TILLSAMMANS
FEBRUARI 2017

SMAKBOX TILLSAMMANS
Vi börjar 2017 med goda nyheter! Smakbox är utsedd till Årets Prenumerationsbox 2016! Dessutom vann vi två underkategorier; Bästa Innehåll och Årets Nykomling. TACK alla för det fantastiska stöd Smakbox fått sen starten för 1 år sedan och till alla er som röstat! Vi är extra stolta över
att få pris för Bästa Innehåll. Det ska vi, tillsammans med våra fantastiska samarbetspartners och
leverantörer, fortsätta ge er.
Denna Smakbox har tema TILLSAMMANS. Vi går mot ljusare tider och många rör på sig när
vintern går mot sitt slut. En del åker på sportlov och andra möter ljuset med
långpromenader. Det är fortfarande mörkt på kvällen och då samlas vi för helgmys framför TV:n.
TILLSAMMANS äter vi gott, ibland något enkelt och snabbt och ibland mer avancerat.
I april är det 1 år sedan Smakbox första box kom. April-boxen blir en jubileumsbox som
kommer vara riktigt bra! Vi är stolta över att så många matintresserade varit med oss så länge.
Denna gång belönar vi er som varit med längst med
en extra produkt. Vi hoppas kunna belöna många fler framåt!
Hoppas att du gillar Smakbox TILLSAMMANS!
Varma hälsningar, Vi på Smakbox
@SMAKBOX, #SMAKBOX

FACEBOOK.COM/SMAKBOXSE

VINNARE AV

Nu
dubblar
vi antalet
vinster!

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 2:a april och vinnarna presenteras på @smakbox senast 12:e april.
(Se fullständiga tävlingsvillkor på smakbox.se)

SMAKBOX INNEHÅLLER

HASHTAGS

OMDÖME

1. Fröknäcke Glutenfri

Sigdal

39 kr*

#sigdalbakerisverige #sigdalbakeri

2. Excellence Extra Creamy

Lindt

25 kr*

#lindtchoklad

3. Havregrynsgröt

Fazer

25 kr*

#fazer #gröt

4. Pizza Tortilla

Santa Maria

23 kr*

#santamariasverige

5. Pizza Sauce

Santa Maria

26 kr*

#santamariasverige

6. Linschips

Estrella

20 kr*

#estrella #finnsdetnågotgodare

7. Vegorätt, eko

Risenta

40 kr*

#risenta #gulanyheter

8. Vegetarian Pâté, eko

Tartex

35 kr*

#tartex #vegodag

9. Tikka Masala sås

Patak’s

32 kr*

#pataks #patakstikkamasala

10. Delicacaoboll

Delicato

29 kr*

#delicacaboll

11. Floral Lady Lipton, eko

Lipton

26 kr*

#lyftblicken #liptonsverige

12. Creamy Peanutbutter x 2 Skippy

10 kr*

#skippy

13. Powerade Mountain Blast

Powerade

19 kr*

#powerade

14. Eat Natural Bar

Eat Natural Sweden 19 kr*

#eatnaturalsweden

15. Protein Milkshake

Fast

23 kr*

#fastsverige

16. Nougatsås

Odense

30 kr*

#odensemarcipan

17. Djävulskorv

Csabahus

50 kr*

#djävulskorv

18. Nässel el. Grobladstopping Go Wild

50 kr*

#gowild #mixwell

		Totalt		

471 kr*

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

BONUSPRODUKT
19. Flerkornshjul, eko

Ella´s Kitchen

10 kr*

du får
prova
minst
en av
sorterna

#ellaskitchensverige

Bonusprodukt för dig som är prenumerant sedan tidigare och angivit att du har barn i din närhet född 2013-2016.
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*) Avser ett ungefärligt pris i butik. Priset kan variera för en produkt mellan butiker och detta pris skall enbart ses som en indikation.
De angivna priserna kommer från nätbutiker, fysiska butiker eller är leverantörens rekommenderade pris.
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Skagenröra
6-8 personer
1 kg skalade räkor
4 msk majonnäs
2 msk Crème Fraiche
1 st citron
6 st dillstjälkar
Svart caviar
Salt & peppar
Sigdal Bakeri Fröknäcke

Tävling

Vinn en årsförbrukning av
Sigdal Fröknäcke!
1. Ladda upp en bild och tipsa om hur
du äter äter Sigdal Fröknäcke på
#sigdalbakerisverige och #smakboxtävling
2. Följ @sigdalbakerisverige på Instagram

Gör så här:
Vänd ihop räkorna med crème fraich
e, majonnäs
och dill. Smaka av med salt & pepp
ar. Serveras
i skål, toppa med caviar och några
skivor Sigdal
Bakeri Fröknäcke.

Det mest inspirerande tipset vinner en
årsförbrukning av fröknäcke.
Vi vill ha ditt bidrag senast 26 mars.

Äppelkompott
4 personer
4 msk Honung
3 msk Smör
3 dl Vispgrädde
Sigdal Bakeri Fröknäcke
Äppelmos ca 4 dl:
4 st urkärnade äpplen
½ dl vatten
1 dl socker

FRÖKNÄCKE GLUTENFRI HAVRE, SIGDAL

Sigdal Glutenfria Havre Fröknäcke är ett tunt och sprött knäckebröd som smakar hembakat. Ett naturligt knäckebröd utan mjöl och
e-nummer. De bakas med olika frön, kärnor, fullkorn och kärlek.
Detta ger en proteinhalt på 18,5% samt fiberhalt på 10,3%, alltså ett
nyttigt fröknäcke som både smakar & gör gott för kroppen. Passar till
dagens alla olika måltidstillfällen.
Ca pris 39 kr | #sigdalbakerisverige #sigdalbakeri
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Gör så här:
i en uppBryt Sigdal Havre i småbitar och lägg
honung och
värmd stekpanna tillsammans med
elliserade
smör. Rör om i 2 minuter. Låt de karam
en mjuk och
Havre crunchen svalna. Vispa grädd
använd färdig.
krämig. Gör egen äppelmos* eller
n. Börja med
Använd ett högt glas till serveringe
e och sist
Havre crunch i botten därefter grädd
gång till och
äppelmos. Varva ingredienserna en
servera.

upp med de
*Dela äpplena i små bitar och koka
i ca 1 minut.
uttra
småp
låt
erna,
diens
ingre
a
övrig
a.
svaln
t
Låt mose
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Milkshake med
pistage och rom
En härlig milkshake med extra twist

Kidneybönsburgare
250 g kokta kidneybönor
2 klyftor vitlök
1 lök
½ knippe basilika
3 soltorkade tomater
5 tsk olivolja
1 ½ tsk salt
100 g Tartex Olive Vegetarian paté
½ tsk svartpeppar
80 g ströbröd
20 g cornflakes
4 tsk sojamjöl
2 msk olivolja
4 ciabattabröd
1 rödlök
2 tomater
100 g salladsblad
2 cornichons
2-3 msk röd pesto
Gör så här:
ter, olivolja,
Mixa bönor, lök, vitlök, basilika, toma
slätt. Tillsätt
salt, peppar och Tartex Olive paté
och knåda ihop.
ströbröd, cornflakes och sojamjöl
olja och stek på
Forma platta burgare, pensla med
sida. Servera
mediumvärme i ca 5 minuter på varje
med bröd.

100 g ODENSE Mörk Choklad
½ dl pistagenötter
1 liter riktigt god vaniljglass
4 dl mjölk
12 cl mörk rom
1 dl vispad grädde
ODENSE glassås, efter favoritsmak
Riven ODENSE Mörk Choklad
eller ODENSE färdiga Chokladspån

Bagel med
kronärtskockspastej
200 g kronärtskockshjärta i vatten,
avrunnen.
75 g Tartex Pesto style
1 tsk kapris
1 tsk lönnsirap
½ msk äppelcidervinäger
½ tsk mald svartpeppar
En nypa salt
¼ knippa dill
4 bagels
4 salladsblad

Gör så här:
Smält chokladen över ett vattenbad. Hacka
nötterna fint.
Doppa glaskanten i choklad och sedan i nötter.
Lägg glass, mjölk och rom i en mixer. Mixa snabbt
ihop till en krämig shake. Häll glassås i glasen och
fyll på med milkshake.

Gör så här:
Hacka kronärtskockan grovt tillsam
mans med Tartex
paté, kapris, lönnsirap, äppelcider
vinäger, peppar och
salt i matberedare, eller med kniv.
Finhacka dillen och rör ner i patén
.
Dela varje bagel och rosta dem på
insidan
(t ex i en varm stekpanna utan olja
i 1-2 minuter).
Toppa sedan med salldsblad och paté.

Tävling
Hur använder du Tartex? Vinn ett kit
med alla 11 tartexprodukter + en årsprenumeration på tidningen Vegomagasinet.
1. Fota en god macka eller ett recept där
du använt Tartex.
2. Lägg upp bilden i ditt facebook- eller
instagramflöde, tagga #vegodag #tartex
och #smakboxtävling
3. Följ Vegodag
Den härligaste bilden vinner!
Tävlingen pågår t.o.m. 23 mars.

NOUGATSÅS, ODENSE

VEGETARIAN PÂTÉ, TARTEX

Vegetarisk bredbar pastej av ekologiska ingredienser.
Perfekt för dig som vill ha ett smakrikt pålägg, och
samtidigt äta mer vegetariskt. Fungerar dessutom
utmärkt som smaksättare i t.ex. såser och grytor.
Ca pris 35 kr | #tartex #vegodag
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Du får smaka 1 av sorterna.

Med Odense Nougatsås förvandlar du en enkel efterrätt till en läcker dessert. Odense Nougatsås har det lilla extra med en härlig smak
av hasselnöt. Odense Chokladsås är en klassiker för vuxna smaklökar. En kraftfull chokladsås med lite mindre sötma som gör en enkel
vaniljglass till en ren njutning. Finns även varianter smaksatta med
mint eller lakrits. Premiumprodukter av högsta kvalitet. Glutenfria,
utan färgämnen och utan konserveringsmedel. Testa själv - förmodligen världens godaste dessertsås!
Ca pris 30 kr | #odensemarcipan
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Tortillapizza
Pineapple Fajita
1 msk Olja
300 g Kycklingfilé
1 st Röd lök
0.5 st Paprika
2 dl Tärnad färsk ananas
1 påse Santa Maria Fajita Spice
Mix Original
4 st Santa Maria Pizza Tortilla
1.5 dl Santa Maria Pizza Sauce
3.5 dl Riven ost

Tortillapizza
Azteka

Gör så här:
1. Värm ugnen till 250°C.
2. Strimla kycklingfilén. Strimla också
paprika och lök.
3. Hetta upp olja i en stekpanna och fräs
kycklingstrimlorna gyllenbruna. Tillsätt lök,
paprika och kryddmix.
4. Låt allt fräsa i 3-4 minuter och tillsätt
ananastärningar.
5. Bred ca 2 msk pizzasås på varje tortillabröd
och toppa med ost. Fördela fajitablandningen
över pizzorna.
6. Lägg pizzorna på en plåt och grädda i 5-8
minuter, tills osten är smält och pizzorna har
fått en fin färg.
7. Servera med en god sallad!

4 st Santa Maria Pizza Tortilla
1.5 dl Santa Maria Pizza Sauce
3.5 dl Riven ost
100 g Rökt skinka
16 st Santa Maria Green Jalapeño
4 msk Santa Maria Taco Sauce Hot
Till servering
1 dl Santa Maria Pizza Topping
Ruccola
Gör så här:
1. Värm ugnen till 250°C.
2. Strimla den rökta skinkan.
tortillabröd
3. Bred på ca 2 msk pizzasås på varje
sedan skinka,
och toppa med riven ost. Fördela
pizzorna.
jalepeños och klickar av tacosås över
a i 5-8
4. Lägg pizzorna på en plåt och grädd
n har fått
minuter, tills osten är smält och pizza
en fin färg.
rna och
5. Ringla pizzatopping över pizzo
servera med ruccola.

Tortillapizza
Feta & Olives
4 st Santa Maria Pizza Tortilla
1.5 dl Santa Maria Pizza Sauce
0.5 st Zucchini
1 st Röd paprika
1 st Gul paprika
1.5 st Röd lök
2 st Vitlöksklyfta
0.5 tsk Santa Maria Chili Explosio
n
140 g Fetaost
2 dl Riven ost
Salt efter smak
Till servering
2 dl Goda oliver
0.5 kruka Färsk basilika
Gör så här:
1. Värm ugnen till 250°C.
2. Hacka vitlöken och strimla zucch
ini,
paprika och lök.
3. Fräs allt i en stekpanna tills gröns
akerna börjar
få lite färg. Krydda med Chili Explo
sion och salt.
4. Bred pizzasås på tortillabröden,
fördela
grönsakerna över och smula över
fetaosten.
Toppa med riven ost och grädda i
5-8 minuter
eller tills pizzorna börjar få fin färg.
5. Toppa den färdiga pizzan med
oliver och
färsk basilika och servera.

PIZZA TORTILLA & PIZZA SAUCE, SANTA MARIA
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Pizza Tortilla fungerar som en färdig pizzabotten och gör det
lätt och snabbt att laga tunna och krispiga pizzor hemma. Bred
ut pizzasås på pizzatortillan, toppa med godsaker och grädda i
ugnen i 5-8 min. Klart!
En pizzasås med smak av tomat och örter. Bred pizzasåsen på
en Pizza Tortilla innan du toppar den med valfria godsaker.
Ca pris 23 kr och 26 kr | #santamariasverige
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Du får smaka Djävulskorv eller 1 topping från Go Wild. Du som
prenumererat från start får prova både Djävulskorv och topping.

NÄSSEL ELLER GROBLADSTOPPING, GO WILD

Djävulsgryta
med stekt ägg

Go wild är helt nya toppingar inspirerade av naturen med nyttigheter
som redan de gamla vikingarna använde för att göra sina långa resor.
Smakrikt, mycket protein, fiberrikt och gott om nyttigheter. Nässeltopping med smak av kanel och grobladstopping med smak av lakrits.
Till frukosten, mellanmålet eller desserten.
Ca pris 50 kr | #gowild #mixwell

2 msk olivolja
1 stor rödlök
3 paprikor ( gärna olika färger)
4 vitlöksklyftor
225g Djävulskorv
650g potatis
6 dl kycklingbuljong
4 st ägg
1 knippe persilja
Gör så här:
1. Värm hälften av oljan i en kastrull med lock och
tillsätt den hackade löken och paprikorna, stek i
10-15 minuter eller tills löken har mjuknat.
Tillsätt den hackade vitlöken och djävulskorven,
stekas till korven börjar släppa ut olja.
2. Tillsätt hackad potatisen och rör om under 1 min.
Häll över buljongen, täck med lock och låt sjuda i
15 minuter eller tills potatisen är mjuk. Ta av
locket och krydda vid behov, låt grytan koka upp
under hög värme för att vätskan ska avdunsta.
3. Stek äggen i den kvarvarande oljan, servera
grytan med ett stekt ägg och toppa med
hackad persilja

DJÄVULSKORV, CSABAHUS

Djävulskorven är en traditionell ungersk korv med en karakteristisk
djupröd färg och påtaglig kryddig kick som får dig att vakna till. Perfekta tillbehöret till en kall öl eller för att ge en fyllig smak i grytan.
Ca pris 50 kr | #djävulskorv
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Du får smaka Djävulskorv eller 1 topping från Go Wild. Du som
prenumererat från start får prova både Djävulskorv och topping.

Fruktsallad

Knäckebröd

Mellanmålstips

Gör en härlig fruktsallad på
mango, papaya, banan, äpple
och strössla över lite av
Go Wild Nässeltopping.

Blanda 3 dl Go Wild Nässeltopping med 1 dl majsmjöl,
1/2 dl rapsolja, 1/2 tsk salt och
2 dl kokande vatten och rör
ihop. Låt svälla ca 15 min,
bred ut på plåt och baka ca
1 timme i 150°C.

Blanda Go wild
Grobladstopping med lite
härlig jordgubbsfil och ät som
mellanmål tillsammans med lite
färska bär. Fungerar utmärkt
även med tex kvarg eller
yoghurt.
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Quinoaburgare

Nötiga kikärtsbiffar
med tomat- &
avokadosallad

med sötpotatisfrites
& coleslaw

(serveras med en
färgsprakande rödbetsdipp)

Serveras med sötpotatis frites, coleslaw,
chili/tomatsås & hamburgerbröd.
Ingredienser
1 paket Risenta Quinoaburgare

Kikärtsbiffar med hasselnöt och mandel
har ett härligt tuggmotstånd och smak
som toppas med fräsch tomat- & avokadosallad och en smakrik rödbetsdipp.

Sötpotatisfrites
800 g sötpotatis
2 msk majsstärkelse
4 msk olivolja
Havssalt och svartpeppar
Coleslaw
1 rödbeta, ca 150 g strimlad
1/3 rödkålshuvud, ca 300 g strimlad
5 cm purjolök, strimlad
1 knippe persilja
¾ dl majonnäs
2 msk youghurt
1 tsk dijonsenap
½ tsk örtsalt
¼ tsk tabasco
Gör så här:
Sötpotatisfrites:
Sätt ugnen på 215 grader. Skala och skär sötpotatisen i stavar och lägg i en plastpåse. Tillsätt
majsstärkelse, slå en knut på påsen och skaka runt
sötpotatisen tills den är täckt av stärkelsen. Tillsätt
olivolja, salt och peppar, skaka lite till och lägg allt
på en ugnsplåt. Kör i ugnen 25-35 minuter, rör
gärna runt lite efter halva tiden.
Coleslaw:
Blanda majonnäs med yoghurt, dijon, örtsalt och
tabasco i en större bunke. Tillsätt de strimlade
grönsakerna, purjolök, persilja och vänd runt.
Ställ åt sidan till servering.
Tillaga quinoaburgarna enligt anvisningarna på
förpackningen och servera tillsammans med
sötpotatisfrites, hamburgerbröd & colewslaw.

Ingredienser
1 paket Risenta Kikärtsbiffar
hasselnöt & mandel
Rödbetsdipp:
1 kokt rödbeta, skuren i bitar
1 dl yoghurt
3 msk tahini, sesampasta
½ tsk örtsalt
½ krm cayennepeppar
QUINOABURGARE, KIKÄRTSBOLLAR
KIKÄRTSBIFFAR HASSELNÖT & MANDEL, RISENTA
Med serien Vegorätt blir det enkelt att svänga ihop en
supergod, grön måltid. Blanda bara mixen med hett vatten
och forma till biffar, bollar eller burgare. Sen är det bara att
steka eller köra i ugnen. Hela serien är naturligt glutenfri,
ekologisk och 100% klimatkompenserad.
Ca pris 40 kr | #risenta #gulanyheter

Tomat & avokadosallad:
2 tomater, skurna i bitar
2 avokado
1 liten rödlök, skuren tunt
1 knippe persilja
¼ citron, juice
1 tsk balsamvinäger
2 msk olivolja
1 nypa havssalt och peppar från kvarn
Gör så här:
Rödbetsdipp:
Lägg samtliga ingredienser i en blender, eller använd
stavmixer, och mixa till en slät konsistens. Smaka av
med örtsalt. Röran kan med fördel tillagas några dagar
före servering. Håller 5 dagar i kylskåp.
Tomat & avokadosallad:
Blanda tomat, avokado, rödlök och persilja i en skål.
Ringla över olivolja, citronjuice, balsamvinäger, salt och
peppar. Vänd runt och ställ åt sidan till servering.
Tillaga kikärtsbiffarna enligt anvisningarna på paketet
och servera tillsammans med tomat- & avokadosallad
och rödbetsdipp.

Du får smaka 1 av sorterna.

Kikärtsbollar
i pitabröd
En snabb och enkel vardagsvego med
mycket smak! Servera dina kikärtsbollar
i pitabröd med en krämig avokadodressing och bulgursallad. Du kan så klart
också fylla pitabrödet med dina egna
favoritingredienser, bara fantasin sätter
stopp.
Ingredienser
1 pkt Risenta kikärtsbollar (mix)
Bulgursallad
1,5 dl bulgur
1 tsk grönsaksbuljong
2 dl majskorn
1 msk smör eller olivolja
1 nypa havssalt
svartpeppar
1 kruka bladpersilja, hackad
½ citron, zest
Avokadodressing:
1 avokado
1⁄2 dl vatten
1⁄2 citron, juice 1⁄2 tsk örtsalt
1 krm cayenne 2 msk olivolja
Lite salt eller örtsalt
Gör så här:
Bulgursallad:
Koka bulgur enligt anvisningarna på paketet, tillsätt
1 tsk grönsaksbuljong. Stek majsen gyllene i smör,
salt och peppra. Blanda bulgur och majs med
bladpersilja och rivet citronskal, ställ åt sidan till
servering.
Avokadodressing
Mixa samtliga ingredienser till en krämig dressing,
smaka av med salt eller örtsalt.
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Tillredning:

Frozen Chocolate
Peanut Butter
Banana Pops

1. Mät upp 1 dl flingor i en
djup tallrik.
2. Häll 1,75 dl kokande vatten
över flingorna.
3. Blanda om och låt stå och
dra ca 1 minut.

8 st
2 dl hackad choklad
®
er
0,5 dl SKIPPY Creamy Peanut Butt
or
halv
I
de
dela
r,
4 banane
Färgglatt strössel
Gör så här:
i en kastrull.
Smält chokladen och jordnötssmöret
glas.
Låt det svalna och häll upp i ett högt
doppa i
Placera en glasspinne i bananen och
Spinkla över
choklad- och jordnötssmörsmixen.
liknande i
strösslet och lägg på en vaxduk eller
n.
natte
över
eller
ar
timm
6
minst
n
fryse

Tävling
Vinn en årsförbrukning av bars!
Gå in och följ Eat Natural Sweden på
Facebook och Instagram. Kommentera
tävlingsbilden och motivera varför just
du ska vinna. Glöm inte att använda
hashtaggen #smakboxeatnatural
i ditt inlägg!
Tävlingen avslutas den 28/3.

HAVREGRYNSGRÖT SVARTA
VINBÄR & JORDGUBBAR, FAZER

Havregrynsgröt med fräsch bärsmak,
gjord på 100% fullkornshavre och har
inget tillsatt socker. Den är fiberrik med
11% fibrer. Tillsätt endast hett vatten och
frukosten är klar! Snabbt, enkelt och gott.
Ca pris 25 kr | #fazer #gröt

EAT NATURAL BAR

Du får smaka 1 av sorterna.

Njutbar energi! I Eat Naturals goda energibars av nötter och frukt används bara
de finaste råvarorna och inga tillsatser. I
den småskaliga produktionen görs varje
bar med största omsorg. Eat Natural bars
är ett naturligt mellanmål med nötter och
torkad frukt som ger bra energi, vitaminer
och mineraler. Ät på jobbet, när du ska
träna, orka fram till middagen eller bara
när du vill ha ett något gott och nyttigt!
Ca pris 19 kr | #eatnaturalsweden

POWERADE MOUNTAIN BLAST, POWERADE

Powerade är en välsmakande isoton sportdryck utan
kolsyra och konserveringsmedel. Powerade innehåller en
kombination av kolhydrater, natrium och vätska, vilket
hjälper din kropp att återställa vätskebalansen, upprätthålla
prestationsförmågan samt ger ny energi till trötta muskler.
Powerade är därför den perfekta träningskamraten. Finns
även i smakerna Passionfruit och Citrus Lime.
Ca pris 19 kr | #powerade

SKIPPY CREAMY PEANUTBUTTER x 2, SKIPPY

Skippy jordnötssmör gör det mesta godare och roligare. Med
detta klassiska amerikanska jordnötssmör har du alltid smidiga mellanmål till hela familjen, fullt av protein, här i praktiskt
portionsförpackning. I butikerna hittar du jordnötssmöret i
glasburk. Finns både som Creamy och Crunchy.
Ca pris 10 kr | #skippy
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EXCELLENCE EXTRA CREAMY, LINDT
Varje liten detalj räknas när den finaste
chokladen skapas. LINDTs chokladmästare
strävar alltid efter att erbjuda en underbar choklad. Nya Lindt Excellence Extra
Creamy är en härligt krämig mjölkchoklad
som smälter i munnen!
Ca pris 25 kr | #lindtchoklad

Patak’s
Tikka Masala

Tävling

1 burk Patak’s Tikka masala sås
2 msk vegetabilisk olja
3 kycklingbröst, tärnade
1 gul lök, i klyftor
1 röd paprika, skivad
150 g squash, tärnad
Hackad färsk koriander

Vinn ett provsmakningskit med 10 st
Excellence chokladkakor! Tagga din
favoritstund på kvällen med #lindtkväll
Den finaste bilden vinner!
Tävlingen pågår t.o.m. 24 mars.

Gör så här:
Värm upp 1 msk olja och stek kyckl
ingen tills den
har fått färg, och lägg åt sidan. Värm
upp resten
av oljan och stek lök, paprika och
squash tills de
mjuknat. Tillsätt kyckling och Tikka
masala såsen,
och låt puttra i 15 min. Smaka av
med salt och
peppar. Garnera med färsk koriander
och servera
med ris och/eller naanbröd.

FLORAL LADY, LIPTON

Lipton Organic Lady Lipton är ett utsökt, välbalanserat
svart te med kryddiga smaker och en oemotståndlig
blommig underton. Det ekologiska Ceylon-teet är plockat
i frodiga Sri Lanka enligt ”Single Source Estate”-principen,
dvs att allt te i en teblandning kommer från en och samma
gård. Smaksättarna är helt naturliga och teet är certifierat
med både EU-lövet (EU Organic) och Rainforest Alliance.
Ca pris 26 kr | #lyftblicken #liptonsverige

TIKKA MASALA SÅS, PATAK’S

Enkel middagslösning på 20 min! En smakrik tomatsås med smak
av kummin och koriander. Lätt som en plätt att slänga ihop en
indisk favorit hemma, tillsätt bara kyckling och grönsaker.
Ca pris 32 kr | #pataks #patakstikkamasala
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Du får smaka 1 av sorterna.

PROTEIN MILKSHAKE, FAST

En mjölkbaserad proteindryck som passar perfekt
efter träningspasset eller som mellanmål. FAST
Milkshake innehåller 20 g protein. Den kommer i tre
olika smakvarianter; banan, karamell-latte och choklad.
Ca pris 23 kr | #fastsverige

Matinspiratörer
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.

ZEINAS KITCHEN
Zeina Mourtada driver bloggen Zeinas Kitchen och
även matgruppen ”Mat & Bak- Recept från hela
världen” på Facebook. 2015 vann hon Matbloggsprisets ”Folkets val” och 2016 utsågs hon till en av
Sveriges bästa matbloggare av Mitt Kök. Utöver att
blogga och skapa recept jobbar hon på Fryshuset
i Stockholm där hon håller matlagningskurser för
ungdomar. Hon älskar att laga mat från hela världen.
På bloggen hittar du allt från klassiska svenska rätter,
libanesisk husmanskost, indiska grytor, asiatisk mat,
bakverk till bröd. Eftersom Zeina har vuxit upp i
Libanon lagar hon mycket libanesisk mat. En favorit
från det libanesiska köket är salladen tabouli.

LINSCHIPS SOURCREAM & ONION, ESTRELLA
Chips behöver inte vara gjorda av potatis för att vara
supergoda! Det är dessa vågformade och knapriga
linschipsen ett välsmakande bevis på. Dessutom är
de ett hälsosammare snacks med 40% mindre fett än
vanliga chips och med en proteinhalt på hela 13%.
Ca pris 20 kr | #estrella #finnsdetnågotgodare

Följ Zeina på www.zeinaskitchen.se och
@zeinaskitchen (Instagram)

Tävling
se separat blad

BONUSPRODUKT:
FLERKORNSHJUL CHEDDAR + PURJOLÖK,
ELLA´S KITCHEN
DELICACAOBOLL MÖRK CHOKLAD,
DELICATO

En exklusiv chokladboll, bakad på Delicatobollssmet blandad med mörk belgisk choklad. Den
mörka chokladen ger en kraftfull smak för dig
som vill ha något extra.
Ca pris 29 kr | #delicacaboll
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100% ekologiska och hälsosamma snacks för barn
från 1 års ålder. Inget tillsatt socker, salt eller
färgämnen. Bara bra och självklart mumsiga ingredienser. Form, storlek och konsistens är utvecklat för
att passa små fingrar som utvecklar sitt pincettgrepp
och små munnar som börjar tugga.
Ca pris 10 kr | #ellaskitchensverige
Bonusprodukt för dig som är prenumerant sedan tidigare och
angivit att du har barn i din närhet född 2013-2016.

SANDRAS MATKRYPIN
Sandra Callermo vill sprida matglädje, passion och
inspiration. Sedan fem år tillbaka driver hon bloggen
Sandras Matkrypin. Hemma i köket skapas ständigt
enkla vardagsrecept, goda förrätter, snygga bakverk,
nyttiga frukostrecept, festligare måltider och mumsiga
efterrätter. Nästintill dagligen delar hon med sig av
nya recept.
Följ Sandra på www.sandrasmatkrypin.se och
@sandrasmatkrypin (Instagram)

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.
19

NÄSTA SMAKBOX
SKICKAS FR.O.M. 4 APRIL
Den ligger 2 veckor på ditt utlämningsställe.
I väntan på nästa Smakbox, följ oss på @smakbox
(Instagram) eller på facebook.com/smakboxse

TIPSA VÄNNER
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

