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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.
**) 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 startat en prenumeration via någon av våra BUBBEL-kampanjer.

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

2. Kosttillskott Clean Eating 50 kr* #kzcleaneating

3. Glutenfri pasta Pasta d’oro 16 kr* #pastadoro

4. Kosttillskott, Eko CocoVi 55 kr* #cocovisverige

5. Steel Cut Oats AXA 23 kr* #axasverige

6. Kanelextrakt, Eko Khoisan Tea 27 kr* #khoisantea

7. Superkex Paulúns 32 kr* #pauluns #paulunskex

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

9. Smartsnacks Gårdschips 22 kr* #gardschips #smartsnacks

10. Superbar Paulúns 20 kr* #pauluns #paulunsbar

11. Naturens Bästa Kiviks Musteri 22 kr* #kiviksmusteri

12. Smörgåskex Breton 19 kr* #bretonkex #vintakex

13. Lindt Excellence 90% Lindt 25 kr* #lindt #excellence

14. Kokosbar x2 N!CK'S 24 kr* #nickstosugar

15. Mineralvatten Loka 16 kr* #lokahallon

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

 Totalt 469 kr* 

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!

EXTRAPRODUKT

BONUSPRODUKT

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.  

Vare sig du har ett nyårslöfte som sporrar dig eller om du länge ätit balanserat är vi glada 
att kunna erbjuda dig Smakbox Balans med både spännande nya varor och vanor. Denna 
gång får du bl.a. superalger eller vetegräs i boxen - om du inte har provat det förut får du 

chansen nu. 

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. 

Knaprigt ungsrostad granola från Clean Eating med endast naturliga ingredienser ser vi 
också fram emot att bjuda dig på.    

Vi önskar dig ett härligt KNYTKALAS!

Varma hälsningar, Vi på Smakbox

SMAKBOX KNYTKALAS

@SMAKBOX, #SMAKBOX              FACEBOOK.COM/SMAKBOXSE

Dela & 
vinn

Bonusprodukten är för dig som är prenumerant och startade din prenumeration före 1:a maj 2017.

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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GLUTENFRIA MAKARONER, PASTA D’ORO
Pasta d’oros glutenfria pasta från Sam Mills är en 100% naturlig pasta som är 
gjord på endast majs och vatten. Majsmjölet ger pastan en fin, gul färg. Den unika 
tillverkningstekniken ger en god smak och den riktiga ”al dente” konsistensen. 
Innehåller inga tillsatser och är fri från gluten, ägg, soja och ärtprotein vilket gör att 
den passar alla som vill undvika gluten.
Ca pris 16 kr | #pastadoro

SUPERKEX ÄPPLE/INGEFÄRA/PUFFAD QUINOA EL. CHIAFRÖN/
SOLROSFRÖN, PAULÚNS
En nyhet i kexhyllan från Paulúns! Ett superkex helt utan tillsatt socker och fylld 
med nyttigheter. Det innehåller 55% frön som både ger dig extra protein och en 
riktigt god smak. Här i goda smaker av frukt, örter och superfrön.
Ca pris 32 kr | #pauluns #paulunskex

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtagVegetarisk pastasallad 
Farmhouse style
4 portioner

400 g Pasta d’oro Makaroner
400 g halloumi
1 dl plockad bladpersilja
1 handfull babyspenat
4 dl gröna ärtor
1 dl krämig dressing, ex. en smaksatt 
Crème Fraiche eller Kens Farmhouse 
Ranch
50 g finriven parmesan
1 ask röda cocktailtomater

Gör så här:
Koka pastan i 15 minuter tills den är mjuk och spola den sedan kall. Skär halloumin i mindre bitar och stek den krispig och gyllenbrun. Blanda samman allt och smaksätt salladen med flingsalt och svartpeppar efter tycke och smak.

Du får smaka 1 av sorterna.

GLUTENFRI

 Du hittar hela 
sortimentet på 

välsorterade Coop 
och Citygross!
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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

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.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Parmesanostkorgar 
med sparris &  
balsamvinäger
4 korgar

4 msk parmesanost
4 st sparris
Extra virgin olivolja
Balsamvinäger di Modena
gräslök

Gör så här:
Värm olivoljan i en stekpanna och häll sedan i parmesanosten i cirklar i ca en kaffekopps storlek i diameter. När osten har smält, lyft ur ostplattorna med en våt spatel eller slickepott och lägg på en uppochnervänd muffinsplåt, så att de antar formen av små korgar. Koka sparrisen i väl saltat vatten och skär sedan i mindre bitar. När ostkorgarna stelnat, lägg i sparrisskivorna och ringla över balsamvinägern. Garnera med finhackad gräslök.

BARA I 
SMAKBOX
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STEEL CUT OATS, AXA
Steel Cut Oatmeal har blivit ett populärt frukostinslag på andra sidan Atlanten i Brooklyn. 
Där valsas inte havren till gryn utan havrekärnorna klipps istället och kallas Steel Cut 
Oats. Klippta havrekärnor ger ett helt annat tuggmotstånd till gröten vilket ger en 
grövre och fylligare havregröt. Den kokas med fördel i mjölk för att få en härlig krämig 
konsistens. Innehåller 100% fullkorn, är rik på fiber och innehåller inget tillsatt socker.
Ca pris 23 kr | #axasverige

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

Steel Cut  
Overnight Oats
1 portion

¾ dl AXA Steel Cut Oats
1 dl valfri yoghurt
0,5 dl mandelmjölk
0,5 tsk vaniljpulver
1 krm kardemumma

Gör så här:
Blanda ihop samtliga ingredienser i en skål och 

ställ i kylskåp över natten. Grynen kommer att suga 

upp vätskan under natten, så du har en färdig 

rawfood-gröt till frukost. Ta ut skålen på morgonen 

och toppa med färska bär och nötter.

Steel Cut Oatmeal 
med äpple och  
lönnsirap
1 portion

1 dl AXA Steel Cut Oats
1,5 dl vatten
1,5 dl mjölk
0,5 kryddmått salt

Gör så här:
Blanda samtliga ingredienser i en kastrull. Koka upp 
och låt småkoka i 6-8 min. Rör om då och då. Toppa 
med lättstekta äppelskivor, kanel och lönnsirap. 
Servera med mjölk eller vaniljkvarg.

VEGANSK
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EKOLOGISKT KOSTTILLSKOTT SPIRULINA EL.  
VETEGRÄS, COCOVI
Populära kosttillskott att ha i din smoothie, detoxshot eller varför inte 
lemonad! Spirulina är en mikroskopisk alg som livnär sig på solljus och vatten 
genom fotosyntesen och är bland de mest näringsrika ämnena på denna jord. 
Vetegräspulver är en grodd av vetefrö som har malts ned till pulver. CocoVi’s 
vetegräspulver är ekologiskt tillverkat och är, trots sitt namn, fritt från gluten.
Ca pris 55 kr | #cocovisverige

Spirulinashot
4 portioner

1 kiwi
1 äpple
¼ gurka
1-2 tsk CocoVi Spirulina
1 dl vatten 

Gör så här:
Mixa till en slät shot och häll upp i små shotsglas. 
Servera direkt!

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Vetegräs-lemonad
2 portioner

1,5 msk pressad citron
1 tsk CocoVi Vetegräs
1 tsk flytande honung
1 dl vatten

Gör så här:
Pressa saften ur en halv citron och mät upp 1,5 
msk. Blanda med resten av ingredienserna för hand 
eller i en mixer. Häll upp i små shotsglas och drick 
direkt! 

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

LAKTOSFRI GLUTENFRI EKOLOGISKVEGANSK

Du får smaka 1 av sorterna.
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LINDT EXCELLENCE 90%, LINDT
En choklad med 90% kakao skapad av Lindts chokladmästare. Den kraftfulla kakao- 
smaken dominerar första intrycket för att sedan övergå i en överraskande len 
smakupplevelse med relativt mild syra och svag bitterhet. Den jordiga karaktären 
smälter finkänsligt samman med toner av koda och vanilj. Passar utmärkt till starkt 
kaffe eller som smaksättare i smakrika rätter.
Ca pris 25 kr | #lindt #excellence

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

Köttgryta med smak 
av choklad
4 portioner

4 skivor bacon
salt och nymalen svartpeppar
2 msk mjöl
900 g grytkött
1 gul lök
2 selleristjälkar
250 ml torrt rött vin
1 liter köttbuljong
2 kvistar färsk timjan (plus mer till 
garnering)
2 morötter
175 g pärllök
2-4 bitar Lindt Excellence 90%

Gör så här:
Hacka baconen och stek i stekpanna tills de är bruna 

och krispiga. Tag av stekpannan (spara baconfettet) 

och lägg över på en tallrik. Blanda mjöl med salt och 

nymalen svartpeppar efter tycke och smak. Tärna 

köttet i kuber och blanda i mjölblandningen tills helt 

mjöltäckta. Bryn köttet i baconfettet som är kvar i 

stekpannan tills alla sidor är brynta. Tag bort från 

stekpannan och lägg åt sidan för att vila. Tärna löken 

och stek sedan i samma panna tills den är mjuk och 

karamelliserad. Tillsätt hackad selleri och stek tills 

mjuk. Tillsätt vin och låt koka. Skrapa upp fett och 

köttrester från botten av stekpannan med en träsked 

så att det blandas med vinet. Låt koka en stund för att 

reducera alkoholen. När mängden vätska har minskat, 

tillsätt köttbuljong, köttet och baconen. Smaka av 

med salt och peppar. Lägg i 2 kvistar färsk timjan.  

Låt grytan koka upp under lock, sänk sedan värmen 

och låt puttra i ca 2,5 timmar eller tills köttet är 

mjukt. Under tiden, hacka morötter i stora bitar och 

blanchera pärllöken. När ca 30 minuter återstår, till-

sätt morötterna och pärllöken. Låt puttra under lock 

tills grönsakerna är mjuka. Ta ur timjanstjälkarna och 

rör i 2-4 bitar hackad choklad. Smaka av och tillsätt 

mer choklad efter behov. Krydda upp med salt och 

peppar. Garnera med färsk timjan.

LÄR DIG LAGA MAT 
MED CHOKLAD!
Om du ännu inte har testat att laga mat med 
choklad har du missat något. Gör kryddiga rätter 
rikare och mer smakrika med dessa experttips från 
Eyal Liebman, den kända kocken och sommeliern 
som arbetat på topp-restauranger som Toronto’s 
Harbour Sixty Steak House och Böehmer. 

TÄNK PÅ CHOKLAD SOM VILKEN 
ANNAN INGREDIENS
Om du tycker det verkar skrämmande att använda 
choklad i din matlagning – börja med att se på den 
på ett annat sätt. Choklad är inte bara en fantastisk 
smaksättning i desserter, det kan också användas 
som en fristående ingrediens i din matlagning 
precis som vilka andra kryddor och örter.

VÄLJ RECEPT MED OMSORG
Mörk choklad ger djup och smak till alla möjliga 
olika recept, men om det är första gången du lagar 
med choklad kan det vara en god idé att börja med 
de mest klassiska recepten. Testa att laga en mustig 
sås eller den mexikanska rätten ”mole”, en chili eller 
en gryta.

KOLLA PÅ KAKAOHALTEN
Kakaohalten anger mängden rå kakao och varierar 
beroende på vilken choklad du väljer. Det är just 
kakaohalten som ger den mörka chokladen dess 
smakprofil, liksom dess smältpunkt. När du använder 
choklad i en kryddig maträtt är det bäst att välja 
mörk choklad som har 65% kakao eller högre.

TEMPERATUR ÄR A OCH O
Oavsett om du tempererar choklad eller lagar mat 
med det är temperaturen det viktigaste. Om du 
kokar chokladen i för hög temperatur bränns den 
– så håll ett vakande öga när du lagar mat med 
choklad. Smaka av ofta för att vara på den säkra 
sidan. Bränd choklad har en mycket distinkt smak, 
men det kan ta tid att lära sig att känna igen den.

OROA DIG INTE FÖR ATT GÖRA MISSTAG
Försök och misstag är det som gör bra kockar bra, 
så experimentera med olika texturer och varianter 
av choklad. Prova att strö kakaonibs över en sallad, 
balansera mustigheten i en hemlagad BBQ-sås 
eller ringla den över rostbiff eller fläskfilé. Det finns 
många olika sätt att använda choklad som smak-
sättare i kryddiga rätter – bara kreativiteten sätter 
gränserna!

Tävling
Vinn ett choklad-kit från Lindt!

1. Ta en bild när du lagar  något med choklad2. Lägg ut bilden på Instagram  och tagga med #lindt och #smakboxtävling

De 3 bästa bilderna vinner!  Tävla t.o.m. 20/4.*

*) Vinnare meddelas på Smakbox Instagram i aktuellt tävlingsinlägg.  
För fullständiga tävlingsregler se www.smakbox.se/sv/allmanna-villkor-personuppgiftspolicy §1.1412 13



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 #produkthashtagDela 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.

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.
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GRANOLA, HALLON/VANILJ, HASSELNÖT/HONUNG, KOKOS/
DADEL EL. ÄPPLE/KANEL, CLEAN EATING
En knaprig ugnsrostad granola bestående av endast naturliga ingredienser. 
Rik på fibrer, vitaminer och mineraler. Fri från onödiga tillsatser och snål på 
snabba kolhydrater. Ljuvligt god till yoghurt, kvarg, mjölk eller nötmjölk.
Ca pris 50 kr | #kzcleaneating

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

Du får smaka 1 av sorterna.

CLEAN EATING
Clean Eating grundades av profilen Katrin Zytomierska 
efter en oönskad viktuppgång efter första graviditeten. 
Med en ändrad kost snål på snabba kolhydrater hittade 
hon snabbt tillbaka till den kropp hon trivdes i. Det blev 
startskottet på konceptet Clean Eating.

Clean Eating står för rena och hälsosamma livsmedel, fria 
från onödiga tillsatser. Företaget grundades i början av 
2012. Drygt sex år senare består Clean Eating av en bred 
produktlinje med ett tjugotal unika produkter, tillgängliga 
i välsorterade mataffärer runt om i hela landet. Visionen är 
livsmedel goda och nyttiga för alla! Du hittar alla produkter 
hos ICA, Hemköp, City Gross, mathem.se, mat.se, apotea.se, 
delitea.se och givetvis i den egna webbshopen cleaneating.se.

Följ @cleaneating.se på Instagram för mer inspiration!

 Recept och foto: 
@swedishbrekkie
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NATURENS BÄSTA CITRON/INGEFÄRA, KIVIKS MUSTERI
Naturens Bästa är en serie smakrika frukt- och bärdrycker från Kiviks Musteri där naturens nyttigheter 
står i fokus. Dryckerna har ett högt fruktinnehåll och all sötma kommer från frukt och bär. Det bästa 
från naturen helt enkelt! Här i en syrlig citronsmak med kryddig ingefära som smakar som friskheten 
själv. Precis som citronen används ingefäran ofta i matlagning samt som naturens egen måbra-nyttig-
het, vilket gör att den lämpar sig perfekt som måltidsdryck eller som uppiggande på morgonen!
Ca pris 22 kr | #kiviksmusteri

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

LAKTOSFRI GLUTENFRIVEGANSK

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

SUPERBAR KAKAO/PECAN, BLÅBÄR/CHIA, KAKAO/VANILJ EL. 
KOKOS/MANGO, PAULÚNS
Nu kommer Paulúns med nya smarta mellanmål fullproppade med nyttigheter 
från nötter, frön, frukt och bär. Innehåller endast naturliga råvaror och har inget 
tillsatt socker. Barsen består av 21% växtbaserat protein. Ett perfekt och mättande 
mellanmål för att fylla på med energi under dagen!
Ca pris 20 kr | #pauluns #paulunsbar

Du får smaka 1 av sorterna.
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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.

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

SMARTSNACKS LINSSNACKS PARMESAN, QUIONASNACKS 
JALAPEÑO/CREME FRAICHE EL. HUMMUSSNACKS OREGANO/
TIMJAN/SUMAK, GÅRDSCHIPS
En nyhetslansering från Gårdschips! Ett nyttigare alternativ till vanliga chips som 
ger både nytta och nöje i samma påse. De kallas för Smartsnacks och innehåller 
en mängd sånt som är bra för dig, bl.a. högre protein, mindre fett, inget gluten och 
fantastisk smak såklart! Smaken Hummus & Quinoa är vegan.
Ca pris 22 kr | #gardschips #smartsnacks

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Du får smaka 1 av sorterna.

LAKTOSFRI GLUTENFRIVEGANSK

Cashewdipp med  
kantarellsmak
2,5 dl naturella cashewnötter

4 tsk citronsaft
3 msk vatten
2 msk Gårdchips Dippmix Kantarell

1 tsk örtsalt
0,5 tsk svartpeppar

Gör så här:
Blötlägg cashewnötterna i en skål med vatten och låt 

ligga i rumstemperatur över natten. Häll av nötterna i 

ett durkslag och skölj i kallt vatten. Mixa cashew-

nötterna tillsammans med vatten, citronsaft, salt och 

peppar till en krämig konsistens. Blanda i dippmixen 

och servera med chipsen.
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KANELEXTRAKT, KHOISAN TEA
Kanel som är en av de mest använda kryddorna finns nu i flytande form! Perfekt 
som smaksättning vid bakning, att ringla över pannkakorna, att droppa i kaffet eller 
i frukostgröten. Kanelen kommer från odlingar i Vietnam och på Sri Lanka beroende 
på var den bästa råvaran för stunden finns. Ekologisk och KRAV-märkt! 
Kanelextraktet är en del av Khoisan Tea’s populära extraktserie som även inkluderar 
vanilj- lakrits- och ingefäraextrakt.
Ca pris 27 kr | #khoisantea

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

Kanelfudge
ca 50 st

0,5 dl ljus sirap
3 dl grädde
3 dl rårörsocker
0,5 tsk Khoisan Tea Vaniljpulver
3 msk Khoisan Tea Kanelextrakt
25 g smör

Gör så här:
Koka ihop sirap, grädde, socker och vaniljpulver i ca 
30 min tills det håller kulprovet eller termometern 
visar 118 grader. Kulprovet: Ta en tesked smet och 
häll i ett kallt glas vatten. Smeten ska då gå att ta upp 
och rulla till en kula. Värm fudgen sakta i slutet då det 
bränns lätt i botten. Tag av kastrullen från värmen och 
rör ner kanelextraktet och smöret. Vispa smeten med 
elvisp på hög effekt tills det börjar bli spår i smeten 
av vispen. Ju längre du vispar desto smuligare fudge. 
Fyll en 20*20 cm form med smeten och låt stelna 
sakta i rumstemperatur. Skär i kuber och servera eller 
slå in i papper och lägg i en fin burk.

VEGANSK

SE HELA 
SORTIMENTET PÅ 
KHOISANTEA.SE
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

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 deras 
populära bäst i test-vinnande kexbar. 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 till-
satt socker och fri från vete och gluten. Ett medvetet 
val för den som säger nej till socker och ja till smak! 
Ca pris 24 kr | #nickstosugar

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.

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

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

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.

Bonusprodukten är för dig som är prenumerant och startade din prenumeration före 1:a maj 2017. 

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

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

EXTRA- 
PRODUKT

Du får smaka 1 av sorterna.

PSST... 
MISSA INTE 

ERBJUDANDET 
PÅ SISTA 

UPPSLAGET!
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ERBJUDANDEN FÖR DIG SOM FÅR SMAKBOX

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
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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


