lättgravad lax

Tävling

Vinn en platta Herrljunga
äpplecider KRAV!
1. Ladda upp en bild när ni dricker
Herrljunga Äpplecider Krav
2. Tagga #blandgodavänner och
#smakboxtävling
3. Följ @herrljungacider
Den finaste bilden vinner 12 flaskor cider.
Tävlingen pågår t.o.m. 15:e maj.

Kyckling på spett
med majsfritters
4 personer
600-800g kycklinglårfilé
Caj P. Ekologisk Marinade
Allround
6 dl majskorn, väl avrunna
1 st äggula
2 msk vetemjöl
1,5 dl färskost
olja till stekning
korta grillspett, blötlagda om de är
av trä
salladsgrönsaker
Say Something Ekologisk BBQ
Sauce New York Style

4 personer
600g laxfilé
2 msk socker
1 msk salt
1 msk pressad citron
2 msk rapsolja
2 st pak choi kål
grillspett, blötlagda om de är av trä
Caj P. Ekologisk Glaze Honey
limeklyftor
potatis
grönsaker
Say Something Ekologisk BBQ
Sauce California Style
Gör så här:
Skär laxen i tärningar (1,5x1,5 cm)
och lägg
dem i en bunke. Blanda socker, salt,
citron och
olja, slå det över laxen och låt det
marinera i
rumstemperatur i 1 timme.
Ansa och dela kålen. Ta upp laxen
och torka ytan
med hushållspapper. Trä upp laxen
på grillspett
och grilla dem ihop med kålen på
het grill. Pensla
kålen upprepade gånger med honu
ngsglaze under
grillningen.
Servera lax och kål med limeklyftor
, potatis,
grönsaker och BBQ-sås.

Gör så här:
på marinaden,
Lägg kycklingen i en påse och slå
låt vila i kylen i 2 timmar.
och färskost
Vispa samman majs, äggula, mjöl
och svarttill en jämn smet. Smaka av med salt
tills de är
peppar. Stek små plättar av smeten
gyllenbruna.
ett och grilla

Trä upp kycklingen på dubbla grillsp
dem på medelvarm grill.

snitt mellan
När kycklingen är klar så skär ett
med fritspetten och servera dem tillsammans
ters, sallad och BBQ-sås.

ÄPPLECIDER KRAV, HERRLJUNGA CIDER

Herrljungas ekologiska cider är KRAV-märkt och har samma höga
kvalitet som den traditionella cidern. Den är tillverkad på ekologiskt
äppelvin, juice och socker samt vatten från Herrljunga Källa. Perfekt
för dig som önskar en halvtorr, mer vuxen cider till maten.
Ca pris 16 kr | #herrljungacider #blandgodavänner
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EKO. MARINAD ALLROUND OCH EKO. GLAZE
HONUNG, CAJ P

Svenska Caj P. har gjort sig kända som ett av de ledande varumärkena inom grillning och smaksättning genom att erbjuda ett stort
sortiment av grillprodukter som ständigt förnyas. I år presenteras fler
ekologiska produkter som fått märkning med Europalövet, som är
EU:s märke för ekologiska produkter. Samtliga produkter tillverkas av
ekologisk rapsolja och är smaksatta med ekologiska kryddor.
Ca pris 11 kr | #cajp #bbqcajp
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Pulled
Salmon Wraps

Jamaican Jerk Tacos
4 personer
1 påse Santa Maria
Jamaican Jerk Spices
500 g kycklinglårfilé eller
kycklingfilé, tunt strimlad
1 msk matolja
1 st avokado, tärnad
1 påse (ca 65 g) salladsmix
1 burk Santa Maria
Mango Sauce
1 dl crème fraiche
1 frp Santa Maria
Coconut & Pepper Tortillas

500 g (4 bitar) laxfilé
utan skinn
1 påse Santa Maria
Ginger & Chili Spices + stekpåse
1 msk smör
½ dl vatten
1 påse (ca 75 g) färsk
bladspenat
1 burk Santa Maria
Lemon Chutney
1 dl matlagningsyoghurt
1 frp Santa Maria
Chapati Bread

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200°C.
med krydd2. Strimla kycklingen och blanda väl
blandningen.
form.
3. Fördela över en oljad ugnsfast
Tillaga i 15–20 min.
4. Grovhacka kycklingen.
anna eller miro5. Gör en taco: värm tortillan (i stekp
st avokadotärningar
vågsugn), fyll med kyckling, 3 – 4
o Sauce och 1 msk
och sallad. Toppa med 1 msk Mang
crème fraiche per taco.

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200°C.
2. Lägg laxen i den medföljande stekp
åsen, häll i
kryddblandning, smör och vatten.
Förslut påsen med
bifogad rem.
3. Lägg stekpåsen på en kall plåt och
klipp av 0,5
cm från ett av påsens hörn. Se till
att stekpåsen inte
nuddar ugnens kanter; den expan
derar vid
tillagning. Tillaga i 20 min i mitten
av ugnen.
4. Ta ut laxen ur ugnen och klipp
ett stort hål upptill
i stekpåsen (akta: het ånga). Töm
hela innehållet i en
skål och dra isär laxen med två gaffla
r.
5. Värm chapatibrödet (i stekpanna
eller mikrovågsugn) och lägg på spenat, Lemon
Chutney och yoghurt. Toppa med lax. Rulla ihop till
en wrap.

PULLED SALMON WRAP x 3, SANTA MARIA

JAMAICAN JERK TACOS x 3, SANTA MARIA

Indisk street food på ditt middagsbord! Förflyttas
mentalt till Indiens färgstarka kustliv och njut en fräsch
chapatiwrap med ingefärs- och chilidoftande lax,
toppad med sötsyrlig citronchutney. Köp 500 g lax,
färsk spenat och matlagningsyoghurt och du har en
färdig middag!
Ca pris 59 kr för 3 produkter
#santamariasverige #streetfood

Fyll kokostortillas med Jamaican jerk-kryddad kyckling,
avokado och crème fraiche. Toppa sedan med solmogen mangosås och du har tagit tacon till en helt ny
dimension. Karibisk street food när den är som bäst!
Ca pris 48 kr för 3 produkter
#santamariasverige #streetfood
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Du får smaka 1 av måltids-kiten

Du får smaka 1 av måltids-kiten
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Frösotto med
rostad tomat& paprikaröra

Linsotto med
picklade rotsaker
4 portioner
1 frp Risenta Linsotto
1 msk matolja
5 dl vatten
eller
1-2 dl riven parmesanost
färskost

4 portioner
1 frp Risenta Frösotto
1 msk matolja
5 dl vatten
1-2 dl riven parmesanost eller
färskost

Picklade rotfrukter:
er ex
Ca 300 g strimlade rotsak
kabeta,
pol
,
kål
vit
morot, rödbeta,
er
näg
rvi
ide
elc
1 dl äpp
ung
1 dl agavesirap eller hon
2 dl vatten

Tomat&paprikaröra:
1 röd paprika, kärnhuset borttaget
och i bitar
1 röd lök, klyftad
½ chili röd, skivad
2 tomater, delade
3 msk olivolja
½ citron, rivet skal och saft från
salt och peppar

Tillbehör:
100 g sockerärtor
1 msk valnötter

Sallad:
1 avokado, i bitar
30 g ruccola
½ rödlök, skivad
4 körsbärstomater, delade

Gör så här:
man pickleslagen. Skala
1.Börja med att röra sam
lägg i lagen. Låt ligga
och
erna
och strimla rotfrukt
minst 20 minuter.
anvisningarna på för2. Koka Linsotton enligt
n och servera i skålar.
packningen, vänd ner oste
aker, sockerärtor och
Toppa med picklade rots
valnötter.

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 225° övervärme.
2. Koka Frösotton enligt anvisningarna
på
förpackningen och rör ner osten.
3. Lägg grönsakerna på en plåt och bland
a med
olivolja, citronskal, salt och peppar.
4. Rosta till gyllene ca 20 minuter. Mixa
lätt till
chunky konsistens och smaka av med
citronsaft,
salt och peppar.
5. Blanda röran med den kokta Frösotton
och
servera en god sallad på toppen.

a samma pickleslag
Tips: Pickla rödlök! Använd
er minst en vecka i
Håll
.
erna
rukt
rotf
till
som
an allt.
kylskåp och är gott till näst

Tips! Servera med goda kikärtsbollar eller
kanske
några skivor halloumi.

FRÖSOTTO EL. LINSOTTO, RISENTA

Med Frösotto och Linsotto kan du nu enkelt och snabbt äta
risotto på ett helt nytt sätt! Linser, pumpakärnor, orzo och
solroskärnor ger nya spännande smaker och extra textur till den
klassiska maträtten. Blandningarna är färdigkryddade med en
smakrik veganbuljong och tillagas på bara 10-15 minuter.
Ca pris 35 kr | #risenta #gulanyheter
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Du får smaka 1 av sorterna
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Asiatisk nudelsallad med kyckling
Vitlök och ingefära är grunden i många
asiatiska recept. I det här receptet har vi
gjort det ännu enklare att laga en riktigt
smarrig asiatisk nudelsallad: använd Garlic
Paste och Ginger Paste för fräscha örter
utan att behöva skala, riva och pressa.
4 portioner
Kyckling
1.5 kycklingfiléer
1 msk rapsolja
0.125 tsk salt
Sallad
0.5 paket Santa Maria Rice Noodles
1.5 morötter
1.5 salladslökar
75 g sockerärtor
75 g böngroddar
0.25 gurka
1 dl jordnötter

Snabb laxpanna

Dressing
0.25 tsk Santa Maria Red Hot Chili Flakes
0.5 tsk Santa Maria Garlic Paste
0.5 msk Santa Maria Ginger Paste
0.5 dl limejuice
1 msk socker
1 msk Santa Maria Fish Sauce

Det här receptet ge
r dig en otroligt läc
ker
laxrätt på nolltid! Lä
gg alla ingrediense
r rätt
i stekpannan och sk
juts in i ugnen. Anvä
nd
Dill Paste för ett sn
abbt och gott result
at.
4 portioner
0.5 purjolök
250 g potatis
1 msk rapsolja
100 g laxfilé
2.5 ägg
0.75 msk Santa M
aria Dill Paste
0.25 tsk salt
0.25 krm Santa M
aria Vitpeppar
50 g smör
1 dl gräddfil

Gör så här:
1. Strimla kycklingen och stek på hög värme i en stekpanna med rapsolja. Tillsätt salt.
2. Koka risnudlarna enligt instruktionen på förpackningen och skölj i kallt vatten.
3. Riv morötterna grovt, skiva lök och sockerärtor,
skala och hacka gurkan.
4. Blanda ingredienserna till dressingen i en bunke. Rör
om tills sockret har löst sig.
5. Blanda grönsaker, nudlar, dressing och kyckling i en
stor bunke.
6. Lägg upp på ett fat och toppa med hackade jordnötter.

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 15
0 °C.
2. Koka potatisen.
3. Skiva potatis och
purjolök och fräs i
rapsolja på
medelvärme i ca 5
minuter, tills de blir
gyllenbruna. OBS!
Använd en stekpanna
med ugnsfast handta
4. Skiva laxen i tun
g.
na skivor och lägg
ovanpå den frästa
potatisen och löken.
5. Vispa äggen i en
skål och tillsätt Dill
Paste, salt och
peppar.
6. Häll äggblandning
en i stekpannan och
ställ den mitt i
ugnen i ca 8 – 10 min
uter.
7. Bryn smöret i en
kastrull under vispni
ng tills det har en
gyllenbrun färg och
nötig doft.
8. Servera laxpannan
med gräddfil och det
brynta smöret.

PASTE VITLÖK EL. DILL, SANTA MARIA

Vitlök är basen i mycket god matlagning! Garlic Paste har en pepprig
doft och mycket smak. Ha vitlökspaste i all mat där du annars använder pressad eller hackad vitlök. 1 tsk Garlic Paste motsvarar 1 tsk
färsk vitlök. Superenkel att använda och håller sig fräsch i kylen i fyra
veckor efter öppnande. Finns i dagsläget bara att köpa på Coop.
Ca pris 24 kr | #santamariasverige
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Du får smaka 1 av sorterna.
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Blandad potatis

1 kg blandad potatis av
fasta sorter (t.ex.
Asterix, Sparrispotatis
, Blue Congo)
1 knippa persilja
extra vergine olivolja
salt
Gör så här:
1. Tvätta potatisen och
skär den i bitar.
2. Koka i rikligt med vatt
en och JOZO 03 Havssal
t fint
med jod i ca. 20 min.
3. Häll av vattnet, stänk
på rikligt med olivolja och
strö
över hackad persilja.

Grillad flankstek i
mjuk tortilla med
Johnny’s BBQ-sås
4 portioner
600 g flankstek
al
Johnnys BBQ-sås Origin
ja
rapsol
2 tomater
2 avokado
1 romansallad
salt & peppar
2 lime
4 mjuka tortillabröd
Gör så här:
salt,
nnys BBQ-sås Original,
Gnid flanksteken med Joh
or.
ater och avokado i klyft
tom
r
Skä
.
vila
låt
och
peppar
med BBQ-såsen under
sla
pen
och
ken
kste
Grilla flan
a lime
vila innan tranchering. Del
g
grillning. Låt flanksteken
åt precis innan serverin
ned
ytan
snitt
a
grill
och
i halvor
med romansallad, tomat,
den
brö
Fyll
en.
röd
llab
samt torti
era grillad
Johnnys BBQ-sås. Serv
avokado, flankstek och
lime till.

EXTRAFINT SALT MED JOD, JOZO

För en lättare saltning finns nu ett alldeles unikt, lite finare salt med en finare struktur,
dvs saltets kornstorlek. JOZO Extrafint salt löses upp snabbare genom sin smarta
sammansättning. Under rubriken A pinch of love (en nypa kärlek) presenterar JOZO
också en helt ny design.
Ca pris 9 kr | #pinchoflove, #jozosaltbästtillallt

HAVSSALT, FINT MED JOD, JOZO

En helt ny produkt på den den svenska marknaden som ger möjligheten att njuta av
finkornigt havssalt och samtidigt få ett tillskott av jod. Jod är bra för din hälsa, det
bidrar till nervsystemets normala funktion och normala kognitiva funktioner.
Dessutom motverkar det struma. Ha en nypa kärlek i maten!
Ca pris 19 kr | #pinchoflove, #jozosaltbästtillallt

12

BBQ-SÅS ORIGINAL, JOHNNY’S

Johnny’s BBQ-sås Original är en välbalanserat rökig och söt
BBQ-sås. Smaken är överraskande pigg, fräsch och kittlande
syrlig. Johnny’s BBQ-sås tillverkas lokalt i Eslöv.
Såsen passar till allt grillat men framför allt till revbensspjäll,
fläskkött och grillspett. Perfekt till pulled pork och pulled chicken!
Ca pris 35 kr | #johnnys #johnnysbbqsås
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Dubbelbakad sötpotatis med Kavli
Hot JalapeñoOst
4 portioner
4 st sötpotatisar (av lika storlek och
form)
salt
100 g Kavli Hot JalapenoOst
2 limefrukter
4 st salladslökar
salt & peppar
16 skivor lagrad ost
Gör så här:
Tvätta sötpotatisarna och dela dem på längden. Lägg dem
med snittytan uppåt i en ugnsfast form. Salta lätt. Baka i
225°C i cirka 45 minuter eller tills potatisen är helt mjuk.
Tag ut ur ugnen och låt svalna. Gröp ur varje potatis med
hjälp av en sked. Var försiktig så du inte har sönder skalet.
Blanda den mjuka potatisen med Hot JalapenoOst, saften
från 2 limefrukter, finhackad salladslök, salt och peppar.
Fyll de tomma potatisskalen med fyllningen. Lägg två skivor ost över varje potatishalva. Gratinera i 225°C i cirka
10 minuter eller tills osten smält och börjar få lite färg.
Servera till en bit grillat kött eller kyckling. Eller varför inte
som tillbehör till en riktigt god sallad?
Recept och foto: Linnéa Seidel

Krämig svampsoppa med Kavli
ChampinjonOst
4 portioner
300 g färska champinjoner
1 gul lök
1 msk smör
1 dl grönsaksbuljong
200 g Kavli ChampinjonOst
2 dl crème fraîche
ca 2-3 dl mjölk
1/2 dl hackad, färsk persilja
salt & svartpeppar
2 st soltorkade tomater i olja
2 dl solroskärnor
salt
1 dl färsk persilja

Tävling
Vinn inspirations-kit med produkter
från Kavli, värde minst 300 kr. Berätta hur
du använder mjukost i din matlagning!
1. Lägg upp en bild på Instagram på en maträtt
där mjukost från Kavli ingår
2. Tagga bilden med #kavliost och
#smakboxtävling
De 3 mest spännande recepten vinner!
Tänk gärna utifrån Kavlis hela
sortiment både i tub och ask.
Tävlingen pågår t.o.m. 21:a maj.

Gör så här:
Stek i en het,
Skär ner champinjonerna i småbitar.
och finhacka
torr panna under omrörning. Skala
och har släppt
löken. När svampen börjar få färg
hackade löifrån sig vätska, tillsätt smör och den
tt steka tills
ken. Sänk värmen till medel och fortsä
p och lök i en
löken är genomskinlig. Ha över svam
ChampinjonOst,
kastrull. Tillsätt grönsaksbuljong,
allt koka upp
crème fraîche och ca 2 dl mjölk. Låt
kastrullen från
och koka ihop några minuter. Tag
sedan soppan
plattan och låt svalna något. Mixa
en stavmixer.
så slät som du önskar med hjälp av
och låt soppan
Ställ tillbaka kastrullen på spisen
med lite mjölk
hastigt koka upp. Späd eventuellt
med finhackad
om den känns för tjock. Smaka av
persilja, salt och peppar.
. Hetta upp en
Finhacka de soltorkade tomaterna
tomaterna
som
oljan
av
lite
i
ha
och
anna
stekp
or i cirka 3
skärn
solro
och
ter
toma
Stek
i.
legat
minuter. Salta.
färsk perDekorera varje tallrik med finhackad,
sfrön. Servera
silja, soltorkade tomater och solro
direkt!
Recept och foto: Linnéa Seidel

HOT JALAPEÑO EL CHAMPINJON, KAVLI

Kavli Hot Jalapeño Ost är en krämig mjukost gjord på utvalda klassiska
ostar och het grön Jalapeño. Den heta och goda smaken kommer av att den
innehåller riktigt chili-heta bitar av grön jalapeño. Utöver smörgåsen, varför
inte smaksätta hamburgaren, burriton, fajitan, tacon eller tortillachipsen?

LINNEAS SKAFFERI

Linnéa Seidel driver matbloggen Linnéas Skafferi, utsedd till en av
Sveriges bästa matbloggar 2016 av Mitt Kök och vinnaren av Det
Stora Matbloggspriset 2016. Hon älskar att skapa enkla, men framförallt goda recept som passar hela familjen. I ett rött hus med vita
knutar på landet skapar hon alla recept, stylar bilder och fotograferar. Världens bästa arbete!

Kavli Champinjonost är gjord på utvalda klassiska ostar, smaksatt med
välsmakande champinjonbitar.
Kavlis mjukost är lokalt producerad i Älvsjö. De innehåller alltid förstklassig hårdost och bästa möjliga råvaror. Alla mjukostar är pastöriserade
och det går bra att äta dem om man är gravid.
Ca pris 33 kr | #kavliost
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Instagram: @linneasskafferi
Blogg: linneasskafferi.se

Du får smaka 1 av sorterna.
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Tävling
VINN HELA NATURENS BÄSTA-SERIEN
Tävla om 3 st kit med 6 paket drycker ur
Naturens Bästa-serien!
Så här tävlar du:
1. Fota ditt bästa citron- och ingefäratips.
Naturens Bästa Citron Ingefära får gärna vara
med på ett hörn
2. Lägg upp bilden på Instagram och tagga
#kiviksmusteri och #smakboxtävling
De 3 mest inspirerande bilderna vinner!
Tävlingen pågår t.o.m. fram till 14:e maj.
Vinnaren kontaktas via sociala medier.
Lycka till!

Tävling

ORIGINAL 1402, STÖRTEBEKER

Vinn ett kit med 4 st ölglas samt 4st
Original 1402, en alkoholfri och
ekologisk lager från Störtebeker!
1. Fota en vacker bild på hur du avnjuter
din öl från Störtebeker
2. Lägg upp bilden i ditt facebook- eller
instagramflöde, tagga #hebadrycker
och #smakboxtävling
3. Följ Hebadrycker på Instagram
och/eller Facebook

Ekologisk alkoholfri lager från tyska
ölproducenten Störtebeker. Brödig
smak med inslag av honung, citrusskal
och örter. Serveras vid 8-10°C till
husmanskost eller som sällskapsdryck.
Finns i matbutiker och på Systembolaget där den har art.nr 1900.
Ca pris 13 kr | #hebadrycker

10 vinnare utses. Tävlingen pågår
t.o.m. 20 maj.

COCA-COLA ZERO SUGAR, COCA-COLA

Coca-Cola zero lanserades i Sverige 2007 och blev snabbt Sveriges största
sockerfria läsk. Nu re-lanseras Coca-Cola zero sugar med förbättrad smak,
fortfarande helt utan socker och kalorier. Den får även en ny uppdaterad
design. Nu ännu godare, fortfarande helt utan socker.
Ca pris 20 kr | #tastethefeeling

BOUCHÉE ELEFANTER, CÔTE D’OR
NATURENS BÄSTA CITRON INGEFÄRA, KIVIKS MUSTERI

Kryddig ingefära med syrlig citron – smakar som friskheten själv!
Naturens Bästa är en serie smakrika frukt- och bärdrycker där vi låter
naturens nyttigheter vara i fokus. Dryckerna har 40% fruktinnehåll
och all sötma kommer endast från frukt och bär – det bästa från
naturen helt enkelt!
Ca pris 22 kr | #kiviksmusteri
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Den klassiska chokladbiten från Côte d’Or med
ett överdrag av mjölkchoklad och en fyllning av
krämig nougat. Perfekt storlek när du vill unna dig
något gott.
Ca pris 6 kr | #bouchee

KEXBAR, NICK’S

Ge efter för sötsuget och känn dig som en vinnare!
Kexbar från NICK’S är ett frasigt kex täckt med vår
finaste mjölkchoklad - men är helt utan tillsatt socker
och vete/gluten. Ett perfekt, nyttigt och väldigt gott
mellanmål!
Ca pris 10 kr | #nicksse #nicks
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Bagaren och Kocken

EKO. KOLSYRAT VATTEN, JORDGUBB,
CITRON EL. GRANATÄPPLE, AQUA NOBEL

Detta ekologiska kolsyrade vatten är prisbelönt, naturligt
mineraliserat källvatten som tappats direkt från en
underjordisk källa 105 meter under marken. Med kärlek
och kunskap är det varsamt smaksatt med ekologisk fruktjuice och naturliga aromer. Finns i smakerna citron, äpple,
jordgubb, blåbär och granatäpple.
Ca pris 12 kr | #aquanobel

Våra 2000 första prenumeranter får tidningen direkt i boxen.

TIDNINGEN

NR 2 2017

7€

69,90 NOK www.bagarenochkocken.se

amerikanska våfflor med bacon
och bakad camembert

AfternMeood sötna

Tea bakelser

Gott till
VARDAGS

126
Recept
& idéer

Vinterdesserter
med apelsin
& clementin

Kyckling på nytt sätt
Matiga supersallader
Påskgodis för alla

Du som inte fått den i din box, beställ utan kostnad på

Vinn!

www.dintidning.se/BG1956

02

TIDSAM
4691-02

7 388469 105997

Ca pris 59 kr | #bagarenochkocken

PRIS: 59,90

Påskbrunch
Bjud på läcker ricottapaj,

Perfekta pajer ✷ Matiga vegogrytor ✷ Vardagsrätter på 20 minuter ✷ Baka med choklad

I Smakbox Vårkänsla får alla ett gratis nummer av mattidningen
Bagaren & Kocken, tidningen för dig som gillar bakning och matlagning!
I varje nummer får du spännande recept från hela världen,
intressanta intervjuer med bagare och kockar och inspirerande
tips om allt från köksinredning till festliga dukningar.

Nr 2 2017

MATTIDNING, NR 2 2017, BAGAREN & KOCKEN

VARSÅGOD! 100 kr rabatt när du handlar för över 600 kr

a
Tä vl
om nya

Ankarsrum
Assistent Original
värde 5 990 kr

Du får smaka 2 av sorterna.

Du får smaka 2 av sorterna.

EKO MALMÖBAR x 2,
MALMÖ CHOKLADFABRIK

LANTCHIPS GRÄDDFIL & LÖK,
SVENSKA LANTCHIPS

Potatischips friterade i solrosolja med den klassiska kryddningen gräddfil
& lök. Varje chips är unikt i formen och sådär härligt krispigt, som man
förväntar sig av ett LantChips.
Ca pris 19 kr | #svenskalantchips
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Malmö choklad är en prisbelönt favorit från tidigare Smakbox. Chokladen är ekologisk, fairtrade
och fri från gluten, ägg, nötter, mandlar och soja.
Den är smaksatt med en huvudsaklig arom och
sedan spetsad med ytterligare något strösslat
över chokladkakan för att ytterligare förhöja
smakupplevelsen. Det finns 6 sorters choklad:
Päron & Kardemumma, Lakrits & Havssal, Kaffe
& Kokos (mjölkchoklad), Apelsin & Ingefära
(mjölk/laktosfri) och Dubbellakrits (mörk choklad
70%) och Citron & Lakrits (vit choklad).
Ca pris 19 kr | #malmöchokladfabrik

Du får smaka 1 av sorterna.

GEO BANANA/CARAMEL EL. SOUR
MIXED FRUIT, BUBS

Godisbegär kommer i många former. Några
gillar skallar. Andra går igång på geometriska
figurer. BUBS nya serie påsar GEO gör just
nu succé med start på ICA. Fickvänliga påsar
i 5 nya godissmaker. Samtliga helt fria från
animaliska tillsatser och Fairtrade-märkta.
Smakar dessutom gudomligt!
Ca pris 10 kr | #ilikebubs #bubsgodis
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JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

RECEPT FRÅN
SMAKBOX & HUR
ALLT BÖRJADE
Under Smakbox första år har mer än 100 olika smaker och
produkter spridit matglädje via Smakbox.
I denna jubileumsdel har vi tagit fram 25 spännande recept som
är baserade på produkter som varit med i Smakbox under året.
Receptskaparna är matinspiratörer och bloggare som gillar
matlagning och bakning. De har fått välja en eller flera favoritprodukter från smakbox och skapat recept utifrån dem.
Kanske hittar du ett nytt favoritrecept? Eller kanske
en ny inspirerande matinspiratör att följa?
Sist i denna del kan du läsa historien om Smakbox och
hur idé blev till verklighet.
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JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

Ala’s magiska
tomatsås

JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

4 portioner, tid: 45 min

Ljummen laxsallad
med smak av pepparrot och dill
4 portioner

1 burk krossade tomater eller
7 st färska tomater
3 dl vatten
1 gul lök, finhackad
2 st stjälkar grönselleri, finhackad
1 st morot, tunna skivor (valfritt)
2 klyftor vitlök, finhackade
3 msk tomatpuré
½ dl olivolja
1 knippe färsk timjan (alternativt
1 tsk torkad timjan)
1/2 kruka basilika
Salt och svartpeppar

Sallad
600 g lax
Zetas ”5 gryner”
1 tärning grönsaksbuljong
Purjolök
Färsk spenat
Körsbärstomater
Majonnäs
1 dl rapsolja från Gunnarshög Gård
En äggula, rumstempererad
3 msk citronsaft
1 tsk dijonsenap
Ett knippe dill
En bit pepparrot

Gör så här:
1. Värm upp olivoljan i en gryta. Fräs den gula löken
långsamt. Salta gärna löken så går det snabbare att
steka. När löken har fått färg tillsätter du vitlöken. Det
är viktigt att inte steka gul lök och vitlök tillsammans
då gul lök behöver längre stektid.
2. Häll i tomatpuré och låt den stekas ihop med löken
och vitlöken i ca 2 minuter på medelvärme. Tillsätt
stjälksellerin och moroten och rör om.
3. Mixa tomaterna släta med en mixer innan du häller
ner i grytan. Tillsätt därefter timjan vatten, svartpeppar och salt.
4. Låt tomatsåsen koka upp och sänk värmen. Låt
såsen småputtra på låg värme i minst 40 minuter med
locket på. Håll noggrann koll och rör om så den inte
bränns vid.
5. Glöm inte att smaka av tomatsåsen vid jämna
mellanrum så du får en perfekt balans mellan sötman,
syran och sältan. Precis innan servering ska du tillsätta basilikan i den färdiga såsen.
6. Servera tomatsåsen med en skål pasta, riv ner parmesanost, en god mozzarella och ringla några droppar
rökt olivolja och voliá, nu är det bara att avnjuta!
Smaklig måltid!

Gör så här:
Sätt ugnen på 180 grader, salta laxen och baka i
cirka 35 minuter mitt i ugnen.
Koka ett paket ”5 gryner” enligt anvisningar på förpackningen tillsammans med 1 grönsaksbuljongtärning.
Blanda grynerna med hackad purjolök, skivade körsbärstomater, färsk spenat, lax och majonnäsen, njut
sedan av en fantastisk måltid!
Dill- & pepparrotsmajonnäs:
Vispa äggulan och droppa i rapsoljan tills du fått en
tjock majonnäs. Häll sedan i citronsaften, dijonsenap, hackad dill och 1 msk riven pepparrot, konsistensen kommer nu vara lösare. Smaka av med salt och
peppar samt eventuellt mer dill och pepparrot.
Recept och foto: Klara & Hilda Skoglund

Tips: Om du vill ha lite styrka i såsen kan du tillsätta 2
krm chiliflakes.
Recept och foto: Ala Abasi

ALA ABASI

FOOD4INSPIRATION

Ala Abasi har alltid älskat mat, båda att äta och
att laga den. 2014 var hon finalist i Sveriges
Mästerkock och efter den resan har hon fått
möjlighet att sprida matglädje än mer. Hennes
matfilosofi är ganska enkel: säsongsbaserad,
hemlagad mat med mycket grönt. Hon gillar
ekologiskt och närodlat. När Ala inte står i
köket jobbar hon på Skatteverket.

Klara och Hilda är två matälskande systrar
från Lännaby utanför Norrtälje. Under deras
uppväxt på landet har de fiskat, odlat, jagat
och hjälpt sin mormor i köket. Ett stort
intresse för att äta närproducerad mat efter
säsong har därför växt fram. Med ett fokus
på svenska råvaror lagar de hälsosam mat
från grunden med inspiration från världens
alla hörn.

Instagram: @ala_abasi
Blogg: www.alaabasi.com
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RÖKT OLIVOLJA,
ZETA

SPAGHETTI NO
12, DE CECCO

RAPSOLJA KRAV,
GUNNARSHÖGS GÅRD

EKOLOGISKA 5
GRYNER, ZETA

SMAKBOX SOMMARFEST,
JUNI 2016

SMAKBOX MATRESA,
OKTOBER 2016

SMAKBOX MATRESA,
OKTOBER 2016

SMAKBOX NYA VANOR,
AUGUSTI 2016

Instagram: @Food4inspiration
Blogg: Food4inspiration by Klara & Hilda
Facebook: food4inspiration
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JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

Kyckling i
grön curry

JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

4-5 portioner

Fajitakryddad
fläskfilé med
grönsaker
4 portioner

1/4 dl rapsolja
900 gram tunt skivade kycklingfiléer
3, 5 msk grön curry pasta (gärna Santa
Maria)
1 solo vitlök
1 fint skivad schalottenlök
1 1/2 kycklingbuljong
2 förpackningar Santa Maria coconut
milk extra smooth á 400 ml
1 msk strösocker
ca 12 thai basilika blad
1/2 msk saft från pressad lime
ca 2 cm tunt skivad eller hackad röd
chili frukt
1 röd spetspaprika eller vanlig, skuren i
munsbitar
1 grön spetspaprika eller vanlig, skuren
i munsbitar
1 burk bambuskott
till servering: limeklyfta och hackad
koriander

650 gram tunt skivad fläskfilé
3 msk rapsolja
1 förpackning Fajita kryddmix ekologisk
Santa Maria
2 gula lökar
2 gröna paprikor
1 solovitlök
1 msk tamarisoja
1 msk socker
svartpeppar
1 tunt skivad färsk jalapeno
Salsa
1 förpackning fryst mango
2 cm hackad röd chili
1 pressad vitlöksklyfta
1 bunt hackad koriander
1/2 tsk flingsalt
nymalen svartpeppar
1 1/2 msk rapsolja
1 finhackad rödlök

Gör så här:
Hetta upp oljan i en stekpanna med höga kanter, tillsätt den gröna curry pastan. Låt det fräsa ett litet tag
och rör om under tiden. Tillsätt 1 kokosmjölkförpackning. Rör runt tills allt blandat sig. Låt det koka ett par
2-3 minuter. Lägg i kycklingen och blanda runt, koka
ca 5 minuter. Tillsätt därefter den andra förpackningen kokosmjölken, socker, lime, schalottenlök, smula
ner buljongen, pressa i vitlöken. Detta ska stå och
puttra 10-15 minuter.
Tillsätt paprika, thai basilika, lime, bambuskott och
den röda chilin. Låt allt småputtra ca 10 minuter.
Servera med ris, limeklyfta och koriander

Vitlöksdressing
3 dl creme fraiche
1 dl majonäs
4 pressade vitlöksklyftor
1/2 tsk salt
nymalen svartpeppar
Gör så här:
Hetta upp oljan i en stekpanna. Tillsätt fläskfilén. Stek
på hög värme, rör om under tiden. Tillsätt lök, paprika,
socker och pressad vitlök. Tillsätt fajita kryddmixen och
sojan. Stek alltsammans ett par minuter tills vätskan
försvunnit.
Servera med grillade tortillabröd, mangosalsa, vitlökssås, grönsaker och guacamole samt tunt skivad färsk
jalapeño.

Recept och foto: Jeanette Bokeroth

Salsa:
Blanda samman alla ingredienserna och låt det stå i
kylen och dra sig ett tag.

KYCKLING-MAMA

Jeanette driver bloggen Kyckling-Mama där du
hittar allt från söta efterrätter, husmanskost,
mat från hela världen, hälsosamt fika, nyttiga
frukostar. Ibland t.o.m. något så enkelt och gott
som ett paket nudlar med buljongpåse i (vilket
hon ofta blir galet sugen på!). Jeanette har alltid
haft ett stort intresse för mat, både att laga, äta
och på senare år även att fotografera. .

Vitlöksdressing:
Blanda samman allt och låt stå kallt, gärna ett par
timmar så blir det extra gott!
Recept och foto: Jeanette Bokeroth

Instagram: @kyckling_mama
Blogg: kycklingmama.wordpress.com
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COCONUT MILK
ORIGINAL, SANTA MARIA

EKO. FAJITAMIX,
SANTA MARIA

SMAKBOX MATRESA,
OKTOBER 2016

SMAKBOX NYA VANOR,
AUGUSTI 2016
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Smoothiedröm
med Jordgubb &
Mandel Müsli

JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

Kikärtsbollar med
pigg yoghurtsås
3-4 portioner

2 portioner

Kikärtsbollar
1 paket Risenta Kikärtsbollar
Rapsolja

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

Pigg yoghurtsås
5 dl turkisk yoghurt
Ett stort knippe färsk persilja
2 klyftor vitlök
1–2 tsk flytande honung
Saften från 1/2 pressad citron
Salt
Peppar

Topping
Risenta Müsli Jordgubb & Mandel
Valfria frukter och bär

Tillbehör
1 paket Liba-bröd (eller annat bröd som
går att rulla)
Grön sallad av något slag, t.ex. spenat
1–2 avokado
Ett gäng soltorkade tomater
1 rödlök
1 paket fetaost
1/2 gurka
1 paprika i valfri färg
Färsk mynta

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.

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 180ᵒC och följ sedan anvisningarna på
Kikärtsbollspaketet (jag valde att göra dem i ugnen)
2. Under tiden som bollarna är inne i ugnen förbereder
du alla grejer så det bara är att börja käka när de är
klara!
3. Sås: Hacka persiljan fint och blanda ner i yoghurten.
Pressa eller hacka vitlöken fint och ha ner i såsen.
Testa dig fram med honung, citron, salt och peppar så
smaken passar dig. Ställ i kylen när den är klar!
4. Skär upp grönsakerna på ett sätt du gillar. Jag tycker
om när det ser fint ut, även om det inte påverkar smaken direkt. Lägg dem sedan på ett stort fat tillsammans
med smulad fetaost.
5. Ställ fram bröd, nygräddade kikärtsbollar, sallad, sås,
mynta och låt dina middagsgäster göra sina egna rullar
med gott. NJUT!

Recept och foto: Sanna Andersson

Recept och foto: Sanna Andersson

MATKRABAT

Sanna är den cavaälskande och smågodisberoende personen bakom Instagramkontot
Matkrabat. Här inspireras följaren till opretentiös matlagning som varken klassas som
mästerverk eller diet. Enkelt, färgglatt och
kul är ledorden. På dagarna jobbar hon med
PR och sociala medier.
Instagram: @matkrabat
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EKO MÜSLI JORDGUBB
& MANDEL, RISENTA

KIKÄRTSBOLLAR,
RISENTA

SMAKBOX GOD HELG,
DECEMBER 2016

SMAKBOX TILLSAMMANS,
FEBRUARI 2017
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Ädelostpasta
med lufttorkad
korv & broccoli

JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

Smidiga och
mättande
mellanmålsbars

4 portioner, 15 minuter

10 st

Spaghetti för 4 personer
1 st lök
2 st vitlöksklyftor
3 dl vitt vin
1 st tub kavli ädelost
1 st broccoli
1 dl riven parmesan
Ca 150 g tunt skivad lufttorkad korv (ex
chorizo)
Ev. färsk basilika

10 st färska dadlar, urkärnade
1 banan
5 dl Fazer Skördegröt
½ dl krossade chiafrön
2 krm raw lakritspulver (valfritt)
2 msk kakao
1 st äggvita
2 nypor flingsalt
100 g mörk choklad (70%)
1 msk rapsolja eller kokosolja

Gör så här:
Koka pastan enligt förpackningen.
Börja med att finhacka lök och vitlök.
Fräs detta i en gryta med lite olja eller smör utan att
det tar färg, ca 3 minuter.
Tillsätt vinet och låt reducera ned till hälften.
Tillsätt tuben med ädelost och rör om.
Smaka av med salt och peppar och tillsätt sedan
broccoli som är delad i mindre bitar.
Blanda sedan såsen med pastan.
Lägg upp på tallrikar och fördela den lufttorkade
korven, riven parmesan och ev lite färsk basilika.

Tips på topping
1 dl Go Wild Grobladstopping
Gör så här:
Sätt ugnen på 175ᵒC.
Mixa bananen och dadlarna till en kräm i din matberedare.
Tillsätt skördegröt, krossade chiafrön, lakritspulver,
kakao och flingsalt och mixa samman tills det börjar
klumpa ihop sig.
Tryck ut smeten till en rektangel (ca. 15x20 cm) på
en bakplåtspappersklädd plåt.
Grädda kakan mitt i ugnen i 20-25 min, låt sedan
svalna på plåten eller på ett galler.
Smält chokladen försiktigt tillsammans med oljan,
antingen över vattenbad eller i micron.
Bred ut över kakan och strö över toppingen.
Låt stelna helt i kyl eller frys innan du försiktigt delar
upp den i delar med hjälp av en stor, vass kniv.
Förvaras lämpligast i kyl eller frys, går dock prima att
ha med sig i väskan till jobbet/träningen/utflykten!

Recept och foto: Frida Eriksson

Recept och foto: Frida Johansson

NÄRINGSGLÄDJE

FRIDAS FOOD

Frida Johansson är en träningstokig och
matglad bloggare som numera går under
namnet Näringsglädje, sedan hon i höstas
bestämde sig för att frångå den tidigare
bloggen Livet genom smaklökarna. Till
vardags arbetar hon som hälsocoach och
är i grunden utbildad kostvetare och hälsopromotör, något som ligger till grund för
de recept och den inspiration hon önskar
bidra med!

Frida Eriksson driver bloggen Fridas Food
hos Elle Mat & Vin. 2015 var hon en av de
tolv finalisterna i Sveriges mästerkock. Hon
älskar allt som har med matlagning att göra
och brinner lite extra för mexikansk och
asiatisk mat. På hennes blogg och Instagram
finner du alltifrån tacos till lite enklare och
hälsosamma tips för vardagen.
Instagram: @fridasfood
Blogg: fridasfood.ellematovin.se
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ÄDELOST, KAVLI
SMAKBOX GOD HELG,
DECEMBER 2016

HAVREGRYNSGRÖT,
FAZER

TOPPING,
GO WILD

SMAKBOX TILLSAMMANS,
FEBRUARI 2016

SMAKBOX TILLSAMMANS,
FEBRUARI 2017

Instagram: @naringsgladje
Blogg: naringsgladje.se
Facebook: naringsgladje
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Kladdkaka med
mjölkchokladmaräng

JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

2,5 dl vatten
2,5 dl Appletiser äppeljuice
25 g jäst
1 tsk kardemumma, malen
1 dl strösocker
1 ägg
150 g rumsvarmt smör
12-15 dl vetemjöl
0,5 tsk salt

Kladdkaka
150 g smör
50 g Lindt extra creamy
2 ägg
1.5 dl strösocker
2 msk kakao
1 tsk vaniljsocker
2 dl vetemjöl

Fyllning
200 g rumsvarmt smör
1,5 dl råsocker
0,5 tsk vaniljpulver
2 msk kanel
1 grovrivet äpple

Mjölkchokladmaräng
4 ägg
1.5 dl strösocker
100 g Lindt extra creamy

Sockerlag
1,5 dl vatten
1,5 dl strösocker

Gör så här:
Börja med att sätta ugnen på 175°C och smörj en
form med löstagbar kant, 22 cm.
Smält smör och choklad i en kastrull på låg värme,
ställ åt sidan.
Rör ihop ägg och strösocker och tillsätt sedan de torra
ingredienserna.
Rör ner smöret och arbeta ihop en slät smet.
Häll smeten i formen och grädda kakan mitt i ugnen i
ca. 20 minuter.
Tag ut och låt svalna helt i kylskåp.

Topping
2 dl Pärlsocker
2 dl hasselnötter, grovhackade
Gör så här:
Fyllning:
Vispa ihop alla ingredienser med en elvisp till ett
fluff.

Mjölkchokladmaräng
Vispa upp ägg och hälften av strösockret till ett hårt
fluff, i en assistent eller med elvisp.
Tillsätt sedan resterande socker lite i taget under
konstant vispning.
Smält chokladen och ringla ner den i marängen.
Bred marängen på kakan och grädda kakan i ugnen på
200°C i ca. 5 minuter, tills marängen fått lite färg.
Serveras direkt.

Sockerlag:
Koka upp vatten och strösocker och rör om tills allt
strösocker smält.
Låt småkoka på låg värme tills lagen tjocknat en
aning, tag då bort från värmen.

Recept och foto: Frida Skattberg

Bullar:
Smula jästen i en stor bunke och häll sedan på
vatten och Appletiser äppeljuice.
Rör tills all jäst löst sig.
Tillsätt resterande ingredienser.
Häll i mjöl lite i taget och arbeta degen i 10 minuter
eller tills den släpper fint från bunkens kanter.
Dela degen i två delar och kavla ut varje del till
rektanglar på lätt mjölat bakbord.
Bred fyllningen på den utkavlade bulldegen.
Vik degen på mitten och skär 1 cm breda remsor.
Snurra ihop till bullar och lägg i formar.
Låt jäsa under bakduk i ca. 1 h.
Sätt ugnen på 225°C.
Grädda bullarna mitt i ugnen i ca. 8 minuter.
Gör sockerlagen under tiden som första plåten är i
ugnen.
Pensla på sockerlag direkt efter du tagit ut bullarna
ur ugnen. Strö sedan på pärlsocker och hasselnötter.
Låt svalna på galler.

BAKA MED FRIDA

Frida är bloggare, stylist, fotograf, receptskapare och matkreatör. Hon driver en av Sveriges största bakbloggar där du finner recept
på allt från tårtor och bakelser till småkakor
och matbröd. I Fridas kök är det aldrig stilla.
Där bakas det 7 dagar i veckan och det är
bland mjöldamm, vispar och chokladsmet
som alla recept blir till. Just nu är bakfavoriten småkakor.
Instagram: @bakamedfrida
Blogg: blogg.amelia.se/fridasbakblogg
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Appletiser bullar

Recept och foto: Frida Skattberg

EXCELLENCE EXTRA
CREAMY, LINDT

KOLSYRAD ÄPPLEDRYCK,
APPLETISER

SMAKBOX TILLSAMMANS,
FEBRUARI 2016

SMAKBOX SOMMARFEST,
JUNI 2016
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Delicatomilkshake

JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

2 glas

Chokladiga
Jordnötscupcakes
14 st

2 dl mjölk, 3%
250 g vaniljglass av god kvalitet
3 st Delicatobollar mörk choklad
Vispad grädde och 1 chokladboll till
garnering

4 1/2 dl vetemjöl
1 1/4 dl kakao
3 tsk bakpulver
1 msk vaniljsocker
3 ägg
2 1/2 dl strösocker
1 1/2 dl naturell rapsolja
3 dl mjölk
120g hackad snickers choklad
1 dl jordnötter

Gör så här:
Använd en blender, häll i mjölken, glassen och chokladbollarna som du hackat ner lite.
Mixa på låg hastighet tills det är lagom mixat
Häll upp på glas, toppa med lite vispad grädde samt
hackad Delicatoboll mörk choklad.
Recept och foto: Anders Gustavsson

Jordnötsfrosting
100g Skippy Creamy jordnötssmör
50g rumsvarmt smör
100g cream cheese
1 krm vaniljpulver
2 dl florsocker
1/2 dl vispgrädde
Topping
Dulce de leche, ca 1 tsk per cupcakes
Gör så här:
Sätt ugnen på 200 grader. Vispa ägg och strösocker vitt och fluffigt med en
elvisp eller liknande. Blanda alla torra ingredienserna i en bunke och sikta
sedan ner de i äggsmeten. Rör försiktigt så allt blandas. Tillsätt snickers
chokladen, olja och mjölk och rör försiktigt ihop tills allt blandats. Häll upp
chokladsmeten i 14 stabila muffinsformar av aluminium, alternativt 14 vanliga pappersformar men använd då en muffinsplåt att ställa ner dem i. Toppa
med lite jordnötter. Grädda dem ca 13-17 minuter, de ska inte vara kladdiga,
stick i en sticka mot slutet av gräddningstiden och prova, den ska vara torr
när du tar upp den. Låt dem svalna helt. Under tiden gör du jordnötsfrostingen, vill du ha extra mycket forsling i dina cupcakes så gör dubbel sats för
den är fantastiskt god. Vispa ihop Skippy Creamy jordnötssmör, smör och
cream cheese till en slät smet. Sikta därefter i florsocker och vaniljpulver.
Vispa till en slät smet. Vispa sedan på rätt hög effekt och tillsätt vispgrädden
medan du vispar. Nu har du en fin slät jordnötsfrosting. Skär av toppen på
muffinsen och spritsa i jordnötsfrostingen, ringla över lite dulce de leche och
sätt på locket. Servera och njut för den är fantastiskt god.
Recept och foto: Victoria Willén

I KÖKET MED ANDERS

VICTORIAS PROVKÖK

Anders Gustavsson driver bloggen I Köket med
Anders. Allt började på Instagram där han
delade fina bilder på matlagning och bakning.
En blogg efterfrågades och bara 1 år senare
utsågs I köket med Anders till en av Sveriges
bästa matbloggar av tidningen Mitt Kök. På
bloggen delar han med sig av saker han prova
fram i köket. Ett stort ölintresse finns också.
Instagram: @ikoketmedanders
Blogg: ikoketmedanders.se
Facebook: ikoketmedanders
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Victoria Willén kommer från Örebro och driver
Victorias Provkök sedan år 2010. I provköket
laborerar hon med olika produkter och smaker
och testar sig ständigt fram till nya recept. Hos
Victoria hittar du en blandning av mat, desserter
och bak där den gemensamma nämnaren är att
det ska vara roligt, enkelt men ändå kännas lyxigt. Med enkla medel kan vardagen bli en fest!

DELICACAOBOLL MÖRK
CHOKLAD, DELICATO

CREAMY PEANUTBUTTER,
SKIPPY

SMAKBOX TILLSAMMANS,
FEBRUARI 2017

SMAKBOX TILLSAMMANS,
FEBRUARI 2016

Instagram: @Victorias_provkok
Blogg: victoriasprovkök.se
Facebook: Victorias Provkök
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Semmelkladdkaka

JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

10-12 bitar

16-18 st

Kladdkaka
200 g smält smör
150 g mandelmassa riven
1 tsk malen kardemumma ekologisk
Santa Maria
2 1/2 dl strösocker
4 st ägg
3 1/3 dl vetemjöl
2 tsk vaniljsocker
1 krm salt (uteslut om smöret är saltat)

Cookie-koppar
5 3/4 dl vetemjöl Ramlösa Kvarns
Patisserie
1/2 tsk bakpulver
1/2 tsk salt (uteslut om smöret är
saltat)
240 g smör, rumstempererat
1 1/4 dl strösocker
2 stora ägg, rumstempererade
2 tsk rent vaniljextrakt

Topping
3 dl hårdvispad grädde
ev 75 g mandelflingor
florsocker att sikta över
stött/malen kardemumma att
sikta över grädden

Cheesecakefyllning
2 1/2 dl vispgrädde kallt
225 g färskost, mjuk & rörd
1 1/4 dl strösocker
1/2 - 1 dl hallonpuré (ca 1,5 dl färska
hallon rensade och mosade, jag silade
bort kärnorna)
ev rosa eller röd ätbar geléfärg

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Klä botten av en springform (rund 20-24 cm) med
avtagbara kanter med bakplåtspapper. Smörj och
mjöla insidan av kanterna.
3. Rör samman alla ingredienser till kakan i en bunke.
4. Häll smeten i formen och grädda sedan i mitten
av ugnen ca 20 min.
5. Låt kakan svalna Innan du tar bort ringen.
6. Sikta florsocker över hela den avsvalnade kakan.
7. Bredd ut eller spritsa grädden i ett fint mönster.
Strö eventuellt mandelflingor över grädden och sikta
malen kardemumma.

Gör så här:
1. Värm ugnen till 175° C. Smörj medelstora muffinsplåtar med smör eller rapsolja.
2. Vispa ihop mjöl, bakpulver och salt, ställ åt sidan.
3. Vispa smör och socker på medelhög hastighet tills
vit och fluffigt (ca 2-3 min).
4. Sänk hastigheten och lägg i äggen, ett i taget, samt
vanilj. Vispa till en jämn smet.
5. Tillsätt mjölblandningen och vispa tills det är
blandat.
6. Med hjälp av en stor skopa (3 msk), fördela
smeten i muffinshålen på plåten, tryck ner för att
platta lite.
7. Grädda i 10-12 minuter eller tills ytan är lätt brynt.
8. Omedelbart, tryck botten på en liten burk eller
behållare för att skapa en fördjupning, som en liten
kopp, i mitten av varje kaka.
9. Låt kakorna svalna på plåten i 10 minuter, sedan
placera dem på galler för att kallna helt.
10. Förbered fyllningen under tiden. Vispa grädde till
hårda toppar (helst med en kall visp i en kall skål).
11. I en separat skål, vispa färskost och socker till en
mjuk och slät kräm.
12. Vänd ostblandningen och jordgubbspurén i
vispad grädde.
13. Lägg till ytterligare färg om du önskar.
14. Fördela cheesecakefyllningen i de kylda
cookie-kopparna.
15. Ställ kallt ca 1 till 2 timmar.
16. Garnera med myntablad och färska hallon precis
innan servering. Servera dem kylskåpskalla inom 2-3
dagar. Eller frys i upp till 4 veckor.

Recept och foto: Simona Munthean

COOKIES AND SWEETS

Simona Muntean driver bloggen Cookies and Sweets
och är en självlärd bakningsnörd med passion för
bakning och fotografering. Till vardags är hon redovisningsekonom men på lediga stunder har hon ena
handen i mjölpåsen och kameran i den andra. I köket
experimenterar hon sig fram till nya recept och
smakkombinationer.
Välkomna till hennes söta värld!
Instagram: @cookiesandsweetsbysimona
Blogg: cookiesandsweets.se
Facebook: cookiesandsweets
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Halloncheesecake
fyllda cookiekoppar

Recept och foto: Simona Munthean

EKOLOGISK KRYDDA
KARDEMUMMA, SANTA MARIA

PÂTISSERIE,
RAMLÖSA KVARN

SMAKBOX GOD HELG,
DECEMBER 2016

SMAKBOX SOMMARFEST,
JUNI 2016
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Choklad
cheesecake

JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

10-12 bitar

6-8 pers

250 g chokladcookies
2 msk smält smör
600 g färskost
1,8 dl socker
2 tsk vaniljpulver
225 g Ekologisk choklad 70% från Malmö Chokladfabrik
0,5 dl ljummet Kaffe
3 st ägg

Botten
2 dl rismjöl
2 dl mandelmjöl
3 msk florsocker
1 krm salt
2 msk psylliumfröskal
75g smör
1 ägg
Fyllning
1 burk Bonne Maman Aprikosmarmelad
100g hallon

Glasyr
140 g choklad Vilda Hallon
från Malmö Chokladfabrik
110 g Smält Smör

Smuldeg
75g smör
1 dl rårörsocker
3 dl havregryn (100% rena om glutenfritt)
1 dl rismjöl 1/2
tsk salt
1 tsk bakpulver
1 tsk vaniljpulver
1 näve finhackade hasselnötter

Gör så här:
1. Kör kakorna i en mixer med det smälta smöret.
2. Platta ut det till en cirkel, 24 cm. Ta gärna hjälp av
ett glas eller något med platt botten.
3. Rör färskosten klumpfri, tillsätt socker, vaniljpulver
och kaffe. Rör tills allt gått ihop.
4. Rör ner ett ägg åt gången. Det kommer se ut som
det skär sig men rör på så går den ihop igen.
5. Smält chokladen och låt den svalna lite innan du
blandar den i smeten.
6. Grädda mitt i ugnen på 160ᵒC i ca 55 minuter. Den
kommer vara dallrig men sätter sig när den svalnar.
7. Låt kakan svalna helt.
8. Smält smör och choklad på svag värme.
9. Häll glasyren över kakan och låt den svalna i rumstemperatur. Annars finns det risk att chokladen får en
grå och matt yta.

Gör så här:
1. Blanda alla torra ingredienser till botten. Nyp snabbt samman med
smör och ägg och knåda till en smidig deg.
2. Smörj en 24 cm pajform med ett tunt lager smör och pudra med
rismjöl.
3. Tryck ut degen i formen så att det blir ett jämnt lager på hela
botten och upp på kanterna. Ställ formen i kylen i 30 min.
2. Nagga botten med en gaffel så den inte höjer sig i ugnen. Lägg ett
bakplåtspapper som täcker botten och upp på kanterna. Fyll hela pajen med ärtor eller ris. Grädda skalet i nedre delen av ugnen i 10 min
i 200 grader. Tag bort ärtorna/riset och bakplåtspapperet och grädda
botten i 10 min till. Pensla botten med uppvispat ägg.
3. Fördela marmeladen i formen. Tryck ner alla hallonen i fyllningen.
4. Blanda alla ingredienser till smuldegen och strö över marmeladen
så den täcks.
5. Grädda ca 25-30 min i 200 grader tills pajen blivit gyllenbrun och
bubblar fint av marmelsden under. Låt svalna något och servera
ljummen med glass, grädde eller vaniljsås!

Recept och foto: Linus Larsson

LINUS CREATIVE KITCHEN

Recept och foto: Caroline Ahlqvist

Linus Larsson är vinnaren av Hela
Sverige Bakar 2015, den första och
än så länge den enda manliga vinnaren. Det bästa han vet är choklad
och han försöker få med den ingrediensen i sina recept. Inspiration och
recept hittar du på hans sociala
medier och hemsida. Han är även
aktuell med sin andra bakbok Tårtor
med Linus.
Instagram: @linuscreativekitchen
Blogg: linuscreativekitchen.se
Facebook: linuscreativekitchen
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Smulpaj med
aprikos och hallon

ÄLSKA ATT BAKA

Caroline Ahlqvist vann Hela Sverige Bakar 2013.
En härligt galen upplevelse som kastade in henne
i bakvärlden. Nu bloggar hon om bakning och
tar fram recept. Tänk vad mycket roligt som kan
hända i livet, säger Caroline, det är så roligt att
få vara med och bjuda på paj när Smakbox fyller
1 år!

EKOLOGISK CHOKLAD 70% VILDA HALLON,
DOMINIKANSKA,
MALMÖ
MALMÖ CH. FABRIK
CHOKLADFABRIK
SMAKBOX SOMMARFEST,
JUNI 2016

SMAKBOX NYA VANOR,
AUGUSTI 2016

APRIKOSMARMELAD,
BONNE MAMAN
SMAKBOX GOD HELG,
DECEMBER 2016

Instagram: @alskaattbaka
Blogg: blogg.alltforforaldrar.se/alskaattbaka
Facebook: alskaattbaka
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Nyttiga hälsobars
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8-12 st

Annas
surdegsbaguetter

250 g neutrala cashewnötter
2 krm vaniljpulver
0,75 dl kokosolja
3 msk kakao
15 st färska dadlar (urkärnade)
1,5 tsk malen ekologisk ingefära, Santa
Maria
2 msk frystorkade hallon
1 tsk flingsalt
70 g Nellie Dellies Crispy Raspberry
70% Cacao

4 st

Gör så här:
1. Mixa cashewnötter fint i en matberedare. Tillsätt
vaniljpulver, kokosolja, kakao, dadlar, malen ingefära,
1 msk frystorkade hallon och flingsalt. Mixa till en
jämn smet. Ta ur smeten ur matberedaren och lägg i
en skål. Tillsätt 1 msk frystorkade hallon och blanda
ut det i smeten.
2. Klä en bakform (10x20 cm) med plastfolie och tryck
ut smeten jämnt. Ställ in i kylskåp medan du smälter
chokladen.
3. Smält chokladen i ett vattenbad (i en skål över
en kastrull med kokande vatten). Ta ut bakformen
från kylen och bred över chokladen. Strö ev. över
frystorkade hallon. Låt stelna i kylskåp och skär sedan
i valfritt stora bitar.

*Byt ut ca 1/3 av vetemjölet mot Rustique
stenmalet rågmjöl för en lite grövre baguette.
Eventuellt kan du behöva tillsätta ytterligare lite
vatten eftersom stenmalet mjöl har en tendens att
suga åt sig mer vatten.

Kvällen före
100 g surdegsgrund
200 g mjöl (jag brukar använda rågmjöl)
300 g vatten
På morgonen
300 g vatten
750 g Manitoba Cream (vetemjöl)*
20 g salt
2 msk honung

Gör så här:
Förberedelser fredag kväll: rör ihop alla ingredienser
till surdegen i en bunke. Täck bunken med plastfolie
och låt stå på köksbänken över natten.
Lördag morgon: blanda ner övriga ingredienser i
surdegen och arbeta i köksassisten ca 10 minuter.
Täck med plastfolie och låt jäsa ca 5 timmar på
köksbänken.
Knåda degen lätt och dela i 4 lika stora delar. Forma
varje del till en avlång baguette som du snurrar för att
få till den rustika formen. Lägg på två plåtar och låt
jäsa i ca 1-2 timmar.
Sätt ugnen på 250 grader i god tid så att ugnen
hinner värmas upp ordentligt.
Baka av dina baguetter i ca 15 minuter, låt svala utan
bakduk för att behålla den krispiga ytan.
Tips! Använda gärna en baksten när du bakar dessa
baguetter. Kom ihåg att sätta in bakstenen i ugnen i
god tid så att den hinner värmas upp ordentligt. Jag
brukar även hälla lite vatten i botten på ugnen när
jag sätter in baguetterna, kom dock ihåg att vädra ut
fukten efter ca 5 minuter (öppna luckan på glänt ett
par sekunder) för att få till en extra krispig yta.

Recept och foto: Peter Dahlberg

Gör din egen surdegsgrund! Se pionerochbrod.se för
instruktioner.
Foto och recept: Anna Lindeborg Nilsson

PETER BAKAR

Peter Dahlberg var en av deltagarna i
Hela Sverige bakar 2015. Till vardags
arbetar Peter som förskollärare, men
driver även bloggen Peter bakar där
han delar med sig av sina recept och
bilder på bakverk. På bloggen finns
allt från småkakor till tårtor, men den
senaste tiden har Peter fokuserat mer
på glutenfria och hälsosamma bakverk.
Instagram: @peterbakar
Blogg: peterbakar.se
Facebook: peterbakar.blogg
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PIONER OCH BRÖD

Anna Lindeborg Nilsson var finalist i Hela Sverige
bakar 2015 och driver idag bloggen
www.pionerochbrod.se. Anna jobbar delvis med
bakningen, bland annat som mjölambassadör
för Ramlösa Kvarn. Varje onsdag kl.19:00 sänder
Anna live på Facebook-sidan Pioner och bröd.
Anna visar sina bästa tips och trix för hur du som
hemmabagare kan lyckas med bakningen. Alla
sändningar kan även ses i efterhand på bloggen.

CRISPY RASPBERRY
DARK CHOCOLATE,
NELLIE DELLIES

EKOLOGISK INGEFÄRA,
SANTA MARIA

MANITOBA CREAM,
RAMLÖSA KVARN

SMAKBOX SOMMARFEST,
JUNI 2016

SMAKBOX GOD HELG,
DECEMBER 2016

SMAKBOX GOD HELG,
DECEMBER 2016

Instagram: @pionerochbrod
Blogg: pionerochbrod.se
Facebook: pionerochbrod
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Kaffeshake
med extra allt
Antal st: 10-12 bitar i en rund
form på ca 20-24 cm.
Milkshake
2,5 dl mjölk
4 skopor vaniljglass
4 msk kallt kaffe Cafégo Highland Mist
Topping
Jordnötter
Marshmallows
Vispad grädde
Smält choklad
Kokos
Gör så här:
1. Koka upp kaffet och låt svalna.
2. Vispa grädde till topping.
3. Doppa glasets kant i smält choklad och strössla på
med kokos.
4. Mixa ihop glass och mjölk till en milkshake, tillsätt
kaffet.
Häll i lite chokladsås i glaset och häll sedan över
milkshaken.
5. Spritsa över grädde och toppa med jordnötter och
marshmallows ordentligt. Fyll sedan med frystorkade
bitar av hallon.
4. Täck sedan fyllningen med smält choklad som ett
lock. Låt chokladen stelna ordentligt innan pralinerna
bankas ut formen.
Servera med en kopp Cafégo Volcanic Blend!
Recept och foto: Jennifer Lindberg

JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

Lyxig kaffedrink
1/2 dl kaffe Cafégo Highland Mist
2 msk strösocker
1 tsk vaniljpulver
2 dl mjölk
Isbitar
Grädde
Kardemumma
Gör så här:
1. Koka upp kaffet tillsammans med strösockret
och vaniljsockret. Låt svalna ordentligt.
2. Häll upp mjölken i ett glas och fyll med isbitar.
Häll sedan över det avsvalnade kaffet.
3. Toppa med vispad grädde och pudra på lite
kardemumma över grädden.
Servera!
Tips: Vill du servera den här drinken med alkohol
är det lätt att tillsätta 1 msk Whiskey, Amaretto,
Baileys eller annat gott som passar med kaffe.
Recept och foto: Jennifer Lindberg

Krämig pralin
med kaffesmak
10 st
400 g Mörk Choklad (smält)
4 msk nybryggt kaffe Cafégo Volcanic Blend
1 nypa vaniljpulver
1 msk ljus sirap
1 msk strösocker
2 msk frystorkade hallon
Gör så här:
1. Börja med att brygga kaffet.
2. Fyll sedan en pralinform med smält choklad. När
du ser att chokladen börjar fästa i kanterna vänder du
ut chokladen i en skål. Låt chokladen rinna ut. Vänd
tillbaka och låt skalen stelna ordentligt.

LITTLE DESSERT

Jennifer är 26 år, bor i Skövde och driver
bloggen och företaget LittleDessert.se.
Hennes passion är matfotografering och
recept även om hon på vardagarna jobbar
som optikerassistent och glasögonstylist.
Instagram: @LittleDessert
Blogg: www.littledessert.se

VOLCANIC BLEND & HIGHLAND MIST,
CAFÉGO
40

SMAKBOX GOD HELG,
DECEMBER 2016

Fyllningen:
1. Koka upp kaffe, med vaniljpulver, sirap och strösocker. Låt koka i ca 3 minuter under omrörning.
2. Låt svalna i ca 30 minuter. Rör sedan ner 50 g ljus
choklad och blanda till en slät massa. Låt svalna till
rumstemperatur.
3. Fyll pralinskalen till ca hälften med fyllningen och
låt svalna ordentligt. Fyll sedan med frystorkade bitar
av hallon.
4. Täck sedan fyllningen med smält choklad som ett
lock. Låt chokladen stelna ordentligt innan pralinerna
bankas ut formen.
Servera med en kopp Cafégo Volcanic Blend!
Recept och foto: Jennifer Lindberg

JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

Brownie deluxe

JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

14-16 bitar

Glutenfria Kanelbulle Cupcakes
20 st

Brownie
150 g normalsaltat smör
100 g mörk choklad
1,5 dl strösocker
1 dl brun farin
1 dl kakao
1 tsk vaniljpulver
2 stora ägg
1,5 dl vetemjöl

Cupcakes
150 g smör
1 dl mjölk
2 ägg
2 dl strösocker
4 dl finax glutenfria mjölmix
2 tsk bakpulver
1 nypa salt
3 tsk kardemumma
2 tsk vaniljsocker

Jordnötsfrosting
75 g rumsvarmt osaltat smör
200 g Green Choice jordnötssmör
1 tsk vaniljpulver 0,75 dl ﬂorsocker

Frosting
75 g mjukt smör
5 dl florsocker
200 g färskost
2 tsk vaniljsocker
Pärlsocker
Kanel

Garnering
100 g mjölkchoklad
0,5 dl salta jordnötter
Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader och klä en bakplåt ca 20x 20 cm
med bakplåtspapper
2. Smält smöret i en kastrull och hacka chokladen ﬁnt.
3. Tag bort kastrullen från plattan och rör ner hackad choklad,
strösocker och brun farin
4. Rör ner kakao, vaniljpulver och arbeta in ett ägg i taget med
en slickepott
5. Blanda tillslut ner vetemjölet och rör till en jämn blandning
6. Häll smeten i plåten och grädda mitt i ugnen i ca 22-25 min.
Låt svalna helt i formen.
Jordnötsfrosting
7. Vispa smöret ﬂufﬁgt, i ca 2 min
8. Häll i jordnötssmöret lite i taget och fortsätt att vispa
9. Vispa ner vaniljpulver och lite i taget av ﬂorsockret till en
jämn och ﬂufﬁg frosting.
Montering
10. Bred ut jordnötsfrostingen på brownien och ställ i frysen i
ca 30 min tills den stelnar helt.
11. Hacka mjölkchokladen ﬁnt och smält över ett vattenbad
12. Ta ut kakan från frysen och bred mjölkchokladen på kakan
med en palett.
13. Strö över hackade jordnötter och ställ i kylen tills chokladen har stelnat.
13. Dela efter önskad storlek och servera gärna med lite
lättvispad grädde.

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Smält smöret och häll i mjölken.
3. Vispa ägg och socker poröst och häll sedan i smör/
mjölk blandningen. Blanda ihop allt.
4. Blanda glutenfria mjölet, bakpulver, vaniljsocker,
salt och kardemumma och vänd ner det i smeten och
blanda ihop allt till en smet.
5. Fyll smeten i lite mindre muffinsformar, fyll 2/3
delar med smet.
6. Grädda mitt i ugnen ca 15 min.
Frosting
1. Rör smör, florsocker, vaniljsocker och färskost
krämigt.
2. Spritsa frosting på de avsvalnade cupecakesen
och strö kanel och pärlsocker ovanpå.
Recept och foto: Leila Dahlborg

Recept och foto: Shireen Selfelt

SHIREEN

LEILA LAGAR

Shireen älskar att fika! För henne handlar bakning
om gemenskap - att kunna bjuda omgivningen
på något riktigt gott och att umgås tillsammans.
Efter att ha sökt till Hela Sverige för fjärde
gången, kom hon äntligen med, vann och korades
till ”Sveriges bästa hemmabagare 2016”. Choklad
och tårtor är hennes signatur och något hon
aldrig kan få nog av.
Instagram: @shireenselfelt
Blogg: shireen.se
Facebook: shireenselfelt
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Leila driver instagramkontot @leilalagar och
arbetar till vardags som förskolekock. År 2015
bestämde hon sig för att förändra sitt liv och blev
en av deltagarna i Sveriges mästerkock. Sedan
dess arbetar hon med mat vilket är hennes största passion. Här delar hon med sig av sina goda
kanelbullecupcakes.

EKOLOGISKT JORDNÖTSSMÖR,
GREEN CHOICE

GLUTENFRI MJÖLMIX,
FINAX

SMAKBOX NYA VANOR,
AUGUSTI 2016

SMAKBOX NYA VANOR,
AUGUSTI 2016
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”Mitt favorit-te”
cupcakes med
honungsfrosting

JUBILEUMSSPECIAL - 1 ÅR MED SMAKBOX

Chocolate Chip(s)
cookies
20 st

12 st

115 g smör
1 dl brunt farinsocker strö
1,5 dl strösocker
1 stort ägg
3 dl vetemjöl
1 tsk bikarbonat
1 tsk vaniljsocker
2 dl grovt krossade Lantchips kantarell
100 g grovhackad Lindt caramel sea salt

Muffins
1 påse av valfri smak Lipton Organic tea
1 dl mjölk
100 g rumsvarmt smör
2,25 dl strösocker
2 stora ägg
4 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver

Gör så här:
1. Vispa smör, strösocker och brunt farinsocker strö
länge, tills du får en riktigt fluffig smet.
2. Tillsätt ägget och vispa lite till.
3. Blanda vetemjöl, bikarbonat och vaniljsocker i en
skål. Sikta ner blandningen i smörfluffet och vänd
försiktigt med en slickepott till en jämn och lite
kladdig deg.
4. Ha till sist i krossade chips och grovhackad choklad. Blanda tills de fördelat sig jämnt i smeten. Plasta
in bunken och låt stå i kyl i minst 1 h.
5. Sätt ugnen på 175 grader.
6. Rulla degen till jämnstora bollar à ca 30-35 g och
lägg på en plåt med bakplåtspapper. Se till att ha
ordentligt avstånd mellan bollarna då de kommer
att sprida sig när de gräddas. Ca 9-12 bollar per plåt
brukar vara lagom.
7. Grädda varje plåt i mitten av ugnen i ca 12 minuter. De ska ha fått pyttelite färg runt kanterna och
fortfarande vara ljusa i mitten. Låt kakorna ligga kvar
på plåten i ca 2 minuter innan du lägger dem på ett
galler för att svalna helt.

Honungsfrosting
125 g rumsvarmt smör
5 dl florsocker
0,75 dl honung
0,75 dl färskost
Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader och sätt 12 muffinsformar
i en muffinsplåt.
2. Häll upp mjölken i en kastrull och tillsätt innehållet
från 1 tepåse. Värm upp mjölken och dra bort från plattan så fort du ser att den är på väg att börjar koka. Om
du vill kan du sila bort teet men det är inte nödvändigt
då det mjuknar helt när muffinsen gräddas och inte ger
ifrån sig någon smak. Häll över i en skål och låt svalna.
3. Vispa upp smör och strösocker till ett ljust fluff.
Tillsätt sedan ett ägg i taget under fortsatt vispning.
4. Tillsätt mjölken till smörfluffet och vispa lite till tills
du får en jämn smet.
5. Blanda vetemjöl och bakpulver i en skål och sikta ner
detta i smeten. Vänd försiktigt med en slickepott tills
allt blandat sig väl.
6. Grädda dina muffins i mitten av ugnen i 25-30
minuter eller tills de fått en fin färg.
7. Låt dem svalna helt innan du toppar med honungsfrosting.
För att göra frostingen gör du såhär:
1. Vispa upp smöret. Tillsätt sedan resten av ingredienserna och vispa bara precis tills alla ingredienserna
precis gått ihop. Vispar du för länge finns det risk att du
får en lös frosting.
2. Dekorera dina cupcakes med frostingen.

Recept och foto: Camilla Hamid

Recept och foto: Camilla Hamid

MYKITCHENSTORIES

Camilla Hamid driver bloggen My Kitchen Stories
som 2016 vann Matbloggspriset för ”Bästa bakoch dessertblogg”. På hennes blogg hittar du
recept på allt från de sötaste bakverken till lite
nyttigare fika-tilltugg. Cupcakes, bakverk med
choklad och svenska klassiker med en tvist är
recept som syns ofta i bloggen!
Instagram: @mykitchenstories.se
Blogg: mykitchenstories.se
Facebook: mykitchenstories.se
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ORGANIC TEA,
LIPTON

KANTARELLCHIPS,
SVENSKA LANTCHIPS

CARAMEL SEA
SALT, LINDT

SMAKBOX TILLSAMMANS,
FEBRUARI 2017

SMAKBOX MATRESA,
OKTOBER 2016

SMAKBOX MATRESA,
OKTOBER 2016
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Anna och Per är kompisar sedan länge. När de var föräldralediga från sina respektive jobb
började de prata om att det måste finnas enklare, snabbare och roligare sätt att hitta nya
favoriter. Smakbox växte sakta fram från dessa samtal.
Smakbox ska överraska dig med nya och spännande smaker och produkter i ditt eget hem.
I lugn och ro packas produkter upp och provas när det passar. Detta ramas in med inspiration
och recept i den här tidningen och på sociala medier. För den som vill dela med sig av
produkterna och inspireras av andra finns dessutom olika tävlingar och #smakbox med
över 6000 bilder på Instagram.
Smakbox blev en succé från dag 1. Första boxen sålde slut på 3 dagar och snabbt blev
Smakbox Sveriges största prenumerationsbox inom mat. Nu har 6 st olika Smakbox-ar och
över 100 produkter skickats ut över hela Sverige, från norr till söder. Innan det första året var
till ända utsågs Smakbox till Årets Box i Sverige 2016 av hittabox.se. Smakbox vann även
kategorierna Bästa Innehåll och Årets Nykomling.
Anna och Per är ödmjuka inför framtiden och gör allt för att Smakbox ska fortsätta att
överraska och bli ännu bättre. - Vi tar tacksamt emot feedback och är så glada för att så många
fyller i recensioner som mejlas efter varje box. Vi hoppas du vill vara med oss ett tag framåt.
Vi är bara i början av denna resa och ser fram emot att hjälpa dig hitta nya favoriter!

FRÅN IDÉ TILL SMAKBOX
Idén att förenkla sättet att upptäcka nya smaker och produkter har vuxit fram under lång tid.
Här är berättelsen om Smakbox, som redan under sitt första år blivit utsedd till Årets Box i
Sverige 2016 och fått tusentals matintresserade prenumeranter.
Anna Dagälv och Per Ingman grundade Smakbox i början av 2016. De har båda jobbat länge
med mat, Anna på ICA och Per hos flera olika matproducenter.
Anna och Per har båda ett stort intresse för mat och att prova nya produkter. De kände att det
finns så många fantastiska smaker och produkter som de flesta aldrig upptäcker. I en mindre
matbutik finns exempelvis 10 000-tals olika varor. När man handlar är man ofta stressad och
har inte tid att se vad som finns i butiken och hitta nya favoriter. Dessutom är det ju en ganska
stor chansning att köpa en matvara utan att först veta hur den smakar.
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NÄSTA SMAKBOX
SKICKAS FR.O.M. 1 JUNI
Den ligger 2 veckor på ditt utlämningsställe.
I väntan på nästa Smakbox, följ oss på @smakbox
(Instagram) eller på facebook.com/smakboxse

TIPSA VÄNNER
– DUBBEL JUBILEUMSRABATT
Har du matintresserade vänner? Tipsa dem med din unika kod så får
de just nu 20% rabatt (ord 10%) på sin första Smakbox. Du får
dessutom 40 kr lägre pris (ord 20 kr) på din nästa box för varje ny
prenumerant som provar Smakbox. Gäller så länge Smakbox
VÅRKÄNSLA finns att beställa (troligen ett tag in i maj).

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

