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För alla som gillar mat är ofta köket och måltiden hjärtat i gemenskapen. Med denna box 
vill vi göra det enkelt att bjuda in vänner, umgås kring bordet och hjälpas åt med maten 
- bjud in till KNYTKALAS! Många av produkterna i denna Smakbox passar perfekt som 

plockmat eller att ta med.  

Under våren firar vi på Smakbox att vi funnits i 2 år! För att smakfira redan nu har vi tagit 
fram en för Smakbox specialgjord Balsamico tillverkad i Modena, balsamicons hemprovins. 

Ridderheims firar 30 år med en ny design på sin populära salami. Den hittar du förstås i 
boxen (och på den härliga knytkalas-bilden på framsidan av tidningen). Vi är också stolta 
att presentera ett stycke svenskt kulturarv: knäckebröd från lilla Skedvi i Dalarna. Brödet 
gräddas för hand i vedeldade ugnar med gran- och tallved och är verkligen ett hantverk, 

här unikt packade för Smakbox. 

Vi önskar dig ett härligt KNYTKALAS!  

Varma hälsningar, Vi på Smakbox

SMAKBOX KNYTKALAS

*) Avser ett ungefärligt pris i butik. Priset kan variera för en produkt mellan butiker och detta pris skall enbart ses som  
en indikation. De angivna priserna kommer från nätbutiker, fysiska butiker eller är leverantörens rekommenderade pris.
**) Vinnare meddelas på Smakbox Instagram i separat tävlingsinlägg.
För fullständiga tävlingsregler se www.smakbox.se/sv/allmanna-villkor-personuppgiftspolicy §1.14

Extraprodukten är för dig som fått en vän att starta en prenumeration med din personliga kod före 
30/1 eller för dig som starta en prenumeration via någon av våra BUBBEL-kampanjer.

1. Balsamvinäger Santa Caterina 65 kr* #balsamvinäger #santacaterina

2. Vedugnsbakat knäckebröd Skedvi Bröd 60 kr* #skedvibröd #knäckebröd

3. Kokosolja, Eko HealthyCo 40 kr* #healthyco

4. Durumpasta Kungsörnen 16 kr* #gotlandspasta

5. Tortillachips Estrella 22 kr* #estrellasverige

6. Snacksalami Ridderheims 20 kr* #ridderheims #snacksalami

7. Majskakor, Eko Friggs 23 kr* #friggs #majskakor

8. Frukt- och örtte Twinings Infuso 40 kr* #twiningsinfuso #twiningssverige

9. Smörgåskex Breton 19 kr* #bretonkex #vintakex

10. Sportbollar Gille 23 kr* #gillekakor

11. Mandelbiskvier Cloetta 20 kr* #cloetta #cloettamandelbiskvier

12. Kokosbar N!CK'S 12 kr* #nickstosugar

13. Mineralvatten Loka 16 kr* #lokahallon

14. Tutti Frutti Bananas Tutti Frutti 12 kr* #tuttifrutti #fazersverige

15. MER 3-pack MER 13 kr* #mersverige 

 Totalt 401 kr* 

16. Mjöl av vete och vita bönor Kungsörnen 20 kr* #bönmjöl #rotfruktsmjöl

17. Slickepott i silikon Pufz 69 kr* #pufz 

 

 

   

18. Vinosse by Richard Juhlin MRG Wines 68 kr* #vinosse

SMAKBOX INNEHÅLLER OMDÖMEPRODUKTHASHTAG

VINN GRATIS SMAKBOX 
- fota och dela på #5favoriter

Tävla om 10 st gratis Smakbox. Dela de 5 produkter du gillar bäst på Instagram och tagga 
dina bilder med #smakbox och #5favoriter. Vinnare är de 10 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 20:e april.  

(Se fullständiga tävlingsvillkor på smakbox.se)** 

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

fyll i ditt omdöme här!

Dela & 
vinn

EXTRAPRODUKT

BONUSPRODUKT: 

@SMAKBOX, #SMAKBOX              FACEBOOK.COM/SMAKBOXSE

Bonusprodukten är för dig som är prenumerant och startade din prenumeration före 1:a maj 2017.  
Du får antingen mjölet eller slickepotten.

STOLTA 
VINNARE!

TACK FÖR DIN 
RÖST!

Tävlingen Årets Box i Sverige arrangeras av hittabox.se, 
där Sveriges över 200 prenumerationsboxar finns samlade.

UTSEDD TILL 
ÅRETS BOX 2016

VINNARE I KATEGORIERNA
BÄSTA INNEHÅLL & ÅRETS 

NYKOMLING

ÅRETS BOX 2017
VINNARE AV

BÄSTA INNEHÅLL
FLEST RÖSTER I KATEGORIN

BÄSTA KUNDSERVICE
FLEST RÖSTER I KATEGORIN
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VEDUGNSBAKAT KNÄCKEBRÖD ORIGINALET EL. 
EXTRAGRÄDDAT, SKEDVI BRÖD
Skedvi Bröds knäckebröd är en riktig hantverkstradition! Brödet gräddas 
för hand i vedeldade ugnar med gran- och tallved. Resultatet är ett tunt och 
knaprigt knäckebröd med sällsynt fyllighet och lätt rostade toner. Skedvi Bröd 
har smaker som bara finns i ett vedugnsbakat bröd. Ett stycke svenskt kulturarv!
Ca pris 60 kr | #skedvibröd #knäckebröd

Ingredienser: Fullkornsmjöl av råg, vatten, jäst och salt.

Näringsdeklaration per 100 g: Energi [1388 kJ/332 kcal], Fett [2,5 g], varav mättat [0,3 g], Kolhydrater [61 
g], varav sockerarter [2,4 g], Protein [8,7 g], Salt [3,4 g]
Ursprungsland: Sverige. Förvaring/Hantering: Förvaras torrt och mörkt. Hållbarhet från prod.datum: 1 år.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag
Gustafskorv- och  
senapsröra
2 msk fin majonnäs
100 g hackad Gustafskorv
1 msk svensk, grov och stark senap (ev 

mer)
picklad rödlök

Gör så här:
Blanda majonnäs och senap, hacka korven och bind 

ihop allt till en kräm. Smaka av och känn efter om det 

behövs en nypa salt. Vill du ha mer sting i krämen 

tillsätter du mer senap. Klicka ut på Skedvi Bröd och 

toppa med picklad rödlök.

Recept: Görgen Tidén

Oströra
2 dl grädde
4 äggulor
200 g lagrad hårdost (Västerbotten, 
Präst eller Svecia)
1 msk honung
tryffel, örter eller vitlök om så önskas
färsk krasse till garnering

Gör så här:
Koka upp 2 dl grädde med 4 äggulor under 

omrörning. Låt blandningen svalna och mixa den 

tillsammans med osten och lite honung i matberedare 

eller med stavmixer tills den är slät. Smaksätt ev. med 

ex. riven tryffel, örter, krasse eller vitlök. Spritsa eller 

klicka ut oströran på små bitar av Skedvi Bröd och 

garnera med färsk krasse.

Recept: Görgen Tidén

Laxröra
100 g gravad lax
2 msk Philadelphiaost½ finhackat syrligt, grönt äpple1 knippe gräslök
riven pepparrot

Gör så här:
Finhacka lax, gräslök och äpple. Bind ihop hacket med färskosten och hälften av gräslöken. Smaksätt med riven pepparrot efter tycke och smak. Klicka ut på Skedvi Bröd och toppa med resterande gräslök.

Recept: Görgen Tidén

*Du får smaka en förpackning med 3 st knäckebröd. Originalförpack-
ningen kommer om 5 st knäckebröd och kostar ca 89-139 kr i butik.

Handla påskbrödet redan nu! 
Med rabattkod 

SMAKBOX får du 
15% rabatt 

på Skedvi Bröd när du handlar hos delitea.se! Erbjudandet gäller t.o.m.  31/3 2018.

Du får smaka 1 av sorterna.
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SNACKSALAMI HOT CHILI, SOURCREAM/ONION 
EL. SALT/PEPPER, RIDDERHEIMS
Kallrökta och lufttorkade minisalamis nu i ny design! Praktiskt förpackade i 
snacking-format så du kan snacksa on-the-go. Passar lika bra i farten som  
till festen.
Ca pris 20 kr | #ridderheims #snacksalami

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

Du får smaka 1 av sorterna.

NY DESIGN
Ridderheims firar 30 år med nytt utseende! Samma goda smak men nu i ny förpackning.
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EKOLOGISKA MAJSKAKOR PARMESAN, FRIGGS
Ekologiska, smaksatta majskakor som påminner lite om popcorn i smaken. 
Majskakorna är gjorda av noggrant utvalda råvaror av hög kvalitet och 
innehåller endast naturliga ingredienser. De är extra tunna och krispiga och 
är perfekta både till ostbrickan, med ditt favoritpålägg eller att avnjutas direkt 
som de är. 
Ca pris 23 kr | #friggs #majskakor

Majskakemackor 
med avokado, 
zucchini och  
röd pesto
6 portioner

12 st Friggs Majskakor Parmesan
0,5 st zucchini
1 burk pesto (ca 180 g)
1-2 st avokado
en skvätt citronjuice
olivolja
vallmofrön
salt och svartpeppar efter smak
färsk basilika 

Gör så här:
Bred pesto över samtliga majskakor. Hyvla zucchini 
i 12 skivor (använd gärna en mandolin), skiva 
avokadon tunt och toppa med på majskakorna. 
Ringla över lite olivolja och citronjuice, smaksätt 
med salt och peppar och toppa med vallmofrön 
och färsk basilika.

Recept och foto: www.missmarzipan.com

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag Picknicktallrik
4-6 portioner

6 st Friggs Majskakor Parmesan
färsk frukt (t.ex. bär, fikon, vindruvor)oliver
röd pesto (recept nedan)
cashewost (recept nedan)

Cashewost:
250 ml naturella cashewnötter
80 ml vatten
2 msk äppelcidervinäger
2 tsk lökpulver
1 tsk vitlökspulver
0,5 tsk paprikapulver
Gör så här:
Blötlägg cashewnötterna i minst 4 timmar. Blanda samtliga ingredienser i en matberedare eller mixer tills en jämn, krämig ostliknande konsistens är uppnådd  
Röd pesto:
150 g marinerade soltorkade  
tomathalvor i olja (ca 24 st)
90 ml olja från burken med sol- 
torkade tomater
0,5 tsk vitlökspulver
0,5 tsk lökpulver (valfritt)
30 g rostade cashewnötter
1 msk balsamvinäger
1 msk vitvinsvinäger el. rödvinsvinäger
Gör så här:
Blanda alla ingredienser i en matberedare tills önskad konsistens är uppnådd. Överbliven pesto kan förvaras i kylskåp i upp till en vecka.

Recept och foto: www.missmarzipan.com

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag
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BALSAMVINÄGER DI MODENA, SANTA CATERINA
Lagom till Smakbox 2-årsjubileum har vi tillsammans med det italienska företaget Santa Caterina 
tagit fram en specialdesignad balsamvinäger exklusiv för Smakbox! Balsamvinägern är  
IGP-certifierad och gjord i Modena, balsamicons hemprovins. Vinägern är gjord på en blandning 
av olika druvmustar från druvorna Trebbiano och Lambrusco som ger den en särskiljande styrka 
och doft och har lagrats på ekfat i 2-10 år! En perfekt balsamvinäger för all sorts matlagning 
- testa den i en sallad eller till ångade och ugnsbakade grönsaker, som en smaksättning i såser, 
till kött, fisk och skaldjur eller ringla den över färsk frukt och glass.
Ca pris 65 kr | #balsamvinäger #santacaterina

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Oxfilémedaljonger 
med balsamvinägersås
4 portioner

800 g oxfilé
rosmarin
45 g smör
Extra Virgin olivolja
8 skivor bacon

Balsamvinägersås:
100 ml Balsamvinäger di Modena
1 kanelstång
4 st kryddnejlikor
3 st enbär
salt

Gör så här:
Skär oxfilén i 4 st medaljonger (200 g vardera) och 

linda med 2 baconskivor per medaljong. Bind ihop 

med köksgarn för att hålla ihop formen. Tryck ner lite 

rosmarin längs garnet för extra mycket arom. Smält 

smör och tillsätt olivolja i en stekpanna på låg värme. 

Bryn sedan medaljongerna på hög värme i ca 3-5 min, 

eller efter tycke och smak. Spara saften som blir kvar i 

pannan till såsen! Häll i balsamvinägern och enbären, 

vitlöken, kryddnejlikorna och kanelstången. Koka 

upp och reducera såsen. Krydda upp med salt och 

tag av från plattan. Sila såsen och häll upp direkt över 

medaljongerna. Häll ev. resterande sås i en såskanna. 

Servera med valfritt tillbehör.

BARA I 
SMAKBOX

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Sparriskompott 
i en burk
2 portioner

1 knippe sparris
150 g Nerone-ris (svart ris)
3 körsbärstomater
100 g ricottaost
salt
Extra virgin olivolja
Balsamvinäger di Modena

Gör så här:
Rengör och koka sparrisen i ca 10 min, var försiktig så 

att du inte bryter spetsarna. I en annan kastrull, koka 

Nerone-riset i ca 20 min. Skär tomaterna i halvor och 

ta bort kärnorna och vattnet, skär sedan i fina kuber. 

Häll av sparrisen och bryt av topparna och lägg åt 

sidan. Blanda sparrisstängerna med ricottaosten till 

en krämig puré. Krydda upp med salt. Blanda riset 

med tomatkuberna och krydda med olivolja och 

salt. Häll över sparriskrämen i två mindre burkar och 

toppa med rissalladen. Garnera med sparrisspetsarna 

och ringla över balsamvinägern.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Röra med lax & krasse
till ca 12 kex

200 g kallrökt lax1 ask krasse
2 msk färskost
1 msk crème fraichepressad citron
salt och svartpeppar
Gör så här:
Tärna laxen och klipp krassen. Blanda försiktigt samman lax, krasse, färskost och crème fraîche. Smaka av med salt, peppar och lite pressad citron.

Röra med  
parma & parmesan
till ca 12 kex

150 g parmaskinka
0,5 dl riven parmesanost
2 msk färskost
1 msk crème fraiche
1 msk rivet citronskal
2 msk krukpersilja
1 tsk riven vitlök
salt och svartpeppar

Gör så här:
Tärna parmaskinkan och hacka krukpersiljan. Blanda 

ihop alla ingredienser och smaka av med salt och 

peppar.

SMÖRGÅSKEX VINTA, BRETON
Breton Vinta är ett robust och smakrikt smörgåskex bakad med 8 frön 
och sädeslag. Kexet har en unik kombination av sötma och sälta och 
fungerar därför lika bra till ostbrickan, bakningen eller att äta som den 
är, med eller utan pålägg. Ett gott och hälsosamt mellanmål!
Ca pris 19 kr | #bretonkex #vintakex

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Röra med  
gorgonzola & ärtor
till ca 12 kex

100 g gorgonzola, mogen
2 dl gröna ärtor
1 msk färskost
salt och svartpeppar
ev. vit vinäger

Gör så här:
Mixa gorgonzola, ärtor och färskost i en mixer till 

en grynig massa. Smaka av med salt, peppar och ev. 

lite vinäger.
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GLADA KOCKEN
Ida är 33 år och bor i Stenkullen i Lerums kommun. 
På Instagram under alias @Glada_kocken visar hon 
sitt dagliga arbete som förskolekock på Rösekullens 
förskola men även sitt privata matintresse. Ida 
älskar att testa och komponera nya recept genom 
att använda sig av det som finns hemma - i kyl och 
frys samt testa nya produkter hon aldrig använt 
tidigare! Ida driver även bloggen Tallriksmodeller 
tillsammans med systern Linda Eriksson alias  
@Queeninmykitchen.

Instagram: @Glada_kocken  
Blogg: www.tallriksmodeller.blogg.se

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Tillbehör till 
kolapannacottan
Bananfluff:
1 påse (80g) Tutti Frutti Bananas3 dl vispgrädde
Gör så här:
Häll grädden i en kastrull. Tillsätt banangodisarna och låt dem smälta långsamt på låg värme. Rör runt ofta. Häll över i en bunke och låt svalna. Vispa upp som vanlig grädde och spritsa på pannacottan. 

Kanderade salta jordnötter:100 g jordnötter (saltade)0,5 dl strösocker
1 msk florsocker
Gör så här:
Smält strösocker i en torr stekpanna under ständig omrörning. När sockret är smält, tag av stekpannanfrån spisen och häll i jordnötterna. Häll sedan allt-sammans på ett bakplåtspapper och hacka lite till mindre bitar. Pudra på florsocker över alla nötterna. Blanda runt och strö på pannacottan.

Sockergarnityr:
2 dl strösocker
Gör så här:
Smält strösocker i en torr panna. När allt är smält, ringla det på bakplåtspapper, låt stelna och bryt lagom stora bitar och tryck i pannacottan.
Recept och foto: Ida Lindgren

TUTTI FRUTTI BANANAS, TUTTI FRUTTI
En nyhet från Tutti Frutti! Smaken är lite bananas, banan med en hint av toffee. 
Självklart är den tillverkad med naturliga smaker och färger som övriga påsar 
i Fazers Mini-sortiment. Helt vegetarisk och vegansk, för att inte exkludera 
någon konsument från att njuta av Fazers Tutti Frutti.
Ca pris 12 kr | #tuttifrutti #fazersverige

Krämig kola- 
pannacotta toppad 
med bananfluff  
och kanderade  
salta jordnötter
5 dl vispgrädde
1,2 dl gelésocker
1 tsk vaniljsocker
1 burk kondenserad mjölk
en liten nypa salt

Tillbehör: Bananfluff, kanderade  
salta nötter och sockergarnityr  
(se recept till höger)

Gör så här:
 Ta bort etiketten på burken med kondenserad 

mjölk och lägg i kokande vatten och koka minst 

1 timme (öppna inte burken). Häll i grädde, 

gelésocker, vaniljsocker och salt i en kastrull och 

låt koka upp i ca 30 sek. Tillsätt halva burken 

kondenserad mjölk och rör till en slät smet. 

Häll upp i fina dessertskålar eller glas och låt stå 

kylen i minst 3-4 tim. Servera med bananfluff, 

kondenserad mjölk (kolasås), kanderade salta 

jordnötter och sockergarnityr.

Recept och foto: Ida Lindgren

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

Veganska  
chokladtryfflar
ca 20 stycken

2 msk HealthyCo Kokosolja
150 g mörk choklad 70%
2 msk kakao (gärna raw)
3 msk agave sirap
0,5 tsk äkta vaniljpulver
2 mogna avokado

Garnering: Hackade nötter, kakao nibs, 
torkade bär, kakao el. kanel

Gör så här:
Smält kokosoljan på mellanhög värme, var noga 
med att den inte bränns vid. Sänk värmen och hacka 
chokladen i mindre bitar och tillsätt i kokosoljan. 
Rör om och låt smälta. När chokladen är smält, lägg 
i resterande ingredienser (sila i kakaon), förutom 
avokadon. Blanda om ordentligt så att inga klumpar 
bildas. Mosa avokadon väl, helt klumpfri. Häll 
chokladblandningen i en skål och tillsätt den mosade 
avokadon. Rör slätt och ställ sedan blandningen i 
kylskåp i ca 30-40 min. När blandningen är fast, ta ut 
ur kyl och med en sked, kuljärn eller dina händer (vät 
händerna för att undvika att det klibbar sig) forma 
små bollar. Rulla i valfri garnering och låt sedan stå i 
kylskåp en stund tills de är helt fasta.

Recept och foto: Paulina Suonvieri

100 KITCHEN 
STORIES
Paulina Suonvieri är tjejen från Göte-
borg som driver blogg och Instagram 
100Kitchenstories. På 100 Kitchen  
Stories skriver hon om fysisk och 
psykisk hälsa, träning och resor, samt 
tar med dig på ett äventyr genom ”100 
olika kökshistorier” – utan fokus på 
någon specifik diet eller kosthållning. 

Instagram: @100kitchenstories  
Blogg: www.100kitchenstories.se

EKOLOGISK KALLPRESSAD KOKOSOLJA, HEALTHYCO
Kallpressad kokosolja från färska kokosnötter, naturligt rik på laurin- och 
kaprylsyra. Kokosoljan behåller sina goda egenskaper även vid höga temperaturer 
vilket gör att den med fördel kan användas i både matlagning och bakning. 
Passar perfekt att använda i smoothies och dressingar och som ersättare till 
smör. Når flytande form vid en temperatur på över 25 grader.
Ca pris 40 kr | #healthyco

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Vegansk Rocky Road
40 g HealthyCo Kokosolja
30 g agave sirap
2 msk kakao
1,5 tsk maca-pulver
0,5 tsk äkta vaniljpulver
2 msk jordnötssmör el. annat nötsmör
1 dl rispuffar
0,5 dl kokosflingor
0,5 dl gojibär
1 dl hasselnötter el. annan nötsort
3 msk bipollen

Gör så här:
Smält kokosoljan i en kastrull. Tillsätt honung el. aga-
vesirap, silad kakao, maca-pulver och vaniljpulver och 
rör om tills den blivit klumpfri och smält ihop. Ta bort 
kastrullen från värmen och tillsätt nötsmör, rispuffar 
och lite av kokosflingorna och nötterna, behåll lite till 
garneringen. Lägg bakplåtspapper i en liten bakform 
och häll ut blandningen. Bre ut slätt. Sätt in i frysen 
ca 2 tim. Ta ut och skär till önskade former.

Recept och foto: Paulina Suonvieri
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag Hemgjord nypon- 
soppa med  
mandelbiskvier
6 portioner

5 dl torkade nypon
1,5 l vatten
1,5 dl strösocker
1,5 msk potatismjöl
1 kanelstång

Gör så här:
Blötlägg nyponen minst 1 timme (helst över natten). Mixa grovt i en matberedare eller med en stavmixer. Koka tillsammans med kanelstången i ca 3 tim på låg värme under lock. Rör om då och då. Tag av värmen och sila bort kärnorna och skalen. Tillsätt ca 1,5 dl strösocker (tillsätt mer vatten om mycket har kokat bort). Red soppan till den tjocklek du önskar och blanda sedan i 1,5 msk potatismjöl med ca 0,5 dl vatten. Låt puttra under omrörning. För tjockare soppa, red ev. med mer potatismjöl, för tunnare soppa, späd ut med mer vatten. Låt svalna eller servera varm tillsammans med mandelbiskvier och lättvispad grädde.

MANDELBISKVIER, CLOETTA
Cloetta började tillverka mandelbiskvier 1951. De är små, knapriga och goda! 
Mandelbiskvierna passar utmärkt till nyponsoppa, glass eller bara att äta som de är. 
Passar även perfekt i bakning, både som ingrediens och garnering. Vill du göra ett 
enkelt "hemlagat" godis? Prova att doppa mandelbiskvierna i choklad och låt stelna!
Ca pris 20 kr | #cloetta #cloettamandelbiskvier

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Tiramisu med  
mandelbiskvier
4 portioner

3 msk starkt kaffe (gärna espresso)
2 dl Cloetta Mandelbiskvier
1 dl vaniljvisp
100 g marscarpone
kakao (att pudra över)

Gör så här:
Brygg kaffet starkt och låt svalna något. Lägg mandel-

biskvierna i en skål och häll över det svalnade kaffet.

Låt stå och dra i ca 2-3 min. Vispa vaniljvispen fluffig. 

Vispa marscarpone med lite av vaniljvispen så att den 

blir helt slät. Tillsätt sedan resten av vaniljvispen och 

fortsätt att vispa till en slät kräm. Fördela hälften av 

mandelbiskvierna med lag i botten på små glas eller 

koppar. Täck med hälften av ostkrämen. Lägg på 

resterande mandelbiskvier och lag. Toppa med 

ostkräm och sikta över rikligt med kakao. Servera 

direkt, eller låt stå och dra en stund. För en vuxnare 

smak, blanda 0,5 dl kaffelikör (t.ex. Kahlua) med kaffet.
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FUSILLI AV SVENSK DURUMVETE, KUNGSÖRNEN
Kungsörnen har släppt en ny premiumpasta gjort på 100% durumvete från Gotland. Efter 16 års 
testodling, utveckling och omsorg av flera dedikerade och orädda bönder blev drömmen äntligen 
till verklighet. Durumvete är nämligen en kräsen gröda som trivs i kalkrik jord och som vill ha 
många soltimmar. Gotland är just en av de få platserna i Sverige med rätt odlingsförutsättningar. 
Inspireras till att skapa fantastiska pastarätter! Det är närodlat när det smakar som bäst.
Ca pris 16 kr | #gotlandspasta

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Fusilli med 
ramslökspesto
4 portioner
 
400 g Fusilli, svenskt durumvete
4 st ägg
1 knippe sparris
rapsolja till stekning
salt och peppar

Ramslökspesto:
1 dl skållad mandel
150 g ramslök alt 100 g ruccola och 1 
vitlöksklyfta
1,5 dl grovriven prästost
1 dl rapsolja
ev extra vatten till peston

Tillbehör: Pocherat ägg

Gör så här:
Börja med peston: Rosta mandeln gyllenbrun i en 

torr, het stekpanna. Mixa samman rostad mandel, 

ramslök (alt ruccola och vitlökslyfta), ost och olja 

till en slät pesto. För tunnare pesto, tillsätt ev mer 

vatten. Fräs sparris i rapsolja. Salta och peppra. Koka 

pastan enligt anvisningarna på paketet. Blanda den 

nykokta pastan med peston. Servera med sparrisen. 

Toppa med pocherat ägg eller en rå äggula.

TE LIQUORICE/MINT/FENNEL, MANDARIN/ORANGE/HONEY-
BUSH EL. CAMOMILE/HONEY/VANILLA, TWININGS
En helt ny serie frukt- och örtteer med oemotståndligt goda smaker. För att skapa 
Twinings Infuso har Twinings sökt världen över efter örter, frukter och kryddor av 
finaste kvalitet och sedan blandat dem till perfektion – allt för att ge dig den bästa 
smakupplevelsen. Twinings Infuso innehåller endast naturliga ingredienser, är helt 
koffeinfritt och finns i 8 olika smakvariationer.
Ca pris 40 kr | #twiningsinfuso #twiningssverige

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Du får smaka 1 av sorterna.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

TORTILLA CHIPS NACHO CHEESE,  
ESTRELLA
En nyhet från Estrella i snackshyllan! Tunna, krispiga 
tortillachips med extra mycket smak. De spröda 
majschipsen är smaksatta med Nacho Cheese - en 
perfekt kombination! Passar lika bra till tacosen som 
till fredagsmyset. Gjorda på äkta majs och utan några 
smakförstärkare. Finns det något godare?  
Ca pris 22 kr | #estrellasverige

MER 3-PACK APELSIN, PÄRON EL.  
JORDGUBBE, MER
En svensk smakklassiker sedan 1962! Nu i nytt 
recept med 30% mindre socker, gjort på svenskt 
källvatten och extra berikat med Vitamin C. Smaken 
är fortfarande den goda och älskade MER-smaken. 
Precis som alltid är MER tetra fri från konserverings-
medel och färgämnen.  
Ca pris 13 kr | #mersverige

LOKA HALLON, LOKA
Årets nyhet från Loka som lanseras först i Smakbox! 
Ett friskt vatten från hälsokällan i Berslagen, lätt 
kolsyrat och med balanserad mineralhalt. Inspirationen 
är hämtad från sommaren - en tydlig, ren och fräsch 
hallonsmak som för tankarna till att stå och äta 
hallon direkt från hallonbusken. Innehåller varken 
socker eller sötningsmedel.  
Ca pris 16 kr | #lokahallon

Du får smaka 1 av sorterna.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

SPORTBOLLAR, GILLE
Gille Sportbollar. Årets goda nyhet bland kondisbitar. En kakaoboll 
med trekorn (havre, råg, vete) och hallonbitar. Produkten har 75% 
mindre socker samt 7% kostfiber och är dekorerad med kokos. 
Bakade i Sverige liksom alla andra Gillekakor. 
Ca pris 23 kr | #gillekakor

N!CK'S COCONUT BAR, N!CK'S
Det svenska varumärket N!CK'S fortsätter sin kamp 
mot socker och lanserar nu en uppföljare till den 
populära bäst i test-vinnande kexbaren. Nu i smaken 
Coconut! Coconut består av en perfekt symbios av 
kokosflingor täckt av mjölkchoklad och är en fräsch 
utmanare till övriga kokosbars. Nyheten är utan tillsatt 
socker och fri från vete och gluten. Ett medvetet val för 
den som säger nej till socker och ja till smak! 
Ca pris 12 kr | #nickstosugar

PSST... 
MISSA INTE 

ERBJUDANDET 
PÅ SISTA 

UPPSLAGET!
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Kanelbullar bakade på  
vete- & bönmjöl
ca 20 bullar

75 g rumsvarmt smör el. margarin

315 g mjölk
25 g jäst
0,5 dl strösocker
1 krm salt
1 tsk stött kardemumma
400 g Kungsörnen Mjöl av Vete & Vita bönor

Gör så här:
Värm mjölken till rumstemperatur. Smula ner jästen i en degskål på 

3-4 l. Häll över mjölken och rör om. Tillsätt matfettet i bitar, socker, 

salt och kardemumma. Mät upp mjölet. Häll det luftigt direkt ur 

påsen i ett litermått. Skaka inte måttet. Tillsätt mjölet men spar lite 

till utbakningen. Arbeta degen kraftigt, cirka 10-15 min med maskin 

eller 20 min för hand, tills den känns smidig. Låt degen jäsa övertäckt 

med bakduk cirka 30 min. Arbeta ner degen med maskin eller knåda 

den lätt på mjölat bakbord. Dela degen i 2 delar. Kavla ut varje del till 

en avlång kaka. Rör ihop ingredienserna till valfri fyllning och bred ett 

tunt lager på kakan. Rulla ihop till en rulle. Skär rullen i 10 delar och 

lägg dem med snittytan upp i pappersformar eller på plåtar täckta 

med bakplåtspapper. Låt jäsa under bakduk cirka 40 min. Värm ugnen 

till 225-250°C. Pensla och grädda bullarna mitt i ugnen i 5-10 min.

BONUS- OCH EXTRAPRODUKTER
Vi belönar gärna både trogna och nya prenumeranter.

Här presenterar vi produkter som vi packat med extra denna gång.

MJÖL AV VETE/VITA BÖNOR EL.  
VETE/ROTFRUKTER, KUNGSÖRNEN
En nyhet från Kungsörnen! Ett mjöl gjort av vete, rotfrukter och 
vita bönor för dig som vill kunna njuta av riktigt goda och lite grönare 
maträtter och bakverk. Skapat med noga hänsyn till både smak, 
konsistens och kvalitet på Kungsörnens kvarn i Malmö. I vete- och vita 
bönor-blandningen har 15% av vetemjölet bytts ut till finaste mjöl av 
vita bönor, vilket motsvarar hela 285 g färska vita bönor. I vete- och 
rotfrukts-blandningen har 10% av vetemjölet bytts ut till gula morötter 
och palsternackor, vilket motsvarar hela 704 g färska rotfrukter. Ett 
naturligt proteinrikt mjöl proppat med nyttiga fiber som hela familjen 
kan njuta av!
Ca pris 20 kr | #bönmjöl #rotfruktsmjöl

Bonusprodukten är för dig som är prenumerant och startade din 
prenumeration före 1:a maj 2017. Du får antingen mjölet eller slickepotten.

Härliga pannkakor 
med rotfruktsmjöl
4 portioner

3 ägg
2,5 dl Kungsörnen Mjöl av Vete & Rotfrukter
6 dl mjölk
0,5 tsk salt
smör el. margarin till stekning
Gör så här:
Blanda ägg och mjöl till en slät smet, tillsätt mjölken och blanda tills det inte är några klumpar. Tillsätt saltet. Stek pannkakorna i smör. Servera med valfritt tillbehör.

BONUS- 
PRODUKT

VINOSSE BY RICHARD JULIN SPARKLING 
CHARDONNAY EL. ROSÉ, MRG WINES
Ett alkoholfritt mousserande vin framtaget tillsammans med 
den världsledande Champagneexperten Richard Juhlin! 
Vinet kommer från välrenommerade gårdar i Frankrike och 
Spanien. Vinet har lagrats i minst ett år och sedan genomgått 
en varsam process för att avalkoholiseras som lämnar kvar 
vinets naturliga aromer och karaktär. Den varsamma processen 
gör att vinet behåller sina smaker och aromer extra väl. 
Innehåller 0,0% alkohol och inga tillsatser.
Ca pris 68 kr | #vinosse

BONUS- OCH EXTRAPRODUKTER BONUS- OCH EXTRAPRODUKTER
Vi belönar gärna både trogna och nya prenumeranter.

Här presenterar vi produkter som vi packat med extra denna gång.
Vi belönar gärna både trogna och nya prenumeranter.

Här presenterar vi produkter som vi packat med extra denna gång.

Bonusprodukten är för dig som är prenumerant och startade din prenumeration före 1:a maj 2017.  
Du får antingen mjölet eller slickepotten.

Extraprodukten är för dig som fått en vän att starta en 
prenumeration med din personliga kod före 30/1 eller för dig som 
startat en prenumeration via någon av våra BUBBEL-kampanjer.

SLICKEPOTT I SILIKON, PUFZ
Slickepotten - det oumbärliga köksredskapet! Pufz 
slickepott är gjord i silikon och fungerar lika bra till 
sockerkakssmeten som i stekpannan, utan att tappa 
färg och form. Här i klassisk svensk design! 
Ca pris 69 kr | #pufz

BONUS- 
PRODUKT

EXTRA- 
PRODUKT

Du får smaka 1 av sorterna.

Du får smaka 1 av sorterna.

PSST... 
MISSA INTE 

ERBJUDANDET 
PÅ NÄSTA SIDA
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Endast en kupong per köptillfälle. 
Kan ej kombineras med andra erbjudande.
  

:-3  

Nyhet!
Sportbollar
75% mindre socker

7% kostfiber

Hos Pufz hittar du unika silikonprodukter med 
svensk design och köket som gemensamt 
tema. Här hittar du allt ifrån pralinformar, roliga 
vinkorkar och haklappar som skapar matglädje 
och låter dig inspireras till nya kreationer.  
Oavsett om du vill ha nya formar till din bak-
ning och matlagning, smarta produkter till 
barnen eller presenter till nära och kära är  
Pufz ditt val på nätet - och hittar du inte  
det du söker tar vi fram det åt dig!

Ange kod SMAKBOXKNYTIS i webbutiken på  
www.pufz.se. Erbjudandet gäller t.o.m. 30/4 2018.

Följ oss i sociala medier för extra inspiration!
@pufz_se

Smarta produkter 
för köket!

ERBJUDANDEN FÖR DIG SOM FÅR SMAKBOX

20% rabatt på  
köksprodukter.  

Ange kod 
SMAKBOXKNYTIS

ERBJUDANDEN FÖR DIG SOM FÅR SMAKBOX ERBJUDANDEN FÖR DIG SOM FÅR SMAKBOX
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NÄSTA SMAKBOX
 SKICKAS FR.O.M. 11 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 
– GE OCH FÅ RABATT

Har du matintresserade vänner? Tispa dem med din unika kod så får de 
10% rabatt på sin första Smakbox. Du får dessutom 20kr lägre pris på 

din nästa box för varje ny prenumerant som provar Smakbox.

GE BORT SMAKBOX
Ge bort Smakbox i present! Du väljer själv hur många boxar du vill ge bort 
i följd och när första boxen ska skickas till mottagaren (därefter skickas en 

varannan månad). En box eller varför inte en årsprenumeration av  
Smakbox? 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


