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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

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

årets första måltid på uteplatsen.

2 år har gått sedan Smakbox skickades ut för första gången. Vi firar 2-årsdagen med 
extra många recept, hela 33 st! Den här gången varierar innehållet mer än vanligt mellan 
boxarna. Nya prenumeranter får prova några Smakbox-favoriter från tidigare medan ni 

som varit med längre får prova nya smaker. 

Dessutom belönas trogna prenumeranter med den prisbelönta chokladen från Malmö 
Chokladfabrik som fått många fina omdömen i Smakbox, eller med en värdecheck för 

Abba Middagsklart nya thai-smaker.    

Stort TACK till alla som röstat fram Smakbox till Årets Box 2017! För 2:a året i rad får vi 
denna ärofyllda utmärkelse - bäst bland Sveriges ca 250 boxkoncept. 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

TÄVLA  & VINN

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

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

1. Durumpasta Pastificio Barbieri  48 kr* #foodemilia

2. Frukostkex belVita  31 kr* #belvita

3. Kolsyrad fruktdryck Loka Crush  16 kr* #lokacrush

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

5. Fruktjuice x2 Bravo  12 kr* #bravofruktstundmedsugrör

6. Funktionste Lipton  20 kr* #liptonsverige #teäralltidenbraide

7. Flingsalt med jod Falksalt  10 kr* #falksalt

8. Proteingodis Pandy Protein  25 kr* #pandyprotein #sodashakers

9. Herrgårdscider Kiviks Musteri  12 kr* #kiviksmusteri

10. Bacon Bits Tulip  23 kr* #tulip #tulipbacon

11. Grekisk Salladsdressingmix, Eko Spicemaster    6 kr* #spicemaster

12. Fruktsoda, Eko Nygårda    7 kr* #nygårdaeko

13. Mineralvatten Bonaqua  12 kr* #bonaquasverige

14. Cerealbar Nesquik    8 kr* #nesquik #nesquikbar

15. Dippmix Gårdschips  13 kr* #gardschips 

 

16. Färdig baksmet Milda  30 kr* #bakamedmilda

17. Muscovadorörsocker Dansukker  22 kr* #dansukker

18. Mikroris Veetee  20 kr* #rice&easy #veetee

19. Knäckesticks Vilmas  26 kr* #vilmas

20. Mörkrostat bryggkaffe Paulig  28 kr* #thiscupcounts #göraskillnad

21. Senap Felix  18 kr* #felix_sverige

22. Tunnknäcke Leksands Tre Kullor  30 kr* #leksandsknäcke #trekullor

23. Favoriter från tidigare Smakbox   15-21 kr* Se resp. produktsida 
 

   

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

25. Nespressokompatibel kapsel Lavazza  30 kr  #lavazzasverige

26. Kallpressad rapsolja, KRAV Gunnarshögs Gård  60 kr  #gunnarshögsgård   

 

  

 

27. Malmö Choklad Malmö Chokladfabrik  60 kr  #malmöchokladfabrik

28. Gratängsås (värdecheck) Abba Middagsklart  21 kr  #middagsklart #abbakungshamn 

FINNS I ALLA SMAKBOX OMDÖMEPRODUKTHASHTAG

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

fyll i ditt omdöme här!

EXTRAPRODUKT**

BONUSPRODUKT***

DU FÅR MINST 4 AV:

 SMAKLISTA VÅRTECKEN
 Du får smaka minst 19 produkter till ett värde av 367-446 kr.

**) Extraprodukter är primärt för dig som antingen är 1) befintlig prenumerant som gjort produktval via en fråga från 
oss eller 2) ny kund från 28/3 som använt en rabattkod från en vän eller Smakinspiratör.

***) Bonusprodukten är primärt för dig som är prenumerant och startade din prenumeration före 1/2 2018.

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

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.

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

*) Du får smaka en provförpackning av produkten.

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.
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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

Fler smarta  
vardagstips hittar  

du på 
santamaria.se/paste

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.
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CRISPY BACON BITS, TULIP
Färdigstekta bacontärningar som passar till… i princip allt! Använd som 
smaksättare, som huvudingrediens eller som garnering till dina favoriträtter.  
En perfekt produkt för dig som älskar bacon!
Ca pris 23 kr | #tulip #tulipbacon

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

Avokadosallad med 
Crispy Bacon Bits, 
grönkål och matvete
4 portioner

½ burk Tulip Crispy Bacon Bits
350 g kokt matvete
50 g grönkål
120 g romansallad
1 st avokado

Vinägrett:
½ burk Tulip Crispy Bacon Bits
1 dl olivolja
1 st lime
1 tsk senap
2 msk finhackad persilja
0,5 tsk brunt farinsocker
salt och peppar

Gör så här:
Blanda olivolja med saften från en ½ lime och limeskal 
från en hel lime, senap och brunt farinsocker i en skål. 
Häll sedan i Crispy Bacon Bits och persilja. Smaka av 
med salt och peppar. Skala och kärna ur avokadon 
och skär den i tunna skivor på längden. Skär salladen i 
mindre bitar. Blanda ingredienserna med vinägretten 
och smaka av med salt och peppar. Toppa sedan 
salladen med resterande Crispy Bacon Bits.

Tävling
Vinn en månadsförbrukning av Tulip Crispy Bacon Bits!1. Fota och dela din härligaste måltid med Tulip Crispy Bacon Bits2. Tagga #tulipbacon och #smakbox-tävling

De 4 härligaste bilderna vinner!  Tävla t.o.m. 28/5.*

4 portioner

1 burk Tulip Crispy Bacon Bits
1 gul lök
1 vitlök
2-3 lagerblad

8 morötter
8 dl grönsaksbuljong
250 g kycklingfilé
100 g sockerärtor
1 msk gräslök
salt och peppar

Gör så här:
Skiva lök och morötter, lägg sedan i en stor gryta tillsammans med lagerblad och en klick 

smör. Bryn lätt innan du slår på buljongen. Koka ca 20 min, tills morötterna är mjuka. 
Mixa allting tills du får en slät puré. Godast blir det om du mixar med lagerbladen kvar. 

Salta och peppra efter smak. Stek kycklingen och skär varje filé i 2-3 bitar. Skölj sockerär-

torna och koka dem sedan snabbt i soppan. Klipp gräslöken fint. Fördela kycklingfiléerna 

i 4 skålar. Häll sedan på den varma soppan och toppa med Crispy Bacon Bits och finklippt 

gräslök.

Kycklingsoppa med Crispy  
Bacon Bits, morot och gräslök

*) Vinnare meddelas på Smakbox Instagram i aktuellt tävlingsinlägg.  
För fullständiga tävlingsregler se www.smakbox.se/sv/allmanna-villkor-personuppgiftspolicy §1.14
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DURUMPASTA TORTIGLIONI, PASTIFICIO BARBIERI
Italiensk pasta gjort av högkvalitativt och smakrikt durummjöl. Barbieri väljer 
noggrant de bästa sorterna av vete och arbetar dem med yttersta respekt för 
råvaran. Resultatet är en pasta med högt proteinvärde och perfekt konsistens. 
Ca pris 48 kr | #foodemilia

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

Tortiglioni med  
tonfiskkräm, mandel 
och körsbärstomater
4 portioner

320 g Tortiglioni pasta
200 g tonfisk
1 tsk tomatpuré
3-4 st ansjovis
2 msk grädde
10 st körsbärstomater
1 vitlöksklyfta
extra virgin olivolja
färsk persilja
mandelspån

Gör så här:
Koka pastan i rikligt saltat vatten i ca 12 min eller tills 

den är "al dente". Hetta upp olivolja i en stekpanna och 

tillsätt hackad vitlök. Lägg i ca hälften av ansjovisen 

och låt smälta försiktigt. Tillsätt tonfisken och mosa 

den något med en gaffel. Häll i några matskedar av 

pastavattnet och tillsätt tomatpurén. Låt koka ihop 

och sänk värmen. Tillsätt grädde och hackad persilja. 

Hetta upp olivolja i en stekpanna. Dela tomaterna på 

mitten och sautera i 2-3 min. Häll av pastan och blanda 

med tonfiskblandningen. Servera med färsk persilja, 

mandelspån och några skivor ansjovis.

Tortiglioni med späck, 
gröna ärtor och  
parmesan
4 portioner

320 g Tortiglioni pasta
½ lök
200 g ärtor
100 g späck
200 g Scamorza Ost
100 g parmesanost
250 ml béchamelsås
30 g smör
2 msk extra jungfruolja

Gör så här:
Koka pastan i rikligt saltat vatten i ca 12 min eller 
tills den är "al dente". Koka ärtorna mjuka i en annan 
kastrull. Skiva löken och lägg i en panna med olivolja. 
Bryn tills löken blivit gyllene och tillsätt sedan de 
kokta ärtorna. Krydda med en nypa salt och låt koka 
i 5 min. Häll över i en ugnsform och blanda med 
béchamelsås, parmesanost, Scamorza-ost och späck 
skuren i remsor. Baka i ugn på 180°C. Servera med 
lite riven parmesanost och nymalen svartpeppar.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

CEREALBAR, NESQUICK
En nyhetslansering från Nesquik! Nu kommer de 
älskade frukostpuffarna ”on the go”. En cerealbar från 
Nesquik med fullkorn och mjölkchokladbas. Perfekta 
frukosten och mellanmålet när du är på språng!
Ca pris 8 kr | #nesquik #nesquikbar

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

Du får smaka 1 av sorterna.Du får smaka 1 av sorterna.

HERRGÅRDSCIDER ÄPPLE, PÄRON EL. ROSÉ, KIVIKS MUSTERI
Stor blir liten! Kiviks Herrgårdscider har funnits ända sedan 1969 och är en cider 
som passar till både vardag och fest – för hela familjen. Kiviks Herrgårdscider 
tillverkas enligt den traditionella cidermetoden och är ett hantverk som nu även 
släpps på liten flaska. För festliga stunder!
Ca pris 12 kr | #kiviksmusteri
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DUO CHOCOLATE HAZELNUT, BELVITA
belVita har släppt ett nytt frukostkex med en härlig 
choklad- och hasselnötsfyllning för en bra start på 
dagen. Kexet innehåller 5 noggrant utvalda och 
näringsrika fullkorn som är bra fiberkällor och innehåller 
mineraler. belVita’s frukostkex är de enda beprövade 
kexen som långsamt frigör kolhydrater i över 4 timmar.
Ca pris 31 kr | #belvita

FRUKTJUICE TROPISK & ÄPPLE, BRAVO
Nu finns Bravo Original även i picknick-förpackning. 
Smakar precis som vanligt och innehåller som alltid 100% 
frukt och inget annat. Inga tillsatser eller tillsatt socker. 
Det är fruktstund med sugrör!
Ca pris 12 kr | #bravofruktstundmedsugrör

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

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

DIPPMIX LINGON, GÅRDSCHIPS
Halländska Gårdschips har tagit fram fyra nya dippmixer med inspiration från den svenska 
naturen. Tiden är förbi då dipp enbart var till för chips och grönsaksstavar - de passar lika 
bra till grönsaker, som bas till soppa, som grillsås eller till smårätter. Består av naturliga 
ingredienser och är helt fria från E-ämnen och onödiga tillsatser.
Ca pris 13 kr | #gardschips

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Lingonglass med  
kolasås och kakcrunch
0,5 l vaniljglass
0,5 dl frusna lingon
1,5 msk Gårdschips Dippmix Lingon
2 msk kolasås
4 havrekakor

Gör så här:
Blanda vaniljglass, lingon och dippmix i en bunke. 

Ringla i kolasåsen. Ställ in glassmeten i frysen tills den 

har frusit igen. Servera med kakcrunch från krossade 

havrekakor.

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

Du får smaka 1 av sorterna.
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TUNNKNÄCKE FAVABÖNOR/FRÖN, LEKSANDS TRE KULLOR
Tre kullor är ett hantverk i fin förpackning! Varje deg sätts för hand och gräddas på 
plåtar i konditoriugnar. Det är ekologiskt, har en god smak från naturliga råvaror och är 
gjort på vatten från egen källa.
Ca pris 30 kr | #leksandsknäcke #trekullor

Finns endast i en del boxar.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

PROTEINGODIS SODA SHAKERS, PANDY PROTEIN
Ett sockerfritt, proteinrikt och kalorisnålt gelégodis med de svenska favoritsmakerna Cola & Lime. 
Ett perfekt godis för den som vill ha ett hälsosammare alternativ men utan att kompromissa på 
smakupplevelsen!
Ca pris 25 kr | #pandyprotein #sodashakers

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Innehållsförteckning:
Sockerfritt gelégodis med protein och aminosyror. Innehåller sötningsmedel. Ingredienser: Sötningsmedel (maltitol, 
erytritol, steviolglykosider), proteinblandning (hydroliserat gelatin (10%), l-leucin (2,1%), l-valin (1,1%), l-isoleucin 
(1,1%)), gelatin, ammoniumklorid (=salmiak), lakrits, aromer, färgämne (vegetabilisk kol), ytbehandlingsmedel: 
karnaubavax. Överdriven konsumtion kan ha laxerande verkan.

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!

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.
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MUSCOVADORÖRSOCKER LJUST EL. MÖRKT, DANSUKKER
Dansukkers Muscovadorörsocker har sitt ursprung på Mauritius och utvinns ur 
sockerrör. Sockret har behandlats så lite som möjligt för att aromen och färgen 
ska bevaras. Det ljusa sockret påminner lite om smörkola och det mörka har ett 
drag av lakrits. Mörkt Muscovadorörsocker passar utmärkt i såser, marinader, 
chutney, chokladkakor, chokladdrycker och glass. Ljust Muscovadorörsocker 
används med fördel som krydda i matlagning.
Ca pris 22 kr | #dansukker

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Chokladpaj med  
italiensk maräng
10-12 portioner

Pajbotten:
50 g smör
10 st digestivekex
3 msk Dansukker Farinsocker

Chokladkräm:
1,5 dl vispgrädde
1 dl Dansukker Rörsocker Strö
1 dl Dansukker Mörkt Muscovadorör-
socker
3 äggulor
150 g mörk choklad
90 g smör, rumstempererat 
en nypa salt

Italiensk maräng:
2 äggvitor
2,5 dl Dansukker Strösocker
1 dl vatten
skalet av ½ citron

Gör så här:
Smält smör och mixa tillsammans med digestive-
kex och farinsocker. Tryck ut smulorna i en rund 
form med löstagbar botten, 18 cm i diameter. Värm 
vispgrädde, rörsocker och muscovadorörsocker i en 
kastrull. Ställ åt sidan. Vispa upp äggulorna en aning 
i en skål. Tillsätt gräddblandningen under vispning 
och häll sedan tillbaka allt i kastrullen. Värm till cirka 
85°C. Finhacka chokladen och häll ner i grädd-
blandningen. Rör till en jämn smet och tillsätt sedan 
smöret lite i taget och till sist en nypa salt. Rör så att 
smeten blir jämn. Häll chokladkrämen över botten 
och låt stelna i kylen cirka 2-3 tim. Vispa äggvitorna 
till ett skum. Koka upp socker, vatten och citronskal 
i en tjockbottnad kastrull och värm till 120°C. Häll 
sockerlagen i en tunn stråle i äggviteskummet under 
vispning. Vispa tills marängen svalnat. Lägg marängen 
i en sprits med valfri tyll och spritsa på chokladpajen. 
Bränn av marängen med en brännare och servera 
pajen.

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

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Grillrub tilll kött, fisk 
eller fågel
Torrmarinader eller ”rubs” är 
kryddblandningar med dina 
favoritkryddor som du gnider in i det 
du ska grilla. Lyft grillsmaken med mörk 
choklad eller gör en fräsch rub för fisk.

Rub för fisk:
1 msk Dansukker Ljust 
Muscovadorörsocker
1 tsk flingsalt
1 tsk svartpeppar
2 tsk lökpulver
2 tsk vitlökspulver
0,5 tsk kanel
0,5 tsk mald muskotnöt
1 tsk torkad mejram
2 tsk torkad oregano
1 tsk torkad timjan

Gör så här:
Blanda samman alla ingredienserna i en burk. Gnid in 

fisken med rubben ca 15 min innan den skall grillas.
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FÄRDIG BAKSMET CHOKLAD EL. KLASSISK, MILDA
Med Mildas färdiga baksmet kan alla baka! På bara 25 minuter får du färdiga 
bakverk som hela familjen kan njuta av. Inget att tillsätta! Slipp kladd en gång för 
alla och fokusera på det roliga - dekorationerna. Klipp upp förpackningen, spritsa 
ut i formar och grädda i 20 min. Med Mildas färdiga baksmet kan du baka muffins, 
cupcakes, tårtbottnar, tigerkaka, eller chokladsockerkaka.
Ca pris 30 kr | #bakamedmilda

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

Chokladcupcakes
ca 10 st muffins

1 påse Mildas Färdiga Baksmet Choklad
Chokladfrosting:
85 g Milda Mat & Bak Margarin225 g florsocker
2 tsk mjölk
2 tsk kakao

Gör så här:
Värm ugnen till 200°C (180 °C i varmluftsugn). Klipp av hörnet på påsen och använd påsen som en sprits. Pressa ut innehållet jämt i 9-10 muffinsformar, fyll dem ungefär till hälften. Det blir lättare om du klämmer ut från botten och viker ihop påsen samtidigt. Grädda i 20-25 min mitt i ugnen tills muffinsen fått en fin färg eller känn med en sticka att muffinsen är klara. Rör ihop ingredienserna till frostingen med en elvisp. Bred eller spritsa ut frostingen och dekorera efter smak.

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

Fler recept & 

inspiration hittar 

du på milda.se

Vaniljcupcakes
ca 9-10 st muffins

1 påse Mildas Färdiga Baksmet Klassisk

Vaniljfrosting:
85 g Milda Mat & Bak Margarin
225 g florsocker
2 tsk mjölk
1 tsk vaniljsocker

Gör så här:
Värm ugnen till 200°C (180 °C i varmluftsugn). Klipp 
av hörnet på påsen och använd påsen som en sprits. 
Pressa ut innehållet jämt i 9-10 muffinsformar, 
fyll dem ungefär till hälften. Det blir lättare om 
du klämmer ut från botten och viker ihop påsen 
samtidigt. Grädda i 20-25 min mitt i ugnen tills 
muffinsen fått en fin färg eller känn med en sticka 
att muffinsen är klara. Rör ihop ingredienserna 
till frostingen med en elvisp. Bred eller spritsa ut 
frostingen och dekorera efter smak.

TIPS!
- Det går lika bra att pressa ut degen i en socker-
kaksform och grädda på samma sätt.  
- Blanda chokladsmeten och den klassiska smeten 
i en långsmal brödform och grädda i ugnen. Vips så 
har du en tigerkaka!
- För extra smaksättning till dina bakverk, tryck ner 
ett par frysta bär eller krossad choklad i varje muf-
fins innan gräddning.

1 påse ger ca  
9-10 st mellanstora  

muffins eller  
1 tårtbotten/ 
sockerkaka.
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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 28 kr* | #thiscupcounts #göraskillnad

*) Du får smaka en provförpackning av produkten. Originalförpackningen på 250 g kostar ca 69 kr.

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.

KNÄCKESTICKS SESAM EL. ROSMARIN, VILMAS
Ekologiska och glutenfria knäckesticks med havssalt. Vilmas 
filosofi är att mat ska vara nyttigt och gott, bra och hållbar för 
både kroppen och miljön. Därför bakas alla produkter med 
lokala ekologiska helkorn, egen surdeg och svenskt ekologiskt 
smör. Goda att dippa, med ett gott pålägg eller som en svensk 
grissini till oströror.
Ca pris 26 kr | #vilmas

SENAP ORIGINAL, FELIX
Äntligen får Sveriges mest älskade ketchup sin efterlängtade 
senap! Felix ketchup och senap är den givna kombinationen 
i gatuköken men det är först nu du kan köpa den i butiken. 
Produkten produceras i Sverige och kommer i smakerna Original, 
Sötstark och Stark. Original är en klassisk originalsmak som är 
mild och rund i smaken och passar hela familjen. 
Ca pris 18 kr | #felix_sverige

Finns endast i en del boxar.

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

Finns endast i en del boxar.

EKO GREKISK SALLADSDRESSINGMIX, SPICEMASTERS
En grekisk salladsdressingmix som är perfekt om du snabbt vill göra en 
smakrik sallad. Bara att blanda med vatten, olja och vinäger och vända 
ner i salladen. En aromatisk blandning av premiumkryddor och örter samt 
oraffinerat handskördat havssalt. Fritt från tillsatser och tillsatt socker. 
100% naturliga råvaror. För en god och hälsosam måltid.
Ca pris 6 kr | #spicemaster

Grekisk sallad
4 portioner

2 st tomater 
1 st paprika
1 st rödlök
100 g fetaost
50 g oliver
salladsblad (romansallad eller babyspenat)

Dressing:
1 påse Spicemaster dressingmix
1 msk vitvinsvinäger
2 msk olivolja
3 msk vatten

Gör så här:
Skär grönsaker och ost i lagom stora bitar. Blanda 

vatten med olivolja och vitvinsvinäger. Häll i påsens 

innehåll. Låt stå i några minuter. Vänd ned i salladen 

och blanda väl.

Blanda påsens innehåll i en skål med 
2 msk vatten och 3 msk olja. Tillsätt 1 
msk valfri vinäger och blanda väl. Låt 
stå några minuter och vänd sedan ned i 
salladen strax före servering.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag
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MIKRORIS RICE & EASY THAI JASMINRIS, BASMATI EL. TASTY 
SPICY MEXICAN, VEETEE
Veetee’s färdigkokta mikroris blir klart i mikro eller stekpanna på endast 
två minuter. Riset är av högsta premiumkvalitet och har en exceptionell 
smak och konsistens. Veetee’s ris går att använda till alla dina favoriträtter, 
en koreansk bibimbap eller en härlig Italiensk risotto. Finns att köpa på 
utvalda Coop butiker.
Ca pris 20 kr | #rice&easy #veetee

Spicy Mexican  
Chicken Burrito
4 portioner

1 frp Veetee Spicy Mexican Style Rice 
6 st tortilla wraps 
2 st kycklingfiléer 
1 avokado
1 rödlök
0,5 dl crème fraiche

Tillbehör: Valfri sås, kryddig eller mild

Gör så här:
Tillaga kycklingen i ugn eller stekpanna. Värm upp 
riset i stekpanna eller i mikro i 2 minuter. Fördela 
sedan riset på tortillabrödet. Skär den tillagade 
kycklingen, avokadon och rödlöken i skivor. 
Placera en sked crème fraiche i mitten av wrappen 
och placera några bitar kyckling, avokado och rödlök 
över riset. Toppa med chilisås om så önskas. För en 
vegetariskt rätt, byt ut kycklingen mot falafel eller 
halloumi.

Koreansk Bibimbap
4 portioner

1 frp VeeTee Basmati Rice
2 ägg
1 morot
1 bit gurka 
1 avokado 
2 teskedar solrosolja
1 näve färsk bladspenat 
1 msk frömix
1 pkt tofu
en skvätt soja
en skvätt Sriracha, efter smak 
1,5 dl varmt vatten 
0,5 dl ättikssprit (12%) 
0,5 dl socker
en nypa salt

Gör så här:
Skär gurka och morot i tunna skivor, eller med en 
mandolin. Blanda vinäger, varmt vatten, socker 
och salt. Häll över blandningen på de skivande 
morötterna och gurkan för en ”snabb-pickling” och 
rör om. Tärna tofun och stek i stekpanna med soja. 
Stek äggen i solrosolja. Tillaga riset i mikro i 2 minuter 
och lägg det sedan i två skålar. Skaka av vätskan 
från moroten och gurkan. Skiva avokado och lägg 
ner morötterna och gurkan över riset. Tillsätt ägg, 
tofu, spenat, nötter och/eller frön och toppa med 
sriracha-sås.

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

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

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.

Finns endast i en del boxar.

FAVORITER FRÅN TIDIGARE SMAKBOX
 Finns endast i en del boxar.

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.

FAVORITER FRÅN TIDIGARE SMAKBOX
 Finns endast i en del boxar.

26 27



HÖGHÖJDSKAFFE, CAFÉGO
Höghöjdskaffe är kaffe där minst 50 % av plantagerna ligger över 1200 
meters höjd. Kaffebönor på hög höjd mognar långsamt och får därför 
längre tid på sig att utveckla en unik smak och karaktär. Allt Cafégos kaffe 
är UTZ-certifierat. Ett kaffe med både god smak och gott samvete!
Ca pris 10 kr | #cafego

BAKSTABIL VANILJKRÄM, DR. OETKER
Dr. Oetker Bakstabil Vaniljkräm är extra stabil och passar utmärkt som riklig 
fyllning i tårtor och bullar. Tårtor och bakelser håller formen bättre med en 
stabil vaniljkräm - precis som på konditori. Innehåller äkta vanilj för en härlig 
vaniljsmak.
Ca pris 15 kr | #bakstabilvaniljkräm

Finns endast i en del boxar.

FAVORITER FRÅN TIDIGARE SMAKBOX
 Finns endast i en del boxar.

Romantisk prinsesstårta
4 ägg
2 dl strösocker
1 dl vetemjöl
1 dl potatismjöl
2 tsk Dr. Oetker Bakpulver
1 frp Dr. Oetker Vaniljkräm
6 dl mjölk
2 dl hallonsylt
4 dl vispgrädde
300 g marsipan till lock
Dr. Oetker Kristyr vit
1 frp Dr. Oetker Sockerrosor och blad

Gör så här:
Vispa ihop ägg och strösocker pösigt och ljust. 

Blanda vetemjöl, potatismjöl och bakpulver i separat 

skål. Sikta ner mjölblandningen i äggsmeten och 

blanda försiktigt till en jämn smet. Smöra en 23 

cm springform och bröa med lite vetemjöl. Fyll 

springformen med smeten och grädda i nedre delen 

av ugnen på 175°C i 30-40 min. Ta ut botten och 

låt svalna ca 10 min i springformen innan den vänds 

ut på galler och får svalna helt. Vispa vaniljkrämen 

med mjölken i ca 3 min. Vispa grädden tjock. 

Dela tårtbotten i två lager. Stryk på ett tunt lager 

vaniljkräm på första botten, och lägg hallonsylten 

ovanpå. Lägg på andra botten och stryk över 

resterande vaniljkräm. Täck tårtan med en kulle av 

vispgrädde för att skapa prinsesstårtans runda form. 

Bred ett tunt lager grädde på sidan av bottnarna så 

de täcks helt. Kavla ut marsipanlocket och lägg sedan 

försiktigt på tårtan. Se till att hela tårtan blir täckt 

och forma marsipanen med händerna för att undvika 

veck. Skär rent kanten från överbliven marsipan. 

Dekorera tårtan med Dr. Oetker sockerrosor och 

blad, som går lätt att fästa med lite kristyr.

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

SALAMI CHIPS GARLIC, CHILI EL. CHEDDAR, GØL
GØL Salami Chips är små munsbitar, färska och färdiga att njuta lite var 
som helst. GØL har tagit tillvara på de finaste delarna av den bästa salamin 
och gjort dessa till smakrika chips. En perfekt ersättare i godisskålen och 
passar utmärkt i bilen, på utflykten, i baren, i TV-soffan eller lite var som 
helst! 
Ca pris 20 kr | #gölchips

Salami Appetizer
10 portioner

10 st GØL Salami Chips (valfri smak)
5 st plommontomater
10 st mozzarellabollar
1 dl pesto

Gör så här:
Marinera mozzarellabollarna med pesto. Skär 
plommontomaterna i halvor. Montera ihop alla 
ingredienser på en tandpetare.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

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

Minipizza
10 portioner

1 pkt GØL Salami Chips (valfri smak)
1 pkt smördeg
2 dl tomatsås
2 dl riven ost

Gör så här:
Skär smördegen i 4x4 cm stora bitar. Bred på 
tomatsås. Toppa med ost och salami chips. Tillaga 
i ugn på 250°C i 5-8 min tills pizzan fått en fin 
gyllenbrun färg.

Tävling
Vinn en månadsförbrukning av  

GØL Salami Chips!
1. Fota och dela när du har dukat  

upp med GØL Salami Chips
 2. Tagga #gölchips och  

#smakboxtävling

De 3 härligaste bilderna vinner!  
Tävla t.o.m. 28/5.*

FAVORITER FRÅN TIDIGARE SMAKBOX
 Finns endast i en del boxar.

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

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

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

Finns endast i en del boxar.

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.

EXTRA- PRODUKT

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

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.
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GRATÄNGSÅS THAI INGEFÄRA/LIME EL.  
CITRONGRÄS/CHILI, ABBA MIDDAGSKLART
Smakrika gratängsåser till lax eller vit fisk, baserade på kokosmjölk och genuina 
smaker inspirerade av det thailändska köket. Gratängsåserna tillagas likt övriga 
såser från Abba Middagsklart - i svenska västkustpärlan Kungshamn. 
Ca pris 21 kr | #middagsklart #abbakungshamn

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Thaitorsk med citron- 
gräs & chilisås, broccoli, 
krämigt kokosris och 
krispig sallad
4 portioner

600 g torskrygg, fryst eller färsk
1 påse Middagsklart Thai Citrongräs & 
Chilisås
1 st broccoli
3 dl jasminris
1 burk kokosmjölk
1 hel citron
koriander
salt
½ pkt sockerärtor
½ knippe rädisor
sesamfrön

Gör så här:
Töm en burk kokosmjölk i en kastrull, fyll den tomma 
burken på jasminris och häll även detta i kastrullen 
följt av en burk vatten i en kastrull. Salta lätt. Skölj 
och skär av ändarna av citronen och lägg ned i riset. 
Låt riset koka enligt anvisningarna på förpackning-
en. Gör små buketter av broccolin och lägg upp 
tillsammans med torskbitarna i ugnsformen. Salta lätt. 
Häll såsen över fisk och broccoli, och sätt in i ugnen. 
Servera torsken och kokosriset med sockerärtor och 
rädisor. Garnera med sesamfrön och lite koriander.

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

BONUS- 
PRODUKT

Kyld produkt -  

hämtas i butik*

KYLD  
PRODUKT

Hämta i butik*

*) Denna produkt är kyld. Du hittar en värdecheck i boxen som kan lösas in i de 
flesta matbutiker. Värdechecken löses in senast 31/12 2018.
Bonusprodukt för dig som är prenumerant sedan tidigare och startade din  
prenumeration före 1/2 2018. Du får antingen gratängsås eller choklad.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Thailax med ingefära 
& limesås, vitlöks- 
rostad potatis och 
gurksallad
4 portioner

600 g potatis
1 påse Middagsklart Thai Ingefära & 
Limesås
600 g laxfilé, fryst eller färsk
1 pkt sockerärtor
1 gurka
2 msk soja
1 msk saft från en lime
1 tsk socker
salt
olivolja
4 vitlöksklyftor

Gör så här:
Halvera potatisarna och lägg i en ugnsform 

tillsammans med lite olivolja och vitlöksklyftor. Rosta 

i ugnen på 200°C i ca 35 min. Lägg laxbitarna i en 

form, salta lätt och häll över Middagsklart Thai-såsen. 

Blanda soja, lime och lite socker i en liten skål. 

Mandolina gurkan och häll över soja-såsen. Toppa 

med sesamfrön. Strimla sockerärtor och toppa fisken 

med. Servera laxen med potatisen och gurkan.
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MALMÖ MASTER BLEND, DOMINIKANSKA REPUBL., 
PERU 85%, CHILIFRUKT EL. HAVSSALT, MALMÖ 
CHOKLADFABRIK
Malmö Chokladfabriks Tegelserie är Sveriges populäraste 
premiumchoklad, mångfaldigt prisbelönt och dessutom fri från 
spår av nötter, gluten och soja. Alla chokladkakorna i Smakbox är 
dessutom mjölkfria och därmed lämpliga för veganer.
Ca pris 60 kr | #malmöchokladfabrik
Bonusprodukt för dig som är prenumerant sedan tidigare och startade din 
prenumeration före 1/2 2018. Du får antingen choklad eller gratängsås.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Du får smaka 1 av sorterna.

Fotograf: Ulrika Kestere

BONUS- 
PRODUKT

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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TELLICHERRY BLACK 
PEPPER, SANTA MARIA

SMAKBOX MATLAG,  
OKTOBER 2017

JUBILEUMSSPECIAL - 2 ÅR MED SMAKBOXKrämig 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.

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

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.
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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 JUBILEUMSSPECIAL - 2 ÅR MED SMAKBOX

Saffransnystan
ca 40 st nystan

Dessa goda saffransnystan kan bakas 
året om!

Fördeg:
500 g (5 dl) mjölk
50 g jäst
1,5 g saffran (el. 3 msk saffransarom från 
Dr. Oetker)
520 g (8,5 dl) Ramlösa Kvarn Manitoba 
Cream

Deg:
150 g smör, rumstempererat
150 g (2 dl) strösocker
320 g (5,5 dl) Ramlösa Kvarn Manitoba 
Cream

Mandelfyllning:
200 g sötmandlar
200 g florsocker
2 äggvitor
150 g smör

Gör så här:
Börja med fördegen: Smula jästen i en bunke. Värm 
upp mjölken med saffran till fingervarmt (ca 37°C) 
och häll över jästen. Blanda mjölkblandningen med 
mjölet och knåda ihop. Låt degen vila i ca 20 min. 
Blanda i de resterande ingredienserna i degen tills 
degen känns smidig. Låt degen jäsa i ca 30 min. Gör 
mandelfyllningen under tiden. Mixa mandlarna i en 
matberedare till mjöl. Blanda i florsocker och mixa 
ytterligare. Häll i äggvita (spara äggulorna för att 
pensla bullarna!) och mixa till en slät smet. Ta därefter 
rumsvarmt smör och blanda i till en bredbar fyllning. 
Kavla ut degen och bred ut fyllningen jämt över 
degen. Vik ihop degen på längden och skär i tunna 
skivor. Arbeta därefter med fingrarna och snurra runt 
och runt precis som nystan (eller gör vanliga bullar av 
degen). Låt jäsa under duk i ca 1,5 timmar. Sätt ugnen 
på 200°C. Pensla bullarna och dekorera efter tycke. 
Grädda i ugn i ca 10 min tills de fått en fin gyllene färg.

MANITOBA CREAM, 
RAMLÖSA KVARN

SMAKBOX GOD HELG,  
DECEMBER 2016
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JONAS BAKAR
Jonas Hedqvist driver bakbloggen och kontot Jonas 
Bakar. Jonas är en fikatokig kille som till vardags pluggar 
och är bakkrönikör för tidningen Söderhamnsnytt. All 
fritid går åt till att baka och Jonas kan resa hur långt som 
helst för en fika! 2017 blev han utsedd till en av årets 
bästa bak & matblogg enligt Ingredient Matcher. Jonas 
bakar gärna enkla, klassiska bakverk med något nytt och 
en del amerikanskt. Drömmen är förstås att arbeta med 
bakningen på ett eller annat sätt på heltid.

Instagram: @jonasbakar
Blogg: jonasbakar.se LIMECURD,  

ROBERTSON'S

SMAKBOX FIRANDE,  
JUNI 2017

Somrig rulltårta 
med limecurd och  
mascarponefyllning
Snart är det vår! Tjuvstarta med denna 
smarriga rulltårta som kan fyllas med 
både blåbär, hallon eller jordgubbar. 
Limecurden ger en härlig syra och 
mascarponefyllningen är söt och 
krämig, en perfekt kombo!

Rulltårta:
3 ägg
2 dl strösocker
2 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
0,5 dl mjölk

Fyllning:
250-300 g limecurd
125 g mascarponeost
0,5 dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
1,5 dl vispgrädde, uppvispat
några jordgubbar

Gör så här:
Sätt ugnen på 250°. Vispa ägg och strösocker riktigt 
vitt och fluffigt. Blanda mjöl med vaniljsocker och 
bakpulver och vänd ner i äggvispet. Rör sist ner mjölken. 
Bred smeten över ett bakplåtspapper i en ugnsform 
ca 30x40 cm. Grädda längst ner i ugnen i ca 5 min. Låt 
tårtan svalna något och vänd sedan upp den på ett 
nytt bakplåtspapper på en bricka eller baksidan av en 
plåt. Dra försiktigt bort bakplåtspappret och låt tårtan 
svalna helt. Vispa mascarponeost tillsammans med 
strösocker och vaniljsocker till fyllningen. Vispa grädden 
rätt kraftigt och vänd ner i mascarponeblandningen. 
Bred ett rikligt lager med limecurd över hela tårtan och 
toppa sedan med mascarponefyllningen. Skiva några 
jordgubbar över fyllningen och rulla ihop tårtan till en 
rulle. Lyft kanterna på bakplåtspappret som tårtan ligger 
i och vik samtidigt in änden på tårtan med tummarna 
mot dig för att få en tight rulle. Avsluta så skarven 
kommer neråt.

JUBILEUMSSPECIAL - 2 ÅR MED SMAKBOX

KAJA BAKER
Kaja S. Aarhus är den 28-åriga tjejen från Oslo 
i Norge som sedan några år tillbaka är bosatt i 
Stockholm tillsammans med sin partner och sin 
hund Theo. Kaja älskar bakning och driver bloggen 
och kontot Kaja Baker (bakar på norska) sedan 3 år 
tillbaka. Hos Kaja hittar du inspirerande bakbilder 
och goda recept på tårtor, cupcakes, småkakor, 
middagsrätter och lite nyttigare alternativ då och 
då, varvat med bilder från resor runtom i världen. 
För Kaja är bakning ett sätt att varva ned, och du 
hittar henne ofta med ena handen rörandes i en 
bunke och med en skolbok i den andra, intensivt 
pluggande inför en stundande tenta.

Instagram: @kajabaker
Blogg: kajabaker.fineday.se

BAKSTABIL VANILJKRÄM, 
DR. OETKER

SMAKBOX MATLAG,  
OKTOBER 2017

Norska skoleboller
9 st bollar

25 g färsk jäst
500 g vetemjöl
60 g strösocker
2,5 dl mjölk
1 ekologiskt ägg (+1 extra till pensling)
80 g mjukt smör
2 tsk kardemumma
1 tsk salt

Vaniljkräm:
1 påse Dr. Oetker Bakstabil Vaniljkräm
4 dl mjölk

Glasyr:
2-3 dl florsocker
lite vatten
ekologisk kokos

Valfritt tillbehör: Hallon eller blåbär

Gör så här:
Smula jästen i en bunke, och lös upp i ljummen mjölk. 
Blanda ner socker, kardemumma, salt, ägg och mjöl. Knåda i 
bakmaskin i ca 8-10 min på låg hastighet. När degen släpper 
bunken kan du tillsätta mjukt smör i små bitar (om du vill 
knåda för hand smälter du smöret och tillsätter det innan du 
börjar knåda). Fortsätt att knåda degen i ytterligare ca 10-12 
min på låg hastighet så att smöret blandas in ordentligt i 
degen. Lägg över en kökshandduk över bunken med degen 
och låt den jäsa i ca 1-1,5 timme tills den har blivit dubbelt så 
stor. Ställ gärna bunken på ett varmt ställe så går processen 
lite snabbare. När degen är jäst, dela den i 9 bitar och rulla 
till runda bullar. Lägg på en plåt med bakplåtspapper. Tryck 
bullarna lite platta och låt jäsa i ca 20 min. Under tiden 
förbereder du vaniljfyllningen. Vispa 1 påse vaniljkräm 
tillsammans med 4 dl mjölk i 1 min, och låt sedan stå i kylskåp 
i ca 20 min. När bullarna är färdigjästa trycker du de lite platta 
igen och gör en ordentlig grop i mitten av bullen. Fyll med 
vaniljkrämen och lägg till några hallon eller blåbär om du vill! 
Pensla bullarna med ett uppvispat ägg innan de gräddas mitt 
i ugnen på 180°C i ca 12-16 min. Ta ut och låt bullarna svalna 
på ett galler medan du gör glasyren. Mixa florsocker med lite 
vatten tills den är tjock i konsistensen. Använd en tesked till 
att applicera glasyren runt om vaniljkrämen på bullarna och 
doppa sedan i kokos.
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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

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

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 
nötterna. 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 frystorkade 
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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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.

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

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
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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 i Sverige. TACK alla ni som 

röstat, vi är så tacksamma för ert engagemang.

Kanske är det just det som är hemligheten till varför Smakbox blivit en så 
uppskattad box – engagemanget som 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. 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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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


