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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.

**) Extraprodukter är primärt för dig som antingen är 1) befintlig prenumerant som gjort produktval via  
en fråga från oss eller 2) ny kund från 28:e mars som använt en rabattkod från en vän eller Smakinspiratör.

1. Mörkrostat bryggkaffe Paulig  69 kr*  #thiscupcounts #göraskillnad

2. Vegetabilisk påläggspastej, Eko Tartex  30 kr* #tartex

3. Majskakor Friggs  22 kr* #friggs

4. Funktionste Lipton  20 kr* #liptonsverige #teäralltidenbraide

5. Proteinchoklad Pandy Protein  25 kr* #pandyprotein #pandycandy

6. Färskhackade kryddor Santa Maria  25 kr* #kryddorpåtub #santamariasverige

7. Funktionsdryck NOA Active Herbs  19 kr* #drinknoa

8. Kosttillskott x2, Eko CocoVi  22 kr* #cocovisverige

9. RågCrisps Linkosuo  26 kr* #linkosuo

10. Rawbar, Eko Vitaprana  16 kr* #bodystorecom #viskaparhälsa

11. Kolsyrad fruktdryck Loka Crush  16 kr* #lokacrush

12. Råghalvor, Eko Fazer  21 kr* #fazer #råghalvor

13. Fruktsoda, Eko Nygårda    7 kr* #nygårdaeko

14. Mineralvatten Bonaqua  12 kr*  #bonaquasverige

15. Flingsalt med jod Falksalt  10 kr*  #falksalt

16. Fruktiga vingummin, Eko Ekorrens Ekologiska  16 kr*  #ekorrensekologiska 

 

17. Råsaft RÅ  25-59 kr*  #drickrå #jointheråvolution

18. Matchalatte, Eko Oatly  21 kr*  #oatly

19. Favoriter från tidigare Smakbox   10-32 kr*  Se resp. produktsida 

 

   

20. Klämmis x2, Eko Alex&Phil  34 kr* #alexphil #alexphil.se

21. Nespressokompatibel kapsel Lavazza  30 kr* #lavazzasverige

22. Kallpressad rapsolja, KRAV Gunnarshögs Gård  60 kr* #gunnarshögsgård  

 

FINNS I ALLA SMAKBOX OMDÖMEPRODUKTHASHTAG

SÅ HÄR TÄVLAR DU 
1. Dela de 5 produkter du gillar bäst i Smakbox på Instagram 
2. 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 28:e maj och vinnarna 
presenteras på @smakbox senast 7:e juni.  
Se fullständiga tävlingsvillkor på smakbox.se*

Mera Veckans Vego är den helvegetariska vardagshjälp du behöver. Här ryms massor av 
vardagsfavoriter men även festligare mat och helgmenyer. Förutom recept får du även 
inköpslistor, måltidsplanering, tips och tricks för att veckan ska gå ihop. När du vill laga 
mat på rester eller frossa i goda tillbehör hittar du också inspirationen här.

Nordstedts är Sveriges äldsta förlag, med ambitionen att också vara det modernaste. 
Här hittar du skönlitteratur och fakta, och en stor repertoar av kokböcker att inspireras av.

MERA VECKANS VEGO,
SARA BEGNER

NORDSTEDTS FÖRLAG

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

fyll i ditt omdöme här!

EXTRAPRODUKT**

DU FÅR MINST 2 AV:

Efter en lång vinter i vitt och grått börjar vi äntligen se färg i tillvaron igen. Denna Smakbox 
går i vårens tecken! Mycket av innehållet passar perfekt till en solig ute-fika eller årets 

första utemåltid.

2 år har gått sedan Smakbox skickades ut för första gången. Vi firar 2-årsdagen med 
extra många recept, hela 24 st! I denna box är vi extra stolta över att få presentera det 

spännande baobabpulvret från CocoVi och drycken från Rå! Ni hittar även några favoriter 
från tidigare Smakbox.  

Stort TACK till alla som röstat fram Smakbox till Årets Box 2017! För andra året i rad får vi 
denna ärofyllda utmärkelse - bäst bland Sveriges ca 250 boxkoncept. Smakbox tog också 

hem segern i kategorierna Bästa Innehåll och Bästa Kundtjänst. Det sporrar oss att ta 
Smakbox till nya höjder under 2018! 

Njut nu av vårens smaker med Smakbox VÅRTECKEN!

Varma hälsningar, Vi på Smakbox

SMAKBOX VÅRTECKEN

TÄVLA OM 10 KOKBÖCKER
- fota och dela på #5favoriter

 SMAKLISTA VÅRTECKEN
 Du får smaka minst 18 produkter till ett värde av 436-483 kr.

TÄVLA  & VINN

*) Vinnare meddelas på Smakbox Instagram i separat tävlingsinlägg.   
För fullständiga tävlingsregler se www.smakbox.se/sv/allmanna-villkor-personuppgiftspolicy §1.14

VINNARE AV ÅRETS BOX TVÅ ÅR I RAD
2016: BÄSTA INNEHÅLL & ÅRETS NYKOMLING

2017: BÄSTA INNEHÅLL & BÄSTA KUNDSERVICE

Tävlingen Årets Box i Sverige arrangeras av hittabox.se, 
där Sveriges över 250 prenumerationsboxar finns samlade.
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FÄRSKHACKADE KRYDDOR OREGANO, SANTA MARIA
Med färskhackade kryddor på tub slipper du skala, riva och hacka färska örter, 
vitlök, ingefära och chili. Självklart utan att behöva kompromissa med den goda 
smaken. Det har aldrig varit enklare att sätta smak på vardagsmaten!
Ca pris 25 kr | #kryddorpåtub #santamariasverige

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

Pasta Pomodoro
4 portioner

valfri pasta
2 msk olivolja
1 gul lök
2 tsk Santa Maria Garlic Paste
0,5 tsk Santa Maria Red Hot Chili Flakes1 krm Santa Maria Tellicherry Black Pepper
0,5 tsk salt
400 ml krossade tomater
2 tsk Santa Maria Oregano Paste

Tillbehör: Parmesanost och ruccola till servering
Gör så här:
Koka pastan enligt instruktionerna på förpackningen. Finhacka löken och fräs i olivolja i en kastrull på med-elvärme tills löken mjuknat. Tillsätt Garlic Paste, Chili Flakes, peppar och salt. Låt fräsa någon minut. Tillsätt de krossade tomaterna och låt koka i ca 15 min. Tillsätt Oregano Paste och blanda väl. Servera den nykokta pastan riven parmesanost och lite ruccola.

Fler smarta  
vardagstips hittar  

du på 
santamaria.se/paste
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RÅGCRISPS, LINKOSUO
Linkosuo RågCrisps har en god syrlig smak av råg. Perfekta att fylla med 
en god röra som tilltugg till drinken eller att äta som snacks, bara som 
de är. Rika på fibrer, protein, och fullkorn.
Ca pris 26 kr | #linkosuo

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

Skagenröra
15 st Linkosuo RågCrisps, valfri smak150 g skalade räkor0,5 dl majonnäs
0,75 dl crème fraiche2 msk hackad dillrivet 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 rom och dill.

Recept och foto: Anders Tegnér

Lax & wasabi
15 st Linkosuo RågCrisps, valfri smak
150 g kallrökt lax
1-3 tsk wasabi
0,5 dl majonnäs
0,5 dl crème fraiche
smörgåskrasse

Gör så här:
Hacka laxen och blanda samman med resten av ingre-

dienserna. Skeda upp salladen i chipsen och dekorera 

fint med krasse.

Recept och foto: Anders Tegnér

Gröna ärter &  
Roquefortost
15 st Linkosuo RågCrisps, valfri smak100 g  Roquefortost, mogen0,75 dl gröna ärtor3 msk gräddfil

2 msk tunt skivad salladslök1-3 tsk Cholula Hot Sauce
Gör så här:
Mosa osten och ärtorna i en skål, rör i resterande ingredienser. Smaka av med flingsalt, peppar och hotsås. Lägg röran i rågchipsen och servera.

Recept och foto: Anders Tegnér
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FLINGSALT MED JOD, FALKSALT
Falksalts pyramidformade, spröda flingor av havssalt från Medelhavet är det enda 
flingsaltet på marknaden som är berikat med livsnödvändigt jod. Saltet är naturligt 
mineralrikt med en frisk saltsmak och unik karaktär. Smulas lätt och lyfter smakupple-
velsen av såväl maträtter som söta desserter och bakverk. Allt blir godare med flingsalt!
Ca pris 10 kr* | #falksalt

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

Citrussallad med  
saffranshalloumi och 
salt honungsdressing
4 portioner

ca 300 g halloumi
½ påse saffran
1 msk olivolja
2 blodapelsiner
2 apelsiner
2 mandariner eller clementiner
65 g ruccola

Salt honungsdressing:
2 tsk olivolja
1 tsk honung
1 nypa Falksalt Flingsalt med jod

Gör så här:
Blanda saffran med olja i en skål eller plastpåse. Skär 
osten i tjocka skivor och blanda runt i saffransoljan. 
Marinera i minst 15 min. Hetta upp en grillpanna och 
stek halloumin tills den fått fin färg. Skala citrusfruk-
terna och skär i tunna skivor. Blanda citrus, ruccola 
och stekt halloumi. Ringla över honungsdressingen.

Rawbollar med  
saltlakrits och citron
2,5 dl nötter, mandlar eller solrosfrön
5 st dadlar
1 nypa Falksalt Flingsalt med jod
½ citron, zest
2 tsk lakritspulver (kan ersättas med 
kakao efter smak)
1 msk honung
sesamfrön, gärna svarta

Gör så här:
Ta de nötter eller frön du tycker om och blanda med 
dadlar, flingsalt, citronzest, honung och lakritspulver 
eller kakao. Mixa slätt i matberedare och forma sedan 
små bollar som du rullar i svarta sesamfrön. Förvara i 
kylen och strössla gärna över lite extra flingsalt innan 
du serverar.

*) Du får smaka en provförpackning av produkten.
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EKOLOGISKT KOSTTILLSKOTT BAOBAB X2, COCOVI
Baobabträdets och dess härliga frukt härstammar från Afrika, där trädet kallas "Livets träd" för 
sin långa livslängd och höga status bland många av Afrikas folk. I Norden har det blivit allmänt 
känt under namnet baobab. Det fiberrika och fettfria baobabpulvret har en smak som är 
fräsch och syrlig. Baobabpulver kan användas för att göra sylt och såser tjockare, som sötning i 
fruktdrycker eller för att få en syrligare touch på smoothies, yoghurt, kvarg, gröt eller maträtter. 
CocoVi:s Baobabpulver har en bred näringsprofil och är rik på framförallt Vitamin C, som skyd-
dar våra celler från fria syreradikaler och är viktigt för immunförsvaret.
Ca pris 22 kr* | #cocovisverige

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

Tropisk freakshake
1 shake

En sötsyrlig shake toppad med dina 
favoritfrukter och bär. 

3 dl turkisk eller grekisk yoghurt 10% 
2 dl fryst mango
1 passionsfrukt
2 tsk CocoVi Baobab-pulver

Gör så här:
Ta fram mangon ur frysen så den tinat lite innan du 
mixar ihop alla ingredienser. Mixa ihop alltsammans 
i en mixer eller med en stavmixer. Servera på en 
gång, gärna toppat med färsk frukt, bär, strössel och 
popcorn.

Röd baobab-smoothie
1 smoothie

Riv ner färsk ingefära och spetsa med 
lite chili också om du vill vakna till 
ordentligt med den här smoothien! 

1 rödbeta
1 morot
1 näve/ca 6 jordgubbar
2 tsk CocoVi Baobab-pulver
1,5 dl kokosmjölk

Gör så här:
Tina jordgubbarna och riv rödbetorna grovt. Mixa allt 
till en slät smoothie. Servera direkt i ett stort glas.

LAKTOSFRI GLUTENFRI EKOLOGISKVEGANSK

VISSTE DU ATT BAOBAB  
HAR EN RAD OLIKA 
HÄLSOEFFEKTER?
- Rik på framförallt Vitamin C, som skyddar våra 
celler från fria syreradikaler och är viktigt för 
immunförsvaret.

- Hög halt av järn som är viktigt för vår 
kognitiva förmåga och syretransporten i vår 
kropp.

- Proppat med mineralerna magnesium, kalium 
och kalcium samt vitamin B2 (riboflavin) som är 
viktiga för en god muskelfunktion. Riboflavin 
är särskilt viktigt för ämnesomsättningen, 
nervsystemet och huden.

*) Du får smaka en provförpackning av produkten. Originalförpackningen på 90 g kostar ca 70 kr.
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EKOLOGISKA RÅGHALVOR, FAZER
Rustika fullkornsrågbröd bakad med ekologiska råvaror. Goda 
att rosta! Ligger i specialförpackning som ger fantastiskt lång 
hållbarhet.
Ca pris 21 kr | #fazer #råghalvor

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

Råghalvor med ägg
2 st Fazer Ekologiska Råghalvor1 ägg
1 msk majonnäs
3 skivor gurka
smörgåskrasse (gärna eko)
Gör så här:
Koka ett ägg, låt det svalna och tärna det och blanda med majonnäs. Lägg på brödet och toppa med hyvlad gurka och smörgåskrasse.

Råghalvor med  
avocado och tomat
4 st Fazer Ekologiska Råghalvor
2 st avokados
2 st tomater
2 msk olivolja, gärna pepprig  
färsk basilika
flingsalt och svartpeppar

Gör så här:
Mosa avokadon på brödet. Krydda med lite salt. 

Skär tomaten i skivor och lägg på tillsammans med 

basilikan. Droppa över olivolja och strö över flingsalt 

och nymalen svartpeppar.

EKOLOGISK
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MAJSKAKOR HAMPAFRÖ/SVARTPEPPAR, FRIGGS
Friggs majskakor Superfrö Hampafrö & Svartpeppar är naturligt goda och tunna. Det 
nyttiga superfröet hampafrö kommer från Centralamerika och har odlats i tusentals 
år. Hampafrö är en god källa till protein, flertalet aminosyror och har en hög halt av 
fleromättade fettsyror.
Ca pris 22 kr | #friggs

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

Rödbetshummus
Toppa valfri majskaka med avokado, 
lite rödbetshummus och gröna tomater. 
Eller varför inte lite chiliflakes, flingsalt 
och olivolja? Supersmarrigt!

2 medelstora rödbetor, kokta
1 vitlöksklyfta
1,5 dl kikärtor, kokta
2 msk tahini
2 msk citronjuice
3 msk olivolja
1 krm spiskummin
salt och peppar

Gör så här:
Finhacka vitlöken. Mixa alla ingredienser i en matbe-
redare. Smaka av med salt och peppar. Ringla gärna 
lite extra olivolja på den färdiga rödbetshummusen.

Taco-Majskakor
4-6 portioner

12 st Friggs Majskakor Hampafrö & 
Svartpeppar
2 mogna avokados
1 liten vitlöksklyfta
juice från en ½ lime
juice från en ½ citron
salt och peppar
½ liten lök
200 ml ekologiska svarta bönor, avrunna
200 g majs
1,5 msk äppelcidervinäger eller vit-
vinsvinäger
olivolja
chilipulver efter smak
salt efter smak

Gör så här:
Mosa avokadon i en mellanstor skål och pressa ner 
vitlök och lime- samt citronjuice. Krydda med salt  
och peppar. Ställ avokadoröran åt sidan och gör 
taco-mixen. Blanda lök, svarta bönor och majs med 
vinägern och olivoljan i en liten skål. Krydda med  
chilipulver och salt efter smak. Bred avokadoröran 
över majskakorna, toppa med ett par matskedar 
taco-mix och avsluta med tomathalvor, färska örter 
och krydda efter smak.

Recept och foto: www.missmarzipan.com
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FUNKTIONSTE IMMUNE SUPPORT EL. BRING THE BOOST, 
LIPTON
Välkommen att prova på två nya gröna teer från Lipton med fokus på 
balans och välmående. Liptons nya teer är berikade med vitaminer och 
erbjuder dessutom fantastiska smakupplevelser. Njut av en kopp av  
Liptons nya gröna teer som en del av en hälsosam kost och livsstil.
Ca pris 20 kr | #liptonsverige #teäralltidenbraide

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

MINERALVATTEN HALLON/
BJÖRNBÄR, MANGO/ACAI EL. 
PÄRON, BONAQUA
Nyhet från Bonaqua! Samma goda 
uppfriskande smak, nu i en ny modern 
förpackning. Med 2% fruktjuice ger den 
en naturligare smakupplevelse jämfört 
med andra smaksatta vatten. Vattnet har 
som alltid tappats och buteljerats vid 
källan Hanveden i Södermanland. Smaka 
skillnaden som fruktjuice ger!
Ca pris 12 kr | #bonaquasverige

Du får smaka 1 av sorterna.

Du får smaka 1 av sorterna.

LAKTOSFRI GLUTENFRIVEGANSK

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

PROTEINCHOKLAD MED SMAK AV APELSIN, 
PANDY PROTEIN
En chokladkaka med låg sockerhalt och hög proteinhalt. 
Innehåller 93% mindre socker än en traditionell chokladkaka 
och hela 22% protein. Chokladen är ett mellanting av mjölk- 
och mörk choklad vilket ger en bra balans av sötma och kakao!
Ca pris 25 kr | #pandyprotein #pandycandy

FUNKTIONSDRYCK LINGON/GRANBARR, 
BLÅBÄR/BJÖRKSAV EL. FLÄDER/RABARBER,  
NOA ACTIVE HERBS
NOA Active Herbs är en uppfriskande stilla funktionsdryck 
med naturliga örter och smaker inspirerade av den 
skandinaviska naturen. Helt fri från konserveringsmedel och 
innehåller inga artificiella smak- och färgämnen.
Ca pris 19 kr | #drinknoa

GLUTENFRIVEGANSK

Du får smaka 1 av sorterna.

Alla Bonaquas 500 ml 
PET-flaskor säljs i  

PlantBottle flaskor - en 
flaska bestående av 50% 
återvunnen plast, upp till 

15% växtbaserad plast och 
ca 35% ny plast. 100% av 
flaskan kan återvinnas!
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EKOLOGISK RAWBAR BERRY EL. CHOCO, VITAPRANA
Vitapranas Organic Raw Bar är en läckerbit till bar tillverkad av 100% ekologiska 
råkostingredienser. Naturlig energi och sötma från nötter och dadlar, helt utan till-
satt socker och syntetiska sötningsmedel, färg- och smakämnen. Vitaprana Organic 
Raw Bar är det naturligt goda alternativet för dig som sätter lika mycket värde till 
din egen hälsa som till miljöns.
Ca pris 16 kr | #bodystorecom #viskaparhälsa

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

EKO FRUKTIGA VINGUMMIN, EKORRENS EKOLOGISKA
Hos Ekorrens Ekologiska hittar du alltid ekologiskt, naturligt godis i spännande 
smaker. Godiset är färg- och smaksatt med ekologiskt odlade frukter, växter 
och bär. Den röda färgen kommer till exempel från fläderbär. Godiset innehåller 
inga härdade fetter eller genmodifierade organismer (GMO) och rörsockret är 
odlat utan bekämpningsmedel. Helt naturligt godare! Flower Power är en påse 
ekologiska vingummin med smak av bland annat mango, passionsfrukt och citron.
Ca pris 16 kr | #ekorrensekologiska

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

LAKTOSFRI LAKTOSFRIGLUTENFRI GLUTENFRIEKOLOGISK EKOLOGISKVEGANSK VEGANSK

25%  
RABATT

Missa inte  
erbjudandet  
på sidan 42

18 19



MÖRKROSTAT BRYGGKAFFE THIS CUP COUNTS, PAULIG
This Cup Counts Single Origin innehåller noga utvalda bönor från Colombia. Det är 
mörkrostat enligt "Slow Roast metoden" vilket ger kaffet en mycket välbalanserad smak. 
Självklart är det även 100% certifierat. This Cup Counts avsätter 20 kr per sålt kilo till 
lokala ideella organisationer. Som konsument kan du själv välja vilken organisation du 
vill bidra till. Rösta på hemsidan eller genom att handla hos en återförsäljare.
Ca pris 69 kr | #thiscupcounts #göraskillnad

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

THIS CUP COUNTS  
- KAFFE SOM GÖR GOTT
För varje kilo sålt kaffe skänker Paulig 20 kr till lokala 
initiativ som gör vårt samhälle lite bättre att leva i. Var  
med och gör skillnad, varje kopp räknas! 

This Cup Counts hjälper just nu: 
Äldrekontakt I Hela Sverige Rullar I Nattskiftet

Handla och rösta på www.thiscupcounts.se eller hos  
en återförsäljare.

KOLSYRAD FRUKTDRYCK ÄPPLE, LOKA CRUSH
Loka Crush är en uppfriskande kolsyrad fruktdryck med fruktjuice. Ett bra 
alternativ till vanlig läsk för den som vill ha färre kalorier. Den innehåller 
bara naturliga ingredienser och är helt befriad från konserveringsmedel, 
sötningsmedel och färgämnen. Loka Crush är helt enkelt den perfekta 
törstsläckaren med enbart naturliga ingredienser – kolsyrat vatten från 
Bergslagen smaksatt med fruktjuice. Njutning utan kompromisser!
Ca pris 16 kr | #lokacrush

EKOLOGISK MATCHALATTE, OATLY
(Ganska) ny produkt från Oatly – en jätteinne, PK-ekologisk matcha-te-
latte (fast 100% vegetabilisk) on-the-go-dryck! Går utmärkt att förvara i 
normal rumstemperatur men dricks med fördel kall och definitivt skakad. 
Ca pris 21 kr | #oatly

LAKTOSFRI EKOLOGISKVEGANSK

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

EKOLOGISK FRUKTSODA PÄRON,  
HALLON EL. FRUKT, NYGÅRDA
Klassiska svenska smaker från Nygårda - nu ekologiska 
och med 30% mindre socker än tidigare! Nygårdas läsk-
smaker innehåller endast naturliga smak- och färgämnen. 
Ca pris 7 kr | #nygårdaeko

Du får smaka 1 av sorterna.

Du får smaka 1 av sorterna.

EKOLOGISK

RÅSAFT RÖDBETA, BALANS, FRISK EL.  
INGEFÄRA, RÅ
Funktionsdrycken RÅ är gjord på naturens egna råvaror, 
helt utan tillsatt socker. Innehåller pressade råvaror av 
grönsaker, frukter och bär som fylls direkt i flaska eller 
praktisk bag-in-box. Utan konserveringsmedel och inga 
andra tillsatser. Så nära naturen man kan komma. 
Ca pris 25-59 kr | #drickrå #jointheråvolution

LAKTOSFRI GLUTENFRI
NATURENS EGNA 

KRAFTER OCH 
FINA SMAKER 

UTAN SÖTNINGS-
MEDEL

EKOLOGISK VEGETABILISK PÅLÄGGSPASTEJ, TARTEX
Tartex är en serie vegetabiliska påläggspastejer. De är ekologiska, mjölkfria och 
innehåller enbart naturliga ingredienser. De klassiska tuberna görs av näringsjäst 
med olika smaksättningar. Passar både på mackan (gärna med något syrligt, såsom 
en skiva smörgåsgurka) och som smaksättare i soppor och såser. 
Ca pris 30 kr | #tartex

Du får smaka 1 av sorterna.

GLUTENFRI EKOLOGISKVEGANSK
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Pannkakstårta med 
passion-citronkvarg 
och mynta
2 dl kvarg
1,5 msk lemon curd
1 passionsfrukt
1 kruka mynta

Våfflor:
1 skopa pannkaksmix
1,5 dl mjölk
smör eller olja till gräddning 

Gör så här:
Blanda och stek pannkakorna enligt anvisning på förpackningen. Mixa ihop kvarg och lemon curd med mixerstav till en slät kräm. Blanda ner passionsfrukten och hacka myntan. Bygg en pannkakstårta med kvargen och strö lite hackad mynta på varje lager. Servera gärna med frukt i bitar eller skivor, eller med färska bär.

Proteinvåfflor 
med avokadoröra 
och gurksallad 
Avokadokräm:
2 avokado
1 vitlöksklyfta
saft av en ½ citron
ev. chiliflakes

Gurksallad:
1 gurka, ca 150 g
1 msk sesamolja
2 tsk kinesisk soja
½ vitlöksklyfta
1 msk riven ingefära
svarta eller vita sesamfrön

Våfflor:
1 skopa pannkaksmix
1,5 dl mjölk
smör eller olja till gräddning

Gör så här:
Vispa ihop pannkaksmixen med mjölken till en 
slät smet. Smörj våffeljärnet med smör eller 
matolja och grädda våfflorna i några minuter tills 
de fått fin färg. Dela och gröp ur avokadon. Mosa 
med en gaffel och pressa ner vitlöksklyftan och 
citronsaften. Smaka av med salt. Dela gurkan 
på längden och gröp ur kärnhuset med en sked. 
Skär gurkan i tärningar. Riv ingefäran, pressa vit-
löksklyftan och blanda ihop med sesamoljan och 
sojan. Blanda dressingen med gurkan och garnera 
med sesamfrön. Servera proteinvåfflorna med
avokadoröran och gurksalladen, toppa gärna med 
chiliflakes.

PROTEINPANNKAKSMIX LÖNNSIRAP EL. NATURELL, FAST
Med FASTs pannkaksmixer i två smaker kan du enkelt tillaga proteinladdade 
pannkakor och våfflor, till frukost, mellanmål eller som dessert. Pannkaks-
mixerna går att blanda med mjölk, vatten eller alternativ mjölkdryck. Besök 
gärna fastsverige.se för fler recept! 
Ca pris 18 kr | #fastsverige #fastprotein

 Finns endast i en del boxar.
1 av sorterna ingår.

 FAVORITER FRÅN TIDIGARE SMAKBOX
Finns endast i en del boxar

 FAVORITER FRÅN TIDIGARE SMAKBOX
Finns endast i en del boxar
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LINSCHIPS DILL & GRÄSLÖK, ESTRELLA
Chips gjorda på linser istället för potatis! Smakar minst lika gott 
som vanliga chips, men med 40% mindre fett och 13% protein. 
Vågformade, knapriga och välsmakande! Ett hälsosammare 
alternativ i chipsskålen.
Ca pris 20 kr | #estrellasverige #finnsdetnågotgodare

SVENSKODLADE KIDNEYBÖNOR, GOGREEN
På soliga Öland odlas GoGreens svenska kidneybönor. I den kalkrika jorden 
får de växa och gro i sin egen takt – med kärlek och omsorg från bönderna. 
Bönorna är fullproppade med smak och är en perfekt ingrediens för vegetariska 
rätter och gröna middagar.
Ca pris 13 kr | #gogreennordic

SUPERKEX, PAULÚNS
Ett superkex i kexhyllan från Paulúns 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

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 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

VEGANSK

VEGANSK

NESPRESSOKOMPATIBEL KAPSEL VIGOROSO, LAVAZZA
Vigoroso är en blandning av brasilianska Arabicabönor och Robustabönor från Afrika & Asien. 
En muscovado-söt espresso med en smak av mjölkchoklad och russin. Passar perfekt att 
använda till desserter, som här ovan i en ljuvlig Afternoon Delight.
Ca pris 30 kr | #lavazzasverige

KRAV-MÄRKT KALLPRESSAD RAPSOLJA,  
GUNNARSHÖGS GÅRD
Gunnarshögs Gård är en släktgård som tillhört familjen Nilsson sedan 
1897. Rapsen odlas på egen gård eller alldeles i närheten, vilket ger full 
kontroll över hela produktionen, från frö till flaska. Den skonsamma 
kallpressningen ger en rapsolja av högsta kvalitet, med naturligt 
gyllengul färg och härligt nötig smak.
Ca pris 60 kr | #gunnarshögsgård

Extraprodukt för dig som är ny kund från 28:e mars samt använt en rabattkod från en 
vän eller någon av Smakbox Smakinspiratörer. Gäller så långt lagret räcker.

LAKTOSFRI GLUTENFRI

Afternoon Delight
1 drink 

Precis i glappet mellan lördagseftermiddag 

och kväll, då vill den här smarriga 
kaffedrinken vara med. Men den kan också 

vara den perfekta avrundningen på en 

middag med vännerna. Kombinationen av 

rund kolasmak och frisk mynta är smått 

oemotståndlig.

4 st After Eight-bitar
4 cl kondenserad mjölk
25 ml Vigoroso espresso
2 dl mjölk
myntablad

Gör så här:
Smält chokladen i en skål över vattenbad. Ta bort 

skålen från värmen och blanda ner kondenserad 

mjölk. Rör om noggrant. Häll över i ett stort drinkglas. 

Skumma mjölken och häll över chokladen, sikta med 

hjälp av en sked för att få ett fint lager. Toppa med 

kaffet. Dekorera med en kvist mynta.

EXTRA- PRODUKT

EXTRA- PRODUKT

Extraprodukt för dig som är prenumerant sedan tidigare och angivit att du vill prova 
Nespressokompatibla kapslar. Gäller så långt lagret räcker.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

LAKTOSFRI GLUTENFRIVEGANSK

GLUTENFRI

 FAVORITER FRÅN TIDIGARE SMAKBOX
Finns endast i en del boxar
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EKOLOGISK KLÄMMIS, MELLIS GRÖNA ÄRTOR/SVARTA VINBÄR & 
SMOOTHIE BLÅA BÄR/VANILJ, ALEX&PHIL
Supermat för superungar! Alex&Phils klämmisar är ekologiska, glutenfria och laktosfria. 
Innehåller smaker från den svenska naturen och lite rapsolja, vars essentiella fetter 
är bra för barns tillväxt och utveckling. Du får prova en grönsaksmellis och en 
superboostad smoothie! 
Ca pris 34 kr | #alexphil #alexphil.se

EXTRA- PRODUKT

LAKTOSFRI GLUTENFRI EKOLOGISK

Tävling
Vinn ett super-kit med 24 olika 

måltider, mellanmål och gröt från 

Alex&Phil!

1. Fånga stunden när din superunge 

avnjuter en måltid från Alex&Phil

2. Lägg ut bilden på Instagram  

med taggarna #alexphil och  

#smakboxtävling

De 3 härligaste bilderna vinner!

Tävla t.o.m. 28/5.*

*) Vinnare meddelas på Smakbox Instagram i aktuellt tävlingsinlägg. För fullständiga 
tävlingsregler se www.smakbox.se/sv/allmanna-villkor-personuppgiftspolicy §1.14

Extraprodukt för dig som är prenumerant sedan tidigare och angivit  
att du har barn i åldern 0-3 år i din närhet. Gäller så långt lagret räcker.

Två år har nu gått sedan Smakbox skickades ut för första gången. 
Med över 300 olika smaker och produkter har Smakbox spridit 

matglädje och inspiration över hela landet.

I denna jubileumsdel har vi tagit fram 11 härliga recept på produkter 
som varit med i Smakbox under året som gått. Receptskaparna 
är Smakinspiratörer och bloggare som brinner för matlagning 

och bakning. De har fått välja en eller flera favoritprodukter från 
Smakbox och skapat recept utifrån dem.

Låt dig inspireras av matglädje här och på deras sociala medier! 
Kanske har du någon produkt kvar hemma som du hittar ny 

inspiration till att använda? 

Sist i denna del kan du ta del av inlägg som gjorts om Smakbox 
under året från vårt fantastiska community. Kanske hittar du din 
bild? Du kan även läsa om hur resan har sett ut under dessa 2 år.

RECEPT FRÅN  
SMAKBOX & RESAN  

FORTSÄTTER

JUBILEUMSSPECIAL - 2 ÅR MED SMAKBOX
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SWEETS BY HANA
Hana Chatila var en av deltagarna i Hela 
Sverige Bakar 2017. Till vardags arbetar 
Hana som farmaceut och driver även kontot 
Sweets By Hana där hon delar med sig av 
sina recept och bakverk. Hana skriver även 
för Vin & Matguiden där hon inspirerar med 
sina bakelser. För Hana är bakning terapi och 
hon hoppas kunna inspirera andra till att finna 
glädje i sin bakning.

Instagram: @sweets.byhana
Blogg: sweetsbyhana.com KOKOSOLJA,  

HEALTHYCO

SMAKBOX BALANS VINTERFEST, 
DECEMBER 2017

Chokladtryfflar
Enkla, nyttiga och goda tryfflar!

ca 15 st tryfflar

1,5 avokado
0,5 dl HealthyCo Kokosolja
0,5 dl kakao
1 nypa äkta vanilj
3 msk honung
hasselnötsmjöl
frystorkade hallon

Gör så här:
Mixa samman allt till en slät massa. Ställ i kyl i ca 1 

timme. Rulla till bollar och rulla sedan i frystorkade 

hallon och i hasselnötsmjöl.

JUBILEUMSSPECIAL - 2 ÅR MED SMAKBOX

YUMMI FOOD
Linda Karlsson älskar allt som har 
med mat att göra och sätter gärna 
guldkant på tillvaron. Linda kommer 
från Dalarna och driver företaget 
LK Food & Beauty där hon tar sig an 
kreativa utmaningar som matstylist, 
fotograf, matkreatör, influencer 
och receptframtagare. Med sina 
fantastiska fotokunskaper och passion 
lyckas hon fånga känslan i maten och 
väcka matglädje. Varannan torsdag 
kan man även höra Linda prata mat i 
förmiddagsprogrammet Matprat i P4 
Dalarna.

Instagram: @yummif00d
Blogg: yummifood.seNOA FLÄDER &  

RABARBER,  
NOA ACTIVE HERBS

TWININGS INFUSO  
KAMOMILL, HONUNG  
& VANILJ, TWININGS

SMAKBOX INSPIRATION,  
AUGUSTI 2017

SMAKBOX KNYTKALAS,  
FEBRUARI 2018

Spicy Rabarber- &  
Kamomill Margarita
1 glas

En vårig drink med sting! Går bra 
att göra både med och utan alko-
hol.

Kamomill/honung syrup:
2 dl vatten
3 msk honung
2 te-påsar Twinings Infuso Camo-
mile, Honey & Vanilla

Drinken:
3 msk syrup
ca 6 st hallon
3-4 blad mynta
2 dl NOA Elderflower & Rhubarb
is (mycket)

Gör så här:
Börja med syrupen: Blanda vatten och honung 
i en liten kastrull och koka på låg temperatur i 
ca 1 min, ta sedan bort kastrullen från plattan. 
Lägg i 2 st tepåsar, lägg på lock och låt stå 
för att dra i 10 min. Ta sedan ur påsarna och 
låt syrupen kallna. Muddla hallon, syrup och 
mynta i ett glas. Tillsätt NOA och rör om. Fyll 
ett vackert cocktailglas med massa is, fyll upp 
med din drink och garnera med jalapeño, mynta 
och hallon. För en vuxnare smak: Tillsätt 4-6 cl 
tequila samtidigt som du tillsätter NOA-drycken 
i glaset, blanda om.

JUBILEUMSSPECIAL - 2 ÅR MED SMAKBOX
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ARNES MAT
Arne Mattisson var en av deltagarna 
i Sveriges Mästerkock 2018 där han 
knep en 13:e plats. Arne är en nybliven 
”passionär” som han kallar det, och 
tillbringar dagarna med att ägna sig åt 
sina passioner här i livet, laga och fota 
mat, odla grönsaker, måla tavlor och 
resa. Han driver kontot och bloggen 
Arnes Mat där han varje dag uppdaterar 
och inspirerar med välgjorda bilder och 
recept på mat. Hos Arne hittar du folklig 
och internationell mat, med en twist och 
hög igenkänningsfaktor.

Instagram: @arnesmat
Blogg: arnesmat.se

QUINOABURGARE, 
RISENTA

TORTILLACHIPS,  
ESTRELLA

SMAKBOX INSPIRATION,  
AUGUSTI 2017

Quinoaburgare med  
basilikadipp och bananchips
3 portioner

1 pkt Risenta QuinoaBurgare
3 hamburgerbröd
15 st Estrella Tortillachips
8-10 st skivor stark ost
2,75 dl vatten
3 matbananer
rapsolja till stekning

Tillbehör: Tomater, rödlök, krispsallad, 
basilikadipp (se bubbla)

Gör så här:
Sätt ugnen på 220°C. Skala och skiva bananerna i tunna 
skivor på längden med en mandolin eller osthyvel. Värm oljan 
i en kastrull till 180°C och lägg i 4-6 st skivor i taget. Vänd 
skivorna efter ett par minuter och fritera tills de har blivit 
krispiga och har fått en gyllenbrun färg. Lägg över skivorna på 
en tallrik med hushållspapper, salta och låt svalna. Koka vatten 
och blanda quinoamixen med 2,75 dl hett vatten. Rör om 
ordentligt och ställ åt sidan så det får svälla och svalna. Rulla 
3 st stora bollar och tryck ut till hamburgare. Stek i stekpanna 
ca 2 min på varje sida tills de fått fin färg. Lyft över till en plåt, 
lägg på ostskivorna och baka färdigt i ugnen i ca 5-6 min. 
Lägg samtidigt in bröden i ugnen. Servera med grönsaker, 
basilikadipp och bananchips.

SMAKBOX KNYTKALAS,  
FEBRUARI 2018

JUBILEUMSSPECIAL - 2 ÅR MED SMAKBOX

Mixa ihop en enkel  
basilikadipp:

1 kruka färsk basilika
1 finhackad vitlöksklyfta
2 msk finhackad persilja

2 dl crème fraiche
0,5 dl majonnäs
salt och peppar

BRANTÄNG INSPO
Eric Brantäng arbetar till vardags som kock och 
brinner för mat, färg och form. På Instagram går han 
under namnet Brantang Inspo där han inspirerar 
med härliga matbilder från vardags till fest. Eric 
driver även bloggen Brantangs Mat där han testar 
nya produkter och utrustning, skriver recensioner 
och lägger ut goda recept. Eric älskar mat och öl, gärna 
i kombination och är en riktigt grill- och BBQ-junkie.

Instagram: @brantanginspo
Blogg: brantangsmat.se

MANITOBA CREAM, 
RAMLÖSA KVARN

SMAKBOX GOD HELG,  
DECEMBER 2016

Vegetarisk pizza med 
buffelmozzarella, stiltonost, 
fikon och grillade grönsaker
4 st pizzor

Pizzadeg:
8 dl Ramlösa Kvarn Manitoba Cream
4 dl kallt vatten
2 msk olivolja
1 tsk salt
1 krm socker
4 g blå torrjäst

Tomatsås:
1 dl tomatpuré
0,5 dl vatten
1 msk olivolja
0,5 tsk salt
0,5 tsk torkad oregano
0,5 tsk socker
några varv med svartpepparkvarnen
0,5 st vitlöksklyfta

Topping: Grillade valfria grönsaker som t.ex. 
squash, aubergine, sparris, tomat och skivad 
fänkål, fikon, buffelmozzarella och Stiltonost.

Gör så här:
Blanda ihop alla torra ingredienser till pizzadegen i en stor 
bunke och häll sedan i allt vatten och olivolja, kör degen i 
köksmaskin eller bunke med degkrokar i 10 min. Dela upp i 
4 lika delar, pensla lätt med olivolja på degarna och ställ dem 
inplastade i kylen. Låt jäsa 12-24 timmar innan utbak.

Mixa alla ingredienser till tomatsåsen med en stavmixer 
tills tomatsåsen är slät och har tjocknat. Lägg degarna på 
väl mjölad bänk och kavla ut, helst för hand genom att dra i 
kanterna. Lägg på tomatsås och buffelmozzarella. Grädda i 
förvärmd ugn på 250°C varmluft i ca 7-8 min. Toppa pizzan 
med de grillade grönsakerna, fikon och Stiltonost.

JUBILEUMSSPECIAL - 2 ÅR MED SMAKBOX
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FIAS HÄLSA
Sofia "Fia" Johansson driver företaget och kontot Fias 
Hälsa och är en glad och positiv tjej som brinner för hälsa 
och träning. Att vara aktiv är en naturlig del i Fias vardag 
och genom sina sociala kanaler vill hon inspirera andra att 
hitta samma glädje som ett aktivt liv skänker henne. Fia 
spenderar många timmar i köket med att laborera fram 
färgglada, hälsosamma recept som bevisar att hälsosam 
mat och desserter inte behöver vara varken tråkiga eller 
smaklösa. Fia tror på hälsa som en helhet där vi får ta del 
av livets alla delar och hitta en skön balans. Välkommen 
att inspireras till ett aktivt liv fyllt av matglädje!

Instagram: @fiashalsa.se
Blogg: fiashalsa.se STEEL CUT OATS,  

AXA

SMAKBOX BALANS KNYTKALAS, 
FEBRUARI 2018

Overnight Oats med 
smak av äppelpaj
1 portion

1 dl AXA Steel Cut Oats
1 msk chiafrö
1 dl vatten eller mjölk
1 nypa salt
1 nypa vaniljpulver
1 nypa kardemumma
kanel el. kanelextrakt efter tycke och 

smak

Tillbehör: 1 äpple och kvarg

Gör så här:
Blanda ihop samtliga ingredienser och låt stå, helst 

över natten. Ta fram på morgonen och toppa med ett 

skivat äpple och en klick kvarg. Om tiden är knapp på 

morgonen går det bra att blanda i det skivade äpplet 

redan på kvällen, tillsätt då lite extra vätska. För extra 

protein och äppelsmak, blanda i proteinpulver smak-

satt med äppelpaj.

JUBILEUMSSPECIAL - 2 ÅR MED SMAKBOX

Chokladgranola
En gudomlig knaprig och rostad  granola som piffar upp helgfrukosten!
4 dl fiberhavregryn
0,5 dl chiafrön
1,5 dl solroskärnor
1,5 dl pumpakärnor
2 dl naturella mandlar
2 dl naturella hasselnötter
100 g Lindt Excellence 90%
1 msk flytande honung
2-3 msk kokosolja
ca 3 msk vatten
2-3 nypor flingsalt
frystorkade hallon

Gör så här:
Sätt ugnen på 120°C. Grovhacka mandlarna och nöt-terna. Finhacka chokladen. Rör ihop alla ingredienser och lägg på en plåt med bakplåtspapper. Grädda mitt i ugnen i ca 1 timme och 20 min. Stäng av ugnen och låt plåten stå kvar inne i ugnen tills granolan svalnat helt. När granolan har svalnat, toppa den med frys-torkade hallon och häll upp i en fin glasburk.

JUBILEUMSSPECIAL - 2 ÅR MED SMAKBOX

LINDT EXCELLENCE 90%, 
LINDT

SMAKBOX BALANS KNYTKALAS, 
FEBRUARI 2018
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LIVE IT LOVE IT
Annika ”Annie” Dahlgren älskar att 
experimentera med udda ingredienser 
både till frukost, middag och i desserter. 
På hennes blogg hittar du mängder av 
vegetariska, glutenfria och sockerfria 
recept. Hon visar gärna upp hur 
fantastiskt, lätt och gott det är att laga 
hälsosam mat som hela familjen kan 
njuta av. Annie bor ihop med sin 2-åring, 
man och snart ett till litet syskon på väg 
och brinner för utomhuslek, vara aktiv 
och förstås, laga hälsosam god mat.

Instagram: @_liveitloveit_
Blogg: nouw.se/liveitloveit

LINDT EXCELLENCE 
90%, LINDT

GRANOLA,  
CLEAN EATING

SMAKBOX BALANS KNYTKALAS, 
FEBRUARI 2018

SMAKBOX BALANS KNYTKALAS, 
FEBRUARI 2018

Granolabites
100 g Lindt Excellence 90%
1,5 msk kokosmjölk
1 dl Clean Eating Granola
0,5 dl mullbär
1 msk kokosflakes

Gör så här:
Smält chokladen över vattenbad och rör om tills 
det är helt smält. Rör ner kokosmjölk och blanda 
väl. Tillsätt granola och mullbär och rör om tills allt 
är täckt av choklad. Bred ut på en form/tallrik med 
bakplåtspapper och ställ in i kyl tills det har stelnat. 
Skär i bitar med vass kniv och servera.

JUBILEUMSSPECIAL - 2 ÅR MED SMAKBOX

LINDAS MATSTUGA
Linda Råberg driver sedan 2010 matbloggen och 
kontot Lindas Matstuga där hon varje dag inspirerar 
med god, hälsosam mat. Linda älskar allt som 
har med mat att göra men hennes hjärta slår lite 
extra hårt för vegetarisk mat, smoothies i alla dess 
former, ekologiskt, goda granolas och allt med 
nötter! För Linda hör mat och hälsa ihop precis som 
glädje och mat och det vill hon visa på med hennes 
matkreationer. Lindas motto i köket är ”man tager 
vad man haver”. Hos Linda hittar du förutom mat och 
recept, en hel del tankar och spaningar kring trender 
i matbranschen.

Instagram: @matstugan
Blogg: lindasmatstuga.se

TELLICHERRY BLACK 
PEPPER, SANTA MARIA

SMAKBOX MATLAG,  
OKTOBER 2017

Krämig polenta 
med vitlöks- och 
balsamicofräst 
blandsvamp
4 portioner

Fräst blandsvamp:
1000 g blandsvamp (gärna fryst)
4 st vitlöksklyftor
3 msk rårörsocker
4 msk balsamico
smör

Polenta:
7,5 dl vatten
2 msk grönsaksfond
1,5 dl polenta majsgryn
1 dl parmesan, riven
2 msk smör
Santa Maria Tellicherry Black Pepper
salt

Gör så här:
Skala och finhacka vitlöken. Fräs svampen i smör 
(är svampen fryst så stek först svampen utan smör 
tills vattnet är borta). Tillsätt vitlöken och fräs i 
någon minut. Tillsätt rårörsocker och balsamico. 
Rör om så att sockret smälter. Stek tills svampen 
har fått ordentligt med färg. Koka upp vatten i 
en kastrull. Tillsätt grönsaksfonden och vispa ner 
polentagrynen. Låt småkoka i ca 6 min. Ta kastrullen 
från plattan. Rör ner parmesan och smöret. Smaka av 
med salt. Servera direkt med svamp och rikligt med 
nymalen Tellicherry-peppar.

JUBILEUMSSPECIAL - 2 ÅR MED SMAKBOX
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MOT BÄTTRE LIV
Charlotte Helgesson kommer från Lund och driver kontot 
Mot Bättre Liv där hon genom sina matbilder och recept 
inspirerar till en sockerfri lågkolhydratkost. Till vardags 
är hon butiksansvarig på ett familjeföretag men på lediga 
stunder tar hon varje tillfälle i akt att botanisera och prov-
laga i köket. I framtiden drömmer hon om att kunna jobb 
med mat på heltid. Inspireras till enkla, hälsosamma recept 
som hela familjen tycker om inne hos Charlotte!

Instagram: @motbattreliv
Blogg: motbattreliv.se

BÖNLASAGNE EKO, 
RISENTA

SMAKBOX BALANS MATLAG, 
OKTOBER 2017

Spenat- och  
fetaostlasagne
4 portioner

10-12 st Risenta Bönlasagne-plattor
100 g färsk babyspenat
400 g krossade tomater
150 g fetaost
100 g riven ost

Vit sås:
200 g färskost
2,5 dl vispgrädde
1,5 dl vatten
0,5 msk örtagårdakryddblandning
salt och peppar

Gör så här:
Blanda i alla ingredienser till såsen i en kastrull. Rör 
om så att den blandas väl. Koka upp och ställ sedan åt 

sidan. Häll lite av såsen i botten på en ugnsfast form. 

Lägg på ett lager lasagneplattor och varva sedan med 

spenat, krossade tomater och fetaost om vartannat 

tills alla plattor är slut. Avsluta med ett lager vit sås 
och toppa med riven ost. Strö över kryddorna och 
ställ in i mitten av ugnen på 225°C i ca 20-25 min 
eller tills ytan fått en fin gyllene färg.

JUBILEUMSSPECIAL - 2 ÅR MED SMAKBOX #smakbox
Vilka fantastiska bilder på era favoriter från Smakbox som figurerar på #smakbox - otroliga 15.000  

närmare bestämt. Här visar vi upp ett axplock. Lägg upp dina egna favoriter eller inspireras av andra!
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SMAKBOX I SOCIALA MEDIER
Många härliga matprofiler över Sverige gillar Smakbox, det är vi så glada för! Här ser du 

några inspirerande smakinspiratörer som gjort inlägg om Smakbox under året.

ÄLSKA ATT BAKA
TILLSAMMANS, FEBRUARI 2017

Vinnaren av Hela Sverige bakar 2013, Caroline 
Ahlqvist, hittade många nya favoriter i sin 
februari-box.

”Jag tycker att jag är rätt så bra på att gå runt i 
butiken och leta efter roliga nyheter men varje 
gång jag öppnar en Smakbox så får jag nya 
favoriter” - Caroline Ahlqvist

Instagram: @alskaattbaka
Blogg: blogg.alltforforaldrar.se/alskaattbaka.se

LINNEAS SKAFFERI
VÅRKÄNSLA, APRIL 2017

Vinnaren av Matbloggspriset 2016, Linnea 
Seidel, tog fram ett ljuvligt recept på 
champinjonsoppa med Kavlis mjukost till vår 
jubileumsfolder förra året. Mums säger vi! Det 
receptet tar vi gärna fram och lagar om och om 
igen...!

Instagram: @linneasskafferi
Blogg: linneasskafferi.nu

I KÖKET MED ANDERS
FIRANDE, JUNI 2017

Matbloggaren Anders Gustavsson dök direkt 
ner i sin Smakbox juni-box när den levererades! 
Barnen hittade många nya favoriter i boxen, 
väldigt goda tyckte dem. Bra betyg tycker vi på 
Smakbox!

Instagram: @ikoketmedanders
Blogg: ikoketmedanders.se
Facebook: ikoketmedanders

SMAKBOX I SOCIALA MEDIER
Många härliga matprofiler över Sverige gillar Smakbox, det är vi så glada för! Här ser du 

några inspirerande smakinspiratörer som gjort inlägg om Smakbox under året.

RÄTT RÄTT
MATLAG, OKTOBER 2017

Vinnare i Sveriges Mästerkock 2014, Amir, unbox-
ade Smakbox i sin Youtubekanal Rätt Rätt. En bra 
blandning av produkter tyckte Amir. Tummen upp 
fick vi!

”En diger blandning av olika saker av dryck, godis, 
chips, pasta och produkter som känns nya och 
bekanta” - Amir Kheirmand

Instagram: @amirkheirmand
Youtube: youtube.com/rattratt

JENNYS MATBLOGG
VINTERFEST, DECEMBER 2017

Jennys Matblogg provade Smakbox och gillade 
verkligen boxen! Toppenbetyg fick vi!

”För en matnörd som mig är det så fantastiskt 
att bli inspirerad att prova nya produkter, och 
nyheter!” - Jenny Warsen

Instagram: @jennysmatblogg
Blogg: jennysmatblogg.se

ALA ABASI
INSPIRATION, AUGUSTI 2017

Finalisten i Sveriges Mästerkock 2014, Ala Abasi, 
fick en box inspiration levererad! Med goda pro-
dukter från Smakbox tog Ala fram en aptitretan-
de god pasta med tomatsås. Inte vilken tomatsås 
som helst, utan ”Ala’s magiska tomatsås”. Ett 
recept som har ett stående inslag i vår meny!

Instagram: @ala_abasi
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JUBILEUMSSPECIAL - 2 ÅR MED SMAKBOX

Om år 2016 var året då vi lanserade Smakbox var 2017 året då vi verkligen 
etablerade oss som Sveriges största prenumerationsbox inom mat. Och även 

den bästa, enligt både jury och ni som röstat via hittabox.se. Vi är så stolta och 
tacksamma över att vi 2 år i rad utsetts till Årets Box. TACK alla ni som röstat, vi är 

så glada för ert engagemang.

Kanske är det just det som är hemligheten till varför Smakbox blivit en så 
uppskattad box – engagemanget alla ni som tar emot Smakbox skapar! På 

#smakbox finns över 15.000 bilder på boxarna och produkterna. Tusentals är ni 
som varje gång svarar på recensionen efter varje box. Tack vare all konstruktiv 

feedback och glada hejarop har Smakbox formats. 

En milstolpe för oss under hösten var när vi kunde lansera ytterligare en box, 
Smakbox Balans. Idén kom just ur feedbacken från er kunder; några av er ville ha 

mindre socker och mer vegetariskt i boxen.

Under de 2 år som gått har över 300 produkter och fler än 150 olika varumärken 
inspirerat i de totalt 17 olika boxar som skickats ut, både Smakbox och Smakbox 

Balans inräknat. Smakbox team har blivit större med bl.a. en dedikerad, och 
numera prisbelönt kundtjänst.

Vad kommer hända härnäst? Vi fortsätter förstås att jobba stenhårt med att 
hålla samma höga nivå på innehållet i boxen. Fortsättningsvis kommer innehållet 

variera mer mellan boxarna i varje utskick. Det innebär även mer inspiration 
och fler härliga recept i vår kundtidning, som följer med boxen. Vi tittar också 
på möjligheten att erbjuda hemleverans av boxen i de delar av Sverige detta är 

möjligt. Häng med så berättar vi mer allt eftersom!

Vi är så glada för att vi får inspirera dig till nya favoriter och vi ser fram emot  
att ha med dig på Smakbox-resan framåt!

Vi på Smakbox

2 ÅR MED 
SMAKBOX
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● Festmeny med vårkänslor ● Nyttiga & matiga våfflor  ● Läckert med lamm 

Ljuvliga smårätter till buffébordet

Ge ägget 
huvudrollen!

Medföljer som 
bilaga till MåBra nr 4 • 2018

Smått gott     till påsk!

22 recept  med ner i vikt-garanti

REDAKTÖR: ANNA SUNDESTEN

anna.sundesten@mabra.com

Paj-succé 
2

Håll värmen med grytor    4

Mysmiddagar 
6

Vintersallader    9

Bästa utflyktsmaten  
10

Afternoon Tea De Luxe  
12

Grön & skön soppa 
15

Innehåll i mars

Alla våra recept är kaloriberäknade och innehåll-

er max 500 kcal per portion. I recepten ser du dess-

utom fördelningen mellan fett, protein och kolhydra-

ter. Livsmedelsverket rekommenderar att närings- 

intaget under en vecka består av 10 –20   % protein, 

25–35  % fett och 50–60   % kolhydrater. Stirra dig dock 

inte blind på enstaka måltiders sammansättning, 

utan det är fördelningen under hela veckan som 

räknas! För dig som inte vill räkna kalorier, men 

ändå äta nyttigt och varierat, fungerar våra recept 

alldeles utmärkt.  

MåBra med kolhydratkoll!

Lättare att hitta rätt recept

Vi har märkt samtliga recept för att du enklare 

ska hitta rätt. Det här är betyder symbolerna:

Laktosfritt

Vegetariskt

GlutenfrittGF

V

LK

5:2
LF

Rätt med upp till 300 

kcal/portion som  

passar för halvfasta

Lågkolhydraträtt med 

upp till 20 % kolhydrater

Paj-
succé!

En paj är aldrig fel – här 

är två spännande och 

smakfulla varianter!
AV MAI KNAUER    

FOTO: BETINA HASTOFT

2 MÅBRA MAT MARS 2018

SPENATPAJ MED POTATISBOTTEN 4 portioner

PAR I PAJ

350 kcal/port

13% Protein 55% Fett 32% Kolhydrater

 GF   V  

SMÖRDEGSPAJ MED SPARRIS & RÄKOR 6 portioner

3 stora bakpotatisar, cirka 600 g 

2 msk olivolja till stekning 

1/2 msk smör till formen 

Fyllning: 
1 vitlöksklyfta 

1 färsk röd chilifrukt 

350 g färsk spenat 

1 msk olivolja till stekning 

2 ägg 
100 g ricottaost 

100 g fetaost 

1/2 bunt bredbladig persilja 

finrivet skal av 1/4 citron 

1/2 tsk stött muskotnöt 

salt och peppar

1. Skala potatisen och skär två av 

dem i runda tunna skivor. Skär 

den sista på längden. Stek all 

potatis i olja, droppa av på papper.

2. Smöra formen och täck botten 

med de runda potatisskivorna, sätt 

de långa längs kanten.

3. Fyllning: Sätt ugnen på 185°. 

Hacka vitlök och chili. Stek till-

sammans med spenat och olja i en 

panna.
4. Blanda ägg och ricotta, smula 

i fetaost. Vänd i hackad persilja, 

citronskal och muskot. Blanda i 

hackad spenat. Salta, peppra och 

häll i formen. Grädda i ugnen i ca 

40 minuter. Servera med grönsallad.

220 g färdig smördeg 

1 ägg 
salt och peppar 

75 g gruyèreost 

75 g parmesanost 

ca 450 g grön sparris 

300 g färska räkor, skalade 

1 msk olivolja 

Fänkålssallad: 

2 fänkålshuvuden 

1 äpple 
50 g hackade hasselnötter 

Dressing: 
2 msk olivolja 

1 msk citronsaft 

salt och peppar 

toppa med dill och parmesanost

1. Skär smördegen i 6 rektanglar. 

Lägg dem på en bakplåtspappers-

klädd plåt och gör ett snitt, ca  

1 cm från kanten, runt alla bitar.

2. Sätt ugnen på 200°. Vispa 

ägget och pensla på degen, salta 

och peppra. Riv de båda ostarna 

och fördela över degen. Spara 

lite parmesanost.

3. Lägg 4–5 sparrisar på varje deg-

bit. Fördela 200 g räkor ovanpå. 

Pensla med olja, salta, peppra och 

baka i ugnen i 15–18 minuter.

4. Fänkålssallad: Skär fänkål 

och äpple i skivor. Blanda dres-

singen och ringla över salladen. 

Strö över hasselnötter. 

5. Toppa pajen med räkor, dill 

och riven parmesan, servera med 

salladen.

495 kcal/port

25% Protein 59% Fett 16% Kolhydrater

LK

MARS 2018 MÅBRA  MAT  3

Ju äldre man blir, desto stelare 

blir leder, muskler och ligament. 

Med tiden minskar också muskel

massan. Resultatet blir en svagare 

kropp med sämre balans och smidighet. 

Men det finns träning 

som kan förebygga pro

blemen. Med så kallad 

Sträning, som fokuserar 

på just smidighet, styrka 

och stabilitet – kan du 

hjälpa din kropp att gå 

en ljus framtid till mötes.

– Om man tränar 

dessa viktiga områden 

kommer kroppen att hålla sig funktio

nell och ung längre. Vi håller oss skade 

och smärtfria och livskvaliteten blir 

bättre, säger MåBra:s motionsexpert 

Sofia Åhman.
Tyvärr hamnar Sträningen ofta  

ganska långt ner på träningslistan – i 

värsta fall glöms den till och med bort. 

– Vi är uppväxta med att konditions

träning är ”riktig” träning. Det fanns 

ingen gymkultur tidigare. På den tiden 

skulle man jogga, promenera eller åka 

skidor. Så när vi har tidsbrist är det 

därför lätt att man prioriterar bort de 

här delarna, säger Sofia Åhman.

Att träna kondition är 

lätt, men det är minst 

lika viktigt att jobba 

med styrka, balans och 

rörlighet. Så här 

kommer du igång med 

S-träningen som håller 

din kropp ung längre!
AV CECILIA EDSTRÖM   FOTO: SHUTTERSTOCK

Sofia Åhman, 

MåBra:s mo-

tionsexpert.

SSATSA PÅ 

● Smidighet ● Styrka ● Stabilitet

•

-TRÄNING!

28 MÅBRA NOVEMBER 2017

MåBra – Sveriges största hälsotidning – ger dig nya hälsorön, gripande 
intervjuer,  praktiska råd och kloka expertsvar.  Dessutom 16 sidor lätt 
och läcker mat varje månad! MåBra vill  motivera och inspirera till ett 
större välbefinnande utifrån din situation. Den enda som vet vad du 
mår bra av är ju du själv!

SVARSPOST
20656063
162 21 Vällingby

Erbjudandet gäller i 10 dagar och endast kunder inom Sverige. Din premie får du ca 5 veckor efter att betalningen  
för din prenumeration registrerats. MåBra tillhör Aller Media AB, som behandlar och lagrar namn- och adress- 
uppgifter m m med hjälp av modern informationsteknik. Jag vill gärna få fler spännande erbjudanden från Aller Media AB 
via e-post, SMS eller röstmeddelande till de adresser/nummer jag anger! Detta möjliggör bl a info om premieleveran-
ser via SMS och e-post. Mer information finns på integritetspolicy.se Vill du inte ta del av erbjudanden framöver,  
vänligen meddela oss: e-post kundservice@aller.se el tel 042 - 444 30 31. Du har tillgång till dina digitala utgåvor 
under samma tidsperiod som prenumerationen på din papperstidning. Med reservation för ev felskrivningar.

NAMN:

ADRESS:

POSTADRESS:

E-POSTADRESS:

TEL NR: MOBILNR:

*+ porto och exp avg 59:–

Klipp ut  
kupongen  
och posta 

 redan idag!

P
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FR
I 

S
V

A
R
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K

U
P

O
N

G
0019G9

3 nr 99:–*
+ 2 cocktailglas
     Ord. pris 3 nr 150:–

6 nr 179:–*
+ 2 cocktailglas
     Ord. pris 6 nr 299:–0019GB

Prenumerationen 
avslutas automatiskt

Frankeras ej. 
MåBra

bjuder på 
portot.

Endast för dig som kund hos Smakbox

3nr av
MåBra
99:–

Träning &
motion

+ 2 cocktailglas från Iittala 

Matbilaga 
i varje 

nummer!

Din premie!
värde 338:–

✃

endast

Beställ enkelt på internet: www.prenumerera.se/mabra    Kampanjkod:  SMBRS00BNN

VI SKAPAR HÄLSA!

Hälsokost och kosttillskott

Naturliga och ekologiska livsmedel 

Träningskläder och tillbehör

Naturliga skönhetsprodukter

Miljövänliga hem- och hushållsprodukter 25% rabatt!* 

Ange kod: 
BODYSTORE25

*Erbjudandet gäller t.o.m. 20 maj 2018. 25% rabatt på ett köp/kund. Rabattkoden gäller  
även på redan rabatterade produkter, dock ej i kombination med andra rabattkoder eller presentkort.

ERBJUDANDEN FÖR DIG SOM FÅR SMAKBOX ERBJUDANDEN FÖR DIG SOM FÅR SMAKBOX
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NÄSTA SMAKBOX
 SKICKAS FR.O.M. 4 JUNI

Den ligger 2 veckor på ditt utlämningsställe. 

TIPSA VÄNNER 
– JUBILEUMSERBJUDANDE
Tispa vänner med din unika kod så får de 10% rabatt på sin 

1:a Smakbox + Ekologisk rapsolja från Gunnarshögs Gård! Du 
får dessutom 40kr (ord. 20 kr) lägre pris på din nästa box för 
varje ny prenumerant som provar Smakbox. Gäller så länge 

lagret räcker. 

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).   

Köp på smakbox.se/ge-bort-smakbox.

RECENSION

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

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

@SMAKBOX, #SMAKBOX              FACEBOOK.COM/SMAKBOXSE


