
GOD HELG
DECEMBER 2016



Smakbox toppar året med Smakbox GOD HELG! Advent, jul och nyår anses av många som 
årets smakhögtider. I denna Smakbox bjuder vi på recept för både mat och bak till adventstider 

och jul. Självklart har vi också många festliga produkter som passar till nyårsfirandet. 

Till jul är det nu möjligt att ge bort flera Smakbox som gåva. Du väljer själv hur många du vill 
ge bort i följd, 1 till 6 st (årsprenumeration) och vilket datum första leverans ska ske. Vi tror att 
matintresserade uppskattar att få Smakbox som julklapp, födelsedagspresent, ett tack för att 

du finns, ja vad det än må vara. Kanske har du fått eller givit bort denna Smakbox? 

Vi vill önska dig riktigt goda helger och en fin avslutning på året. Oavsett vad och hur mycket 
du firar så hoppas vi att du får en fin avslutning på året och ett gott nytt 2017! Vårt löfte  
är att göra Smakbox ännu bättre till 2017. Denna nya tidning som du håller i är ett första  

steg att ge dig ännu mer inspiration.

Varma hälsningar, Vi på Smakbox

 *) Avser ett ungefärligt pris i butik. Priset kan variera för en produkt mellan butiker och detta pris skall enbart ses som en indikation. 
De angivna priserna kommer från nätbutiker, fysiska butiker eller är leverantörens rekommenderade pris.

1. Liquorice delux  Bubs 25 kr* #bubsdelux #ilikebubs

2. Manitoba Cream  Ramlösa Kvarn 30 kr* #ramlösakvarn

3. Aprikosmarmelad Bonne Maman 28 kr* #bonnemamanmarmelad 

4. Butter Waffles Jules Destrooper 25 kr* #julesdestrooper

5. Highland Mist Cafégo 10 kr* #cafego

6. Triple Mountain Cafégo 10 kr* #cafego

7. Volcanic Blend Cafégo 10 kr* #cafego

8. Ekologisk krydda Santa Maria 35 kr* #santamariasverige

9. Müsli Jordgubb & Mandel Risenta 42 kr* #risenta

10. Helgknäcke Pyramidbageriet 30 kr* #pyramidbageriet

11. Peelers Strawberry Fruit Bowl 9 kr* #fruitbowl

12. Yoghurt Flakes Fruit Bowl 7 kr* #fruitbowl

13. Salami Classic el. Picante  GØL 16 kr* #gölsalami

14. Rågskålar Linkosuo 30 kr* #linkosuosverige #rågsnacks

15. Herrgårdscider Rosé Kiviks musteri 20 kr* #kiviksmusteri

16. Ekologisk buljong  Knorr 16 kr* #knorr

17. Skumtopp Jordgubb Delicato 25 kr* #delicatoskumtopp

18. Ädelost Kavli 34 kr* #kavli

  Totalt 402 kr* 

19. Seekh Kebab Santa Maria 15 kr* #santamariasverige
Bonusprodukt för dig som är prenumerant sedan tidigare och har svarat på frågorna i recensionen om Santa Maria senast den 24/11. 

SMAKBOX INNEHÅLLER

BONUSPRODUKT

OMDÖMEHASHTAGS

SMAKBOX GOD HELG

@SMAKBOX, #SMAKBOX              FACEBOOK.COM/SMAKBOXSE

VINN GRATIS SMAKBOX 
- fota och dela på #5favoriter

Tävla om 10 st gratis Smakbox i februari! Dela de 5 produkter du gillar bäst på Instagram 
och tagga din bild med #smakbox och #5favoriter. Vinnare är de 10 som tar mest smakrika 

och inspirerande bilder. Tävlingen varar fram till 20:e januari och vinnare presenteras på  
@smakbox senast 27:e januari. (Se fullständiga tävlingsvillkor på smakbox.se.)

du får prova minst 
två av sorterna

Smakbox
- perfekta julklappen  

till den som  
gillar mat

Foto: Annelie Andersson

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

fyll i ditt omdöme här!
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20 stycken

Ingredienser
50 g färsk jäst för söta degar

5 dl mjölk
150 g smör
250 g kesella 10%

2 dl strösocker
1 g saffran
1 tsk salt
16 dl Ramlösa Kvarn Manitoba Cream

russin
Pensling: 1 ägg, 1 msk mjölk

Gör så här:
1. Smält smöret i en kastrull, tillsätt mjölk

 och värm till 37 grader.

2. Smula ner jästen i en bunke (eller köksassistent) 

 och lös upp den med lite av den ljumma 

 mjölkblandningen och tillsätt sedan resten 

 av vätskan.
3. Blanda i kesella, saffran, socker och salt.

4. Tillsätt mjölet, lite i taget och arbeta 

 degen smidig.

5. Tillsätt mer mjöl om det behövs. Låt degen

 jäsa övertäckt i rumstemperatur cirka 1 timme.  

 Lägg degen på mjölat bakbord och knåda 

 den smidig. Obs! Var försiktig med mjölet så 

 bullarna inte blir torra!

6. Dela degen i 20-40 bitar, beroende på önskad 

 storlek på lussekatterna. Rulla sen bitarna till 

 längder, cirka 2 centimeter i diameter.

7. Snurra ändarna åt varsitt håll in mot mitten och  

 lägg dem på en plåt klädd med bakplåtspapper. 

 Tryck ner russin i snurrornas mitt och låt sen 

 jäsa ca 45 minuter till dubbel storlek.

8. Sätt ugnen på 225 grader. Vispa upp ägget

 med mjölk och pensla bullarna.

9. Grädda mitt i ugnen cirka 5-8 minuter tills

 de blivit gyllenbruna.

10. Ta ut bullarna och låt dem svalna på ett galler.

Tips! Om du har lussekatter kvar som blivit torra,

skär dem i sneda bitar och rosta i ugnen ca 1

timme i 100 grader, då blir det saffransskorpor!

MANITOBA CREAM, RAMLÖSA KVARN
Ett siktat bagerivetemjöl från svenska sädesfält 
baserat på proteinrikt vårvete. Tack vare den 
höga proteinhalten har mjölet en unik jäskraft och 
binder mycket vätska, vilket gör brödet frestande 
luftigt. Passar perfekt till saffransbullar! 
Ca pris 3o kr | #ramlösakvarn

LUSSE-
BULLAR
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EKOLOGISK KRYDDA INGEFÄRA EL. KARDEMUMMA,  
SANTA MARIA
Ekologiska och Fairtrade-certifierade kryddor som passar både julbaket 
och matlagningen. Du får prova en av smakerna. Ingefära har en stark 
frisk smak med inslag av citrus och passar alltifrån pepparkaksdegen till 
det asiatiska köket. Kardemumma har en aromatisk doft och smak. Passar 
utmärkt att använda i bull- och kakbaket eller i det indiska köket. Se den 
separatat receptfoldern som följer med i Smakbox för fler recept.
Ca pris 35 kr | #santamariasverige

Helgknäcke med 
kumminkräm 
och lamm
Till helgerna kan det inte bli för 
mycket av det goda. Här bryter det rökta lammköttet av fint mot den 
friska färskosten och traditionstyngda kumminen. Det här är en riktig 
helgmacka att njuta av vare sig du 
firar jul, hanukkah, kwanzaa, vinter-
solståndet eller några lediga dagar.

Ingredienser
1 msk kumminfrön
200 g färskost eller neutral mjukostSkivat lammkött
Granatäpple
Salladsblad

Gör så här:
1. Rosta kumminfrön i en torr stekpanna tills det knäpper i dem. Krossa dem i en mortel och rör ner i färskosten. Låt gärna osten stå över natten för att smakerna ska komma fram ännu bättre. 

2. Bred osten på en bit helgknäcke, lägg på tunt skuret lammkött och dekorera med granatäppelkärnor och salladsblad.

Rödbetskaka med saffranscrème
En ljuvligt saftig kaka bakad med färska rödbetor och valnötter.  Kakan toppas med en krämigt god och vackert gyllene saffranscrème.
- Rödbetskaka -
4 dl Vetemjöl
3.5 dl Strösocker
0.5 tsk Salt
2 tsk Santa Maria  
Kardemumma malen
1 msk Santa Maria Kanel malen
0.5 tsk Santa Maria  
Muskotnöt malen
1 tsk Santa Maria Bikarbonat
1 tsk Vaniljsocker
3.5 dl Rapsolja eller solrosolja
3 st Ägg
3 dl Färska rivna rödbetor
3 dl Valnötter

- Saffranscrème -
200 g Philadelphiaost
1.5 dl Florsocker
0.5 g Santa Maria Saffran
Gör så här:
Rödbetskaka
Värm ugnen till 175°C.
Smörj och bröa en rund bakform med avtagbar kant, ca 24 cm i diameter.
Blanda de torra ingredienserna.
Riv rödbetorna och hacka valnötter.Rör i olja och ägg till en jämn smet. Tillsätt rödbetor och valnötter. Häll smeten i formen.
Grädda kakan mitt i ugnen i ca 45 minuter. Låt kakan svalna något i formen och ta sedan bort kanten. 

Saffranscrème
Blanda ihop philadelphiaost, florsocker och saffran med en elvisp.
Bred krämen på kakan när kakan har svalnat.

HELGKNÄCKE, PYRAMIDBAGERIET
Ett bröd av råg och graham, kryddat med anis, 
fänkål och kummin. Inspirationen är hämtad från 
klassiska svenska bröd och snapskryddningar 
men också från gamla recept av Tyta, det mjuka 
tunnbrödet från Dala-Järna. Pyramidbageriet 
ligger mellan Dala-Järna och Vansbro i Dalarna. 
Där bakas knäckebröd som är ett resultat av en 
lyckad kulturkrock mellan Dalarna och Egypten.
Finns i matvarubutiker såsom ICA och City Gross 
Ca pris 3o kr | #pyramidbageriet

Passar bra till allt på 
julbordet, från sill till 

julskinka.

Du får smaka en av sorterna.
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HIGHLAND MIST, CAFÉGO
Ett lätt mörkrosta kaffe. Det är 
ett något mildare kaffe som ändå 
är smakrikt, med tydlig friskhet 
och lång eftersmak. Bönorna har 
vuxit på hög höjd i Östafrika och 
Centralamerika.  
Ca pris 10 kr | #cafego

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

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

Krämig pralin  
med kaffesmak

Lyxig kaffedrink

Ingredienser: (Till ca 10 Chokladpraliner)
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. 

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!

Ingredienser: 
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 till-
sätta 1 msk Whiskey, Amaretto, Baileys eller annat gott som passar 
med kaffe. 

Du får smaka minst två av sorterna.

Text och bild littledessert.se

Kaffeshake  
med extra allt
- 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 ströss-la 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!
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ÄDELOST EL. GRÄDDÄDELOST, KAVLI
En krämigt god mjukost gjord på fin, vällagrad grönmögelost för att 
uppnå den perfekta smaken och konsistensen. Smaken ingår i ”Vårt 
fina sortiment” där lite lyxigare ostar är samlade, som passar extra 
bra till ostbrickan eller minglet med vännerna. Till juletid är ädelost 
och pepparkaka en fantastisk smakkombination. Gräddädelosten är 
en lite krämig variant för dig som älskar lite mildare mögelost. Kavlis 
Ädelostar kan även gravida njuta av!   
Ca pris 34 kr | #kavli

Bolognese på högrev
6 port, tillagningstid ca 20 minuter 
+ 1-2 timmars koktid 
2 msk olja
1 kg högrev tärnat 1,5 cm x 1,5 cm i 
kuber
250 g bacon, tärnat
2 gula lökar, grovhackade
4 vitlöksklyftor, pressade 
2 morötter, rivna
1 msk timjan, färsk eller torkad
1 msk rosmarin, färsk el. torkad, hackad
400 g krossade tomater
3 dl rödvin
5 dl vatten 
2 Knorr ekologiska grytbuljongtärningar 

Gör så här:
1. Värm olja i en stekpanna. Bryn kött och bacon, 
ställ åt sidan. 
2. Bryn lök, vitlök, morötter och örter.
3. Lägg allt i en stor gryta och häll på tomatkross, 
rödvin, vatten och buljongtärningar. 
4. Koka upp och låt sjuda ca 1-2 timmar tills köttet 
är helt mört och trådigt. Rör om då och då.
5. Servera med pasta och färskriven parmesan.

Tips: Bolognese passar bra till tacokväll med soft 
tortilla/nachos eller tacos. Servera med favoriter som 
guacamole, tomatsalsa, sallad och jalapenos.

Grönkålspesto 
med pasta
4 port, ca 20 minuter
200 g grönkål
2 dl rostade solrosfrön
2 vitlöksklyftor
2 dl rapsolja
1 tsk honung
2 Knorr ekologiska grönsaksbuljongtärningar
1 kruka färsk basilika
1 citron, saften från
1 dl vatten
svartpeppar
4 portioner kokt pasta

Topping:
6 soltorkade tomater, skivade
6 gröna oliver, skivade
riven parmesanost
svartpeppar

Gör så här:
1. Riv av bladen från stjälkarna på grönkålen. 
2. Använd en mixerkanna och mixa grönkålen 
tillsammans med övriga ingredienser. 
3. Mixa till en slät pesto. Smaka av med Knorr 
grönsaksbuljong och svartpeppar. 
4. Blanda med den kokta pastan och toppa med skivade 
oliver, soltorkade tomater och riven parmesanost.

Tävling
Vinn ett presentkort på  

10 000 kr hos Royal Design!
Så här tävlar du: 

1. Fotografera din mysigaste advents-
stund med Kavli ädelost.

2. Ladda upp bilden på Instagram, tagga 
#kavlijul och #smakbox och följ oss på 

@kavli_sverige. 

Den bild som bäst fångar känslan av 
julmys och gör Kavlis jury mest sugna 

på Kavli Ädelost vinner. Vinnaren  
utses av en jury 11 januari.

Du får smaka en av sorterna.

EKOLOGISK BULJONG, 
KNORR
Tillverkade av noga utvalda eko- 
logiska råvaror och märkt med 
EUs Organic Farming-logotyp,  
vilket är en garanti för att produk-
ten är ekologisk. En buljongtär-
ning ger snabbt och enkelt dina 
favoriträtter en rund och fyllig 
smak och passar perfekt i såser, 
soppor och gryträtter. 
Ca pris 16 kr | #knorr

Du får smaka en av sorterna.

10 11



LIQUORICE DELUX SALTY EL. SWEET, BUBS 
BUBS De Luxe är en svenskproducerad mjuk premiumlakrits av hög  
kvalitet (6% lakrits). Lakritsen är gjuten och innehåller, förutom salmiak, 
endast naturliga råvaror och är både gelatin- och glutenfri. Tillverkningen 
sker i Jönköping där den egna konfektyrfabriken är belägen. BUBS De 
Luxe finns i två olika smaker, Salty och Sweet.
Ca pris 25 kr | #bubsdelux #ilikebubs

PEELERS STRAWBERRY , FRUIT BOWL
Fruktstänger med jordgubbssmak gjorda på 100% frukt.
Ca pris 9 kr | #fruitbowl

YOGHURT FLAKES STRAWBERRY, FRUIT BOWL
Härliga fruktbitar gjorda på äpple och svartvinsbärspuré med ett  
överdrag av yoghurt. 
Ca pris 7 kr | #fruitbowl

FRUIT BOWL
Nu lanseras ett nytt alternativ för barnsnacks på marknaden. Fruit Bowl 
är ett nyttigare alternativ till godis. Fruit Bowls produkter är glutenfria 
och innehåller endast naturliga färgämnen och aromer. De innehåller 
inget tillsatt socker, de är gjorda helt och hållet på frukt. 

SKUMTOPP JORDGUBB, DELICATO
En glutenfri mjuk marängdröm med jordgubbssmak 
täckt med yogurtöverdrag och fina kokosflingor. 
Finns även i päronsmak. Tips! Låt en skumtopp  
smälta i en kopp varm choklad. Rör om.  
Drick & njut! 
Ca pris 25 kr | #delicatoskumtopp

BONUSPRODUKT: 
SEEKH KEBAB, SANTA MARIA
Seekh Kebab är egentligen en pakistansk version av 
kebab som traditionellt görs av grillade lammfärs-
spett serverade med Raita. Santa Maria Seekh Kebab 
är en mild och oerhört smakrik kryddblandning som 
kan användas med valfri färs: lamm, nöt, fläsk, vege-
tarisk eller kyckling/höns. 
Ett tips är att testa kebaben som en wrap i Chapati-
bröd med Raita och grönsaker.!  
Ca pris 15 kr | #santamariasverige

Bonusprodukt för dig som är prenumerant sedan tidigare och 
har svarat på frågorna i recensionen om Santa Maria senast 
den 24/11.

Tävling
Vinn ett partykit med härlig 

salami från GØL! 

1. Fota och dela när du dukat upp med GØL. 
2. Tagga #gölsalami och #smakboxtävling  

och berätta om när och för vem/vilka  
du dukat upp! 

Tävlingen pågår t.o.m. 8 januari.
De 3 härligaste bilderna och 
finaste berättelserna vinner!  

SALAMI CLASSIC EL. PICCANTE, GØL
GØL står för hög kvalitet och hög kötthalt och har sedan 
1934 tillverkat korv och salami på Nordjylland. Dessa snacks 
passar perfekt som tilltugg under matlagningen, som ingredi-
ens på tapasbrickan, i picknickkorgen, till fredagsmyset eller 
som mellanmål.
Ca pris 16 kr | #gölsalami

Du får smaka en av sorterna.

Du får smaka en av sorterna.
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Löktartlett
10 stycken
2 gula lökar 
1 msk smör 
1 litet knippe timjan 
2 msk florsocker 
2 tsk sherryvinäger 
eller rödvinsvinäger 
salt och peppar 
ca 75 g fetaost 
1 pkt Jules Destrooper Butter Crisps Bonne Maman aprikosmarmelad

Gör så här:
1. Skala löken och strimla tunt. 
2.  Värm en stekpanna med smör och bryn löken mjuk och tills den får färg. 
3.  Dra av ca 2 tsk blad från den färska timjan och lägg i stekpannan med löken. 
4.  Lägg i florsocker och glasera löken ett par minuter. 
5.  Häll på vinäger och koka in med löken. Smaka av med salt och peppar. 
6.  Smula fetaosten och lägg på kexen, lägg på löken och toppa med aprikosmarmelad.

KAKA SÖKER MAKA
Vissa saker blir bättre tillsammans. Som mat i goda 

vänners lag, och råvaror som kompletterar  
varandra. Aprikosmarmeladen från Bonne Maman 

och våffelkexen från Jules Destrooper passar utmärkt 
tillsammans. Här får du goda recept till nyårsaftons 

snittar eller ett lyxigt kvällsfika.  

APRIKOSMARMELAD, BONNE MAMAN
Bonne Mamans marmelader är tillverkade enligt traditionellt franskt 
recept och innehåller endast frukt av finaste kvalitet, 100 % naturliga 
ingredienser och riktigt socker. Aprikosmarmeladen är mjuk, len och 
har en fin sötma tack vare de mogna aprikosfrukterna.
Ca pris 28 kr | #bonnemamanmarmelad

Tävling
Vinn ett stavmixer kit från  

Kitchen Aid. Värde ca 1700 sek!

Så här tävlar du: 
1. Skapa härliga snittar med Bonne Maman 

aprikosmarmelad och Jules Destrooper Waffles
2. Fota och dela en trevlig stund där snittarna 

förgyller vardag eller fest.

Använd hashtag #smakboxtävling
En jury från Smakbox, Bonne Maman och  

JD väljer den mest inspirerande bilden.  
Tävlingen pågår fram till 8:e januari.  

Vinnaren kontaktas via  
sociala medier.

Pizza Bianco
1 mozzarella 
1 pkt Jules Destrooper Butter Crisps 
ricottaost 
torkad oregano 
10 skivor lufttorkad skinka 
kapris 
olivolja 
Bonne Maman aprikosmarmelad

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader. 
2 . Riv mozzarellan grovt på rivjärn. 
3. Lägg kexen på en plåt med bakplåtspapper. 
4. Bred ricottaost på kexen och strö över  
mozzarella och lite torkad oregano. 
5. Baka av i ugnen ca 3 minuter. 
6. Lägg kexen på ett uppläggningsfat och låt  
svalna lite. (Kexen blir lite mjuka i ugnen men  
stelnar fort igen när du lagt dem på ett kallt fat). 
7. Toppa pizzorna med skinka och strö över kapris, 
lite olivolja och en klick aprikosmarmelad.

BUTTER WAFFLES, JULES DESTROOPER
Jules Destrooper, belgiska lyxkakor sedan 1886. 
Varje kaka är resultatet av en strävan att erbjuda 
naturliga produkter baserade på krämigt smör, 
färska ägg, mjöl och noga utvalt socker, 100 % 
naturliga ingredienser och helt fria från konserve-
ringsmedel. 
Ca pris 25 kr | #julesdestrooper
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150g skalade räkor
0,5 dl majonnäs
0,75 dl crème fraiche
2 msk hackad dill
rivet citronskal
rom, t ex forell eller stenbit

Gör så här:
Hacka räkorna och blanda samman alla ingredienser. 

Smaka av med salt, peppar och citronskal. Lägg röran 

i rågchipsen och toppa med romen.

Skagenröra

150g inlagda, avrunna kronärtskocka
125g Philadelphia ost
2 tsk persilade, torr krydda

Gör så här:
Hacka kronärtskocka fint och blanda med osten och persiladen. Smaka av med salt, peppar och persilade. Lägg röran i rågchipsen och servera.

Tips! Toppa med stekt och finhackad salsicciakorv på kronärtskocksröran.

Kronärtskocksröra

RÅGSKÅLAR, LINKOSOU
Linkosou är nyttiga finska rågsnacks som passar perfekt att fylla 
med olika röror t.ex. skagen- eller laxröra. Utmärkt som förrätt 
eller drinktilltugg - perfekt till nyårsbubblet! Du kan även dippa 
rågsnacksen i olika röror, varför inte kronärtskocksröra? 
Ca pris 30 kr | #linkosuosverige #rågsnacks

KIVIKS HERRGÅRDSCIDER ÄPPELCIDER ROSÉ,  
KIVIKS MUSTERI
Fruktig cider med viss sötma och smak av hallon och fläder. Den 
passar både till vardag och fest för hela familjen. Den tillverkas 
förstås enligt den traditionella cidermetoden. För festliga stunder 
- varför inte till självaste nyårsfirandet? 
Ca pris 20 kr | #kiviksmusteri

150 g kallrökt lax
2 tsk grovkornig dijonsenap
0,5 dl majonnäs
0,75 dl crème fraiche
2 msk hackad dill

Gör så här:
Hacka laxen och blanda samman alla ingredienser. 

Smaka av med salt, peppar, senap och eventuellt en 

nypa socker. Lägg röran i rågchipsen och servera.

LINKOSUO GODA 
NYÅRSSNACKS

LAXRÖRA

Vinn en  
musikkylbox!

Från Kiviks Musteri

Så här tävlar du: 
1. Fota en festlig stund (Kiviks Herrgårdscider 

får gärna vara med på ett hörn)  
2. Dela bilden på Instagram och tagga bilden 

med #festligastunder #kiviksmusteri 
3. Följ @kiviksmusteri på Instagram. Tävlingen 

pågår t.o.m. 9 januari 2017. 

Vinster: 1:a pris kylväska med högtalare  
från Kiviks Musteri  

2:e-10:e pris praktisk selfiepinne
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MatinspiratörerTävla om
5 st frukost-kit med 3 paket  

Müsli och boken GOD MORGON

1. Fota och dela din frukoststund 
2. Tagga #risenta och #smakboxtävling 

och berätta om din frukoststund! 
Tävlingen pågår t.o.m. 12:e januari.

De 5 härligaste bilder och  
finaste berättelserna vinner! 

FREDRIK JONSSON

Fredrik Jonsson är sen tidigare vinnare i Stockholms stads 
recepttävling ”Det smarta köket” och har medverkat i tv- 
program som Sveriges Mästerkock, TV4 Nyhetsmorgon och 
Fångarna på fortet. Fredrik har varit mycket omtyckt i tv- 
rutan och gör nu sin debut som barnboksförfattare.

Från 1 dec släpps hans nya barnkok ”Kalle Kula Pannkaks-
kungen”. I denna annorlunda kokbok får vi följa Kalle Kula 
och Mamma Rosa under en vecka då barnbarnen kommer på 
besök. De skapar en meny och lagar en ny maträtt varje kväll. 
Flärdfria recept, tips och fyndiga fakta med syftet att inspirera 
och lära ut grundläggande matlagning, där samma råvaror 
används för att skapa olika maträtter. Allt har vävts samman på 
ett underhållande sätt. 

Köp den bl.a. via www.fredrikmaster.se.  
Följ Fredrik på @fredrik_master

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.  
Vill ni se fler härliga matbilder, kika in på  
@LittleDessert på Instagram. 

I Smakbox God Helg har Jennifer skapat 
och fotat de smarriga kafferecepten på 
sidan 8-9 baserat på kaffe från Cafégo.

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.

EKO MÜSLI JORDGUBB &  
MANDEL, RISENTA
En glutenfri müsliblandning som innehåller massor 
av fröer och kärnor och torkade jordgubbar, hallon 
och rostade mandelbitar för extra god smak. Den 
är helt utan tillsatt socker och tillsatser. Påsen är 
utbytt till en smart förpackning som minskar spill. 
Ca pris 42 kr | #risenta

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.
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SMAKBOX AB
DALVÄGEN 8

169 56 SOLNA
KONTAKT@SMAKBOX.SE

08 - 120 223 80

FÖLJ OSS PÅ:
@SMAKBOX (INSTAGRAM)

#SMAKBOX
 FACEBOOK.COM/SMAKBOXSE

NÄSTA SMAKBOX
 SKICKAS FR.O.M. 14 FEBRUARI

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

SMAKBOX SOM JULKLAPP
Ge bort Smakbox som julklapp! 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 
årsprenumeration av Smakbox? Köp på smakbox.se. 

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! 


