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Ibland ska det bara vara enkelt! Därför är temat för denna Smakbox  
kort och gott SOMMAR.

Solen och värmen är här, extra efterlängtad efter denna långa, kalla vinter. Vi njuter 
av ljumma, ljusa kvällar, doften från grillen och liv och rörelse i parker, på stan och i 

trädgårdarna. Nu har vi hela långa sommaren framför oss!

Med sommar kommer också sommarfester, midsommar, bröllop och festligheter.  
Smakbox är den perfekta presenten till den som gillar mat!

I boxen den här gången hittar du förstås sommarens smaker. Många är enkla att prova 
direkt, som svalkande drycker - du kan faktiskt få upp till 7 olika sorter i boxen. Är det 
någon gång det passar med dryck är det väl denna årstid. Du hittar även inspiration till 

grillningen, spännande tillbehör och olika sorters sött till efterrätten.

Vi önskar dig en fantastisk Smakbox SOMMAR!

Varma hälsningar, Vi på Smakbox

SMAKBOX SOMMAR

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

TÄVLA  & VINN

*) 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. Majsmjöl S. Caterina 39 kr* #foodemilia

2. Lindt Creation Macaron Lindt 35 kr* #lindtsverige #lindtcreation

3. Risotto Blå Band 29 kr* #blåband #risotto

4. Iste fuzetea 23 kr* #fuzetea

5. Senap Slotts 14 kr* #slotts

6. Fläderblomsdryck Kiviks Musteri 15 kr* #kiviksmusteri

7. Fiskrub Santa Maria   9 kr* #santamariasverige #grillagrönt

8. Fiskmarinad Santa Maria   8 kr* #santamariasverige #grillagrönt

9. Grönsaksmarinad Santa Maria   8 kr* #santamariasverige #grillagrönt

10. Sprite Zero Sprite 15 kr* #sprite

11. Sju sorters kakor Gille 20 kr* #gillekakor #sjusorterskakor

12. Mineralvatten Loka 10 kr* #lokamelonlime

13. Gelébönor Jelly Belly® Jelly Beans 15 kr* #jellybelly_se

14. Lågsockerläsk, Eko ELYA 15 kr* #drinkelya

15. Tuggpastill Läkerol DentaFresh 16 kr* #läkerol

16. Trocadero Zero Trocadero   6 kr* #trocazero

17. Filidutter Konfekta   7 kr* #filidutter 

 

18. Müsli To Go, Eko More Müsli 24 kr* #moremusli

19. Cheez Cruncherz OLW   8 kr* #olwcheez

20. Kardemummaskorpor Skogaholm 27 kr* #skogaholm

21. Gelfärg Dr. Oetker 18 kr* #droetkersverige #droetkergelfärg

22. Flingsalt Maldon 30 kr* #taframdetbasta #flingsalt

23. Het mjukost Kavli 34 kr* #kavlihotmjukost

24. Krustader Zeta 30 kr* #zetaantipasti

25. Rotfruktsknäcke FINN CRISP 26 kr* #finncrisp

26. Surdeg- och kornknäcke Skedvi Bröd 59 kr* #skedvibröd #knäckebröd

27. Dippmix Gårdships 12 kr* #gårdschips

28. Favoriter från tidigare Smakbox  10-35 kr* Se resp. produktsida 

 

   

29. Nespressokompatibla kapslar x2 L´OR 60 kr* #lorespressosverige

30. Bamsedrycker Kiviks Musteri 12 kr* #kiviksmusteri

31. Chilidryck, Eko Caliente 25 kr* #drinkcaliente

FINNS I ALLA SMAKBOX OMDÖMEPRODUKTHASHTAG

Om några veckor får du 
en recension via mejl. Tills 

dess, fyll i ditt omdöme här!

EXTRAPRODUKT**

DU FÅR MINST 4 AV:

SMAKLISTA SOMMAR
Du får smaka minst 21 produkter till ett värde av 419 - 476 kr.

**) Extraprodukterna är primärt för dig som är befintlig prenumerant och gjort produktval via en fråga i mejl från oss.

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.

SÅ HÄR TÄVLAR DU 
1. Dela de 5 produkter du gillar bäst i Smakbox på Instagram
2. Tagga dina bilder med #5favoriter och #smakbox 

Vinnare är de 10 som tar mest smakrika och inspirerande bilder. Ju fler bilder 
desto större chans till vinst. Tävlingen pågår fram till 26:e augusti och vinnarna 
presenteras på @smakbox senast 6:e september.  
Se fullständiga tävlingsvillkor på smakbox.se*

HANNUS JORDIGA,  
HANNU SARENSTRÖM

NORSTEDTS FÖRLAG

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

Hannus Jordiga är den somriga boken med vegetariska recept 
från Hannus köksträdgård. Följ med trädgårdsinspiratören och 
tv-personligheten Hannu Sarenström in i hans charmiga kök. 
Här djupdyker han i sommarens alla härligheter och trollar fram 
fantastiska måltider av allt det odlade.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Kebab med  
lax i pitabröd
4 portioner

500 g lax 
1 påse Santa Maria Marinade for Fish 
1⁄4 gurka 
4 rädisor 
1 rödlök 
1 dl turkisk yoghurt 
1 vitlöksklyfta 
4 pitabröd 
2 hjärtbladsallad 
4 msk Santa Maria BBQ Sauce for Fish 
1⁄2 ask mungböns-groddar

Gör så här:
Blanda marinaden med laxbitarna i en bunke eller 
påse. Ställ kallt. Förbered och hetta upp grillen. Skölj 
och skär gurka, rädisor och rödlök i tunna skivor. 
Blanda yoghurt med vitlök och lägg upp i en skål. 
Grilla laxbitarna på upphettat galler på medelstark 
direktvärme. Låt laxen få färg och vänd bara en 
gång. Grilla samtidigt pitabröden på indirekt värme. 
Fyll pitabröden med grönsakerna och varva med 
BBQ-såsen. Lägg i grova bitar grillad lax och häll 
på mer BBQ-sås. Toppa med vitlöks-yoghurt och 
mungbönsgroddar.

FISKMARINAD & GRÖNSAKSMARINAD, SANTA MARIA
Grillat kött i all ära, men Santa Maria vill slå ett slag för mer variation. Med fräscha och friska 
kryddor som lyfter råvarornas naturliga smaker hjälper årets BBQ-nyheter dig att lyckas, oavsett om 
du föredrar fisk, grönsaker eller kanske både och. Fiskmarinaden är en helt ljuvlig marinad med en 
fin balans av citron, ingefära och soya. Perfekt till din lax! Grönsaksmarinaden har en kombination 
av balsamvinäger, vitlök och örter som lyfter smaken på vilka grönsaker som helst.
Ca pris 16 kr | #santamariasverige #grillagrönt

Marinerade sommar- 
grönsaker & grillad 
kyckling
4 portioner

1 squash 
1 bunt grön sparris 
1 påse Santa Maria Marinade  
for Vegetables 
500 g kycklinglårfilé 
1 dl Santa Maria Grill Oil Chili 
70 g babyspenat
250 g ricottaost 
1 msk olivolja 
Santa Maria Tellicherry Black Pepper

Gör så här:
Förbered och hetta upp grillen. Lägg tunt skivad 
squash och grön sparris i en skål och häll på 
marinaden så att den täcker allt. Låt marinera ca 10 
min. Grilla grönsakerna och vänd så att de får en 
jämn färg. Marinera kycklingen i grillolja och lägg på 
grillen. Vänd på filéerna efter ca 7 min och pensla 
med extra grillolja. Grilla på båda sidor tills kycklingen 
är genomstekt. Lägg upp babyspenat och de varma 
grönsakerna på ett stort fat. Klicka ut ricottaost på 
grönsakerna. Ringla över olivolja och krydda med 
peppar. Avsluta med de grillade kycklingbitarna.

För fler grill- 
vänliga recept,  

besök  
santamaria.se/grill
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FISKRUB, SANTA MARIA
Santa Marias rub för fisk lyfter smaken på alla BBQ fiskrätter! Testa att marinera 
laxen med ruben innan du lägger den på grillen. Den speciellt framtagna ruben 
för fisk har en härlig smak av guajillochili, persilja och tomat.
Ca pris 9 kr | #santamariasverige #grillagrönt

MAJSMJÖL, S. CATERINA
Mjölsorten ”Bramata” framställs genom att mala ner grovkornigt majs. Den är 
perfekt för polenta eller för andra recept med grynig konsistens. Använd den i 
desserter som kakor, kex och pannkakor för ett glutenfritt recept, eller i rätter 
som polenta. Den passar också perfekt att panera med när du ska fritera!
Ca pris 39 kr | #foodemilia

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtagDela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag Polenta med kött-  
och svampragout
4 portioner

Polenta:
500 g S. Caterina Majsmjöl
2,5 l vatten
1 msk Rock Salt
50 g smör
50 g parmesanost

Ragout:
400 g blandad svamp (gärna fryst)

200 g köttfärs
200 g salsiccia
1 gul lök
3 tsk hackad persilja
250 ml tomatsås
5 tsk Extra Virgin olivolja
salt

Gör så här:
Koka upp vatten i en kastrull. Sänk värmen och 

tillsätt majsmjölet långsamt i en tunn stråle så att 

inga klumpar bildas. Rör om och tillsätt resten av 

majsmjölet under omrörning. Klicka ner smör och 

riv ner parmesanost. Låt koka på låg värme i ca 

30-40 min, rör om då och då. När massan släpper 

från kanterna på kastrullen är polentan färdig. 

Gör ragouten under tiden polentan kokar: hetta 

upp olivolja i en stekpanna. Stek löken tills den är 

genomskinlig. Häll i de frysta svamparna. Låt steka tills 

allt vatten har avdunstat från svamparna. Hacka upp 

salsiccia i mindre bitar och tillsätt i svampblandningen 

tillsammans med köttfärsen. Bryn i några minuter. 

Häll i tomatsås och smaka av med salt. Låt koka på 

låg värme i ca 40 min. Rör om då och då så att såsen 

inte fastnar i botten på kastrullen. Om såsen kokar 

ner för mycket kan du ha i lite grönsaksfond. Vänd 

stekpannan med polentan uppochner på en skärbräda. 

Häll över ragouten och servera.

Laxburgare med  
syrlig fänkålssallad
4 portioner

500 g laxfilé 
1 msk ströbröd 
1 påse Santa Maria Rub for Fish 

1⁄2 lök

Fänkålssallad:
1 fänkål 
1 citron, juice och skal 
1 msk Santa Maria Fänkålsfrö 
1 dl majonnäs

Dillpicklad gurka:
1⁄2 gurka
1 tsk dill 
2 krm salt 

Tillbehör: 4 hamburgerbröd, 4 salladsblad

Gör så här:
Förbered och värm upp grillen. Mixa lax och ströbröd 

i en matberedare eller med stavmixer. Finhacka 

löken. Blanda i ruben och den finhackade löken. 

Forma laxfärsen till biffar. Lägg på ett fat, plasta 

och ställ in i kylen. Skiva fänkålen tunt. Lägg fänkål, 

citronjuice och finrivet citronskal i en bunke. Hetta 

upp en stekpanna och rosta fänkålsfröna tills det 

knäpper. Mortla eller krossa fänkålsfröna och blanda 

ner i bunken. Rör ner majonnäs i fänkålssalladen 

och ställ kallt. Skiva gurkan tunt. Blanda gurka, dill 

och salt i en bunke. Ställ kallt. Grilla laxburgarna på 

medelstark direktvärme i ca 2 min per sida. Grilla 

samtidigt hamburgerbröden på indirekt värme. 

Montera hamburgaren med salladsblad, fänkålssallad, 

laxburgare och dillpicklad gurka.

För fler grill- 
vänliga recept,  

besök  
santamaria.se/grill
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Du får smaka 1 av sorterna.

Sparrisrisotto
2-3 portioner

1 påse Blå Band Risotto Sparris
1 msk smör
1 gul lök
1/2 vitlöksklyfta
0,5 msk olja
ca 5 gröna sparrisar
50 g parmesan el. annan stark ost
rivet citronskal

Tillbehör: Parmesan och färsk basilika

Gör så här:
Häll påsens innehåll i en kastrull. Tillsätt 5 dl kallt vatten 

och rör om. Koka upp och låt sedan sjuda på svag värme 

under omrörning till önskad konsistens, ca 20 min. Stek 

löken i rikligt med smör och tillsätt sedan i risotton. Skär 

av den nedre träiga delen på sparrisen. Dela sparrisen 

på mitten och stek i oljan. Smaka av risotton med rivet 

citronskal och parmesan. Toppa risotton med sparrisen 

och garnera med färsk basilika och riven parmesan.

TIPS: Ersätt 1 dl av vattnet med 1 dl vitt vin för en 

vuxnare smak.

Kantarellrisotto
2-3 portioner

1 påse Blå Band Risotto Kantarell
1 msk smör
1 gul lök
1/2 vitlöksklyfta
50 g färska kantareller
50 g parmesan el. annan stark ost

Tillbehör: Parmesan, färsk timjan och 
ev. tryffelolja

Gör så här:
Häll påsens innehåll i en kastrull. Tillsätt 5 dl kallt vatten 
och rör om. Koka upp och låt sedan sjuda på svag värme 
under omrörning till önskad konsistens, ca 20 min. Stek 
löken i rikligt med smör och tillsätt sedan i risotton. 
Ansa och stek kantarellerna gyllene och rör ner dem 
i risotton. Smaka av risotton med parmesan och ev. 
tryffelolja. Garnera med färsk timjan och riv över stora 
flagor av parmesan.

TIPS: Ersätt 1 dl av vattnet med 1 dl vitt vin för en 
vuxnare smak.

RISOTTO SPARRIS EL. KANTARELL, BLÅ BAND
Krämiga och goda risotto från Blå Band. Finns i smakerna Sparris och Kantarell 
och innehåller äkta sparris och kantareller. De innehåller även risottoris av hög 
kvalitet, ost, lök, vitlök och vitt vin. Risotton är enkel att tillreda, endast vatten 
ska tillsättas och på bara 20 minuter har du en hel måltid för 2 personer klar. 
De är dessutom vegetariska och laktosfria. Ät den som den är eller prova den i 
någon av recepten ovan.
Ca pris 29 kr | #blåband #risotto
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LINDT CREATION MACARON JORDGUBB EL. VANILJ, LINDT
Franska bakverket Macarons har tagit sig till mjölkchokladhyllan! Lindt Creation 
Macarons är inspirerad av det franska bakverket Macarons. Upptäck finaste 
mjölkchokladen fylld med en härlig mandel-marängfyllning och chokladganache. 
Finns i smakerna jordgubb och vanilj.
Ca pris 35 kr | #lindtsverige #lindtcreation

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

Fläderblomsdrink med 
Cava & hallon
Fläderblomsdryck Original
valfri Cava el. alkoholfritt alternativ
hallon, frysta

Gör så här:
Lägg i några frysta hallon i champagneglas. Blanda 

i fläderblomsdrycken och toppa med Cava tills det 

blir den smak och sötma du föredrar. Garnera med 

mynta, citronmeliss eller timjan och dekorera gärna 

med några fläderblommor.

Du får smaka 1 av sorterna.

FLÄDERBLOMSDRYCK, KIVIKS MUSTERI
En klassiskt somrig och svalkande fläderblomsdryck med frisk smak av citron. Passar 
lika bra att dricka som den är, till maten eller i en somrig drink. Servera gärna med 
isbitar och citronskivor. Smaken av sommar året om.
Ca pris 15 kr | #kiviksmusteri

Tävling
Vinn ett vackert uppläggnings-fat värde 859 kr från Sthål!1. Fota din somrigaste drink med Fläderblomsdryck Original2. Lägg ut bilden på Instagram och tagga med #kiviksmusteri och  #smakboxtävling
Den mest inspirerande drinken  vinner! Tävla t.o.m. 15 juli.*

*) Vinnare meddelas av Kiviks Musteri på Smakbox Instagram i aktuellt tävlingsinlägg. 
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GELÉBÖNOR, JELLY BELLY® BEANS
The Original Jelly Belly Jelly Beans® Gourmet Beans dök upp på de exklusiva 
godishyllorna i USA år 1976 och går att hitta i fler än 70 länder runt om i hela 
världen. Upptäck smakresan av världens mest kända geléböna. Jelly Belly-bönorna 
har utökat smakupplevelserna till att bli den största kollektionen på hela jorden, där 
varje enskild böna är en delikat njutning för dina smaklökar. Gelébönorna är både 
gluten-, laktos-, nöt- och gelatinfria samt vegetariska. 
Ca pris 15 kr | #jellybelly_se

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

EKO LÅGSOCKERLÄSK, ELYA
En ekologisk läsk med cirka 40% mindre socker än traditionell läsk. 
Finns i tre fräscha smaker: Hallon, Citron/Lime och Äpple. Alla drycker 
är smaksatta med naturliga aromer och flaskan är dessutom tillverkad av 
minst 50% återvunnet material. Säljs på bl.a. ICA, Mathem.se, Paradiset 
och SF Bio. 
Ca pris 15 kr | #drinkelya

Du får smaka 1 av sorterna.

Tävling
Vinn alla smaker från Elya!

1. Fota din somrigaste stund  

tillsammans med Elya

2. Lägg ut bilden på Instagram och 

tagga med #drinkelya och #smakbox-

tävling

De 3 somrigaste bilderna vinner!  

Tävla t.o.m. 12/8.*

*) Vinnarna utses av en jury på Elya och meddelas på Instagram.  
För fullständiga tävlingsregler se http://www.elya.se/tavling

ROLIGA SMAKKOMBINATIONERÄt en böna i taget eller låt kreativiteten flöda och skapa dina egna smakkombinationer! Prova dessa två goda och roliga kombinationer:

Du hittar fler goda smakkombinationer  på jellybelly.se/recept
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

MINERALVATTEN MELON/LIME, LOKA
Smaken av sommaren! Loka har kommit med en ny fräsch och somrig smak som för tankarna till 
sol och strand. Inspirationen kommer från friska sommarsmaker som melon och lime. Med tydliga 
toner av honungsmelon och en twist av lime har drycken en balanserad kombination av sött och 
syrligt. Loka Melon/Lime passar utmärkt som törstsläckare on-the-go och som måltidsdryck tack 
vare sin tydliga och naturliga fruktighet.
Ca pris 10 kr | #lokamelonlime

TUGGPASTILL VATTENMELON/MINT, LÄKEROL DENTAFRESH
Läkerol DentaFresh Watermelon Mint är en mjuk tuggpastill med en fräsch smak 
av vattenmelon och mint. Pastillen innehåller xylitol som främjar munhälsan. Ta  
två pastiller efter varje måltid för en fräsch andedräkt och starkare tänder. 
Pastillen är sockerfri.
Ca pris 16 kr | #läkerol

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

XYLITOL ÄR BRA  
FÖR TÄNDERNA

TA TVÅ EFTER  
VARJE MÅLTID

STOPPAR SYRAATTACKEN OCH 
FRÄSCHAR UPP ANDEDRÄKTEN

SVERIGES TANDLÄKAR- 
FÖRBUND STÖDER 

ANVÄNDNINGEN AV 
XYLITOL
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HISTORIEN OM SJU 
SORTERS KAKOR

Enligt traditionen var det 
snålt att bjuda på sex olika 

sorters kakor, samtidigt som 
det upplevdes extravagant 
att bjuda på åtta eller fler. 
Sju sorters kakor var helt 
enkelt det rätta – inte för 

många och inte för få. 
Seden är känd sedan slutet 
av 1800-talet och Gille för 
traditionen vidare till nya 
generationer genom att 
erbjuda en blandning av 

kakor man minns från förr 
och nya spännande smaker.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Du får smaka 1 av sorterna.

SJU SORTERS KAKOR DROTTNINGKAKOR, CHOKLAD- 
KAKOR EL. INGEFÄRAKAKOR, GILLE
Nu lanseras de tre första kakorna i Gilles nya koncept SJU SORTERS 
KAKOR! I Smakbox får du prova en av dessa tre. Drottningkakor är 
alla kakors drottning som för tankarna till barndomens sommarfika. 
Chokladkakor är kakorna för chokladälskaren som känns extra lyxiga 
att bjuda på. Ingefärakakor är kryddstarka godbitar för den som önskar 
en kaka med sting. Precis som Gilles övriga sortiment bakas även dessa 
kakor i Sverige.
Ca pris 20 kr | #gillekakor #sjusorterskakor

FILIDUTTER HALLON, KONFEKTA
Filidutter är en välkänd karamell som funnits sen tidigt 
80-tal. Nu i en ny smak - hallon! En hård karamell i 
hallonsmak med salmiakpulver runt och surpulver inuti. 
Ett veganskt godis där den röda smaken kommer från 
svartmorot.
Ca pris 7 kr | #filidutter

DIPPMIX LINGON EL. RÖDBETA, GÅRDSCHIPS
Halländska Gårdschips dippmixer har inspirerats av den 
svenska naturen. De passar lika bra till grönsaker, som 
soppbas, som grillsås eller till smårätter. Består endast av 
naturliga ingredienser och är helt fria från E-ämnen och 
onödiga tillsatser.
Ca pris 12 kr | #gårdschips

SPRITE ZERO SUGAR GURKA, SPRITE
Nyhet från Sprite! En uppfriskande, välsmakande och 
törstsläckande dryck med den trendiga smaken av gurka. 
Sprite har buteljerat sin dryck med den klassiska smaken du 
hittar i alla Sprite - Lemon lime. Men nu med en twist!  
Nyheten är dessutom helt sockerfri.
Ca pris 15 kr | #sprite

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Missa inte 
kupongen på 

sista uppslaget!
1. DROTTNINGKAKOR
Drottningkakor är mördegskakor 
med hallon & blåbärsfyllning.

2. CHOKLADKAKOR
Chokladkakor är krispiga kakor 
med bitar av mörk choklad.

3. INGEFÄRAKAKOR
Ingefärakakor är kryddiga 
kakor med malen ingefära och 
limesmak.

Finns endast i en del boxar.
Minst 1 av sorterna ingår.
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SENAP, SLOTTS
Slotts Original är det klassiska valet till korven, hamburgaren och allt annat 
grillat! Den kan med fördel även användas som smaksättare i såser, grytor 
och dressing. Den smidiga tuben passar dessutom perfekt till sommarens 
utflyktskorgar.
Ca pris 14 kr | #slotts

EKO CHILIDRYCK, CALIENTE
Caliente är en prisbelönt eko-dryck, där smaken och känslan av alkohol har 
ersatts av extraherad chilihetta, capsaicin. Caliente Plum Rosemary Chili är 
komponerad av stjärnkocken Titti Qvarnström och fylld i Sverige. Den är frisk 
och fruktig med jordiga toner av rosmarin avrundat av en lätt chilihetta. 
Ca pris 25 kr | #drinkcaliente

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

Finns endast i en del boxar.
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FLINGSALT, MALDON
Mjuka, spröda flingor från havet! Handskördat flingsalt av finaste kvalitet. 
Tillverkat vid Essexkusten sedan 1882 av familjeföretaget Maldon. En helt 
naturlig produkt utan tillsatser. Älskat av kockar världen över. 
Ca pris 30 kr | #taframdetbasta #flingsalt

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

Finns endast i en del boxar.

Grillad lammkorv med 
rödbets- och linssallad
4 portioner

ca 600 g merguez (lammkorv)

Sallad:
100 g små linser (gärna puylinser)
500 g kokta rödbetor
65 g mixsallad el. rucolasallad
1 msk balsamicovinäger
2 msk olivolja
några stänk TABASCO® Grön Pepparsås
Maldon havssalt
peppar

Fetaostsås:
2 dl matlagningsyoghurt
150 g fetaost
1,5 msk Grey Poupon Old Style Mustard 
salt och peppar

Gör så här:
Tänd grillen. Koka linserna enligt anvisningarna på 
förpackningen. Dela rödbetorna i klyftor och blanda 
med linser, mixsallad och ringla över balsamicovinäger, 
olivolja, havssalt, peppar och smaka av med TABASCO® 
Grön Pepparsås. Gör såsen: Smula ner fetaosten i 
yoghurten och tillsätt senap. Smaka av med salt och 
peppar. Grilla korven och servera med rödbetssallad 
och fetaostsås.

Corn on the cob med 
het majonnäs
4 portioner

4 färska majskolvar (gärna med blasten 
kvar)
1 kruka koriander 
Maldon havssalt
rökt paprikapulver

Majonnäs:
2 dl majonnäs
1 msk TABASCO® Grön Pepparsås

Slaw:
1 fänkål
1 Granny Smith äpple
2 morötter

Dressing:
3 msk kallpressad rapsolja
1,5 msk Kikkoman Ponzusås
1,5 tsk TABASCO® Grön Pepparsås

Gör så här:
Tänd grillen. Vik bort blasten från majskolvarna 
och dra bladen bakåt. Låt dem sitta kvar (de blir 
bra handtag när du ska vända majsen på grillen). Ta 
däremot bort det trådiga skägget längst in. Grilla 
majsen runt om på gallret under lock i ca 20 min (när 
majsen börjar poppa är de klara). Hacka koriandern. 
Rör ihop majonnäs med TABASCO® Grön Pepparsås. 
Strimla fänkålen tunt, skär äpplet i tunna skivor, skala 
och hyvla morötterna i tunna skivor med hjälp av en 
potatisskalare. Vispa ihop dressingen. Blanda med 
grönsakerna. Bred på majonnäs runt majskolven och 
strö över koriander, havssalt och rökt paprikapulver. 
Servera slaw till majskolvarna.

För en helt vegansk rätt hittar du ett recept på en vegansk majonnäs på taframdetbasta.se
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KRUSTADER, ZETA
Krustader är krispiga och frasiga små aptitretare som passar utmärkt som tilltugg, 
förrätt eller som söt efterrätt. Bjud gästerna på ljuvliga små munsbitar som du 
fyller med vad du helst vill. Krustader med lax och kronärtskockscremé eller fluffig 
chokladkräm som toppas med färska hallon.
Ca pris 30 kr | #zetaantipasti

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

Krustader med 
kronärtskockskräm 
och lax
ca 24 krustader

1 frp Zeta Krustader
1 burk Zeta Crème av kronärtskockor

100 g gravad lax, strimlad
1 citron, zesten
dill

Gör så här:
Spritsa eller skeda Crème av kronärtskockor i 

krustaderna. Lägg på lite strimlad lax, toppa med 

citronskal och dill.

Krustader med 
bönröra och räkor
1 frp Zeta Krustader
3 dl gröna ärtor, tinade
1 frp Zeta Cannellinibönor
1 dl Zeta Extra jungfruolivolja Classico
1 liten vitlöksklyfta, riven
3 msk citron, pressad
24 räkstjärtar
dill
salt och peppar

Gör så här:
Mixa ärter, bönor, olivolja, vitlök och citronsaft, 
smaka av med salt och peppar. Spritsa eller skeda 
bönröran i krustaderna. Toppa med räkorna och 
garnera med dill.

Krustader med 
chokladkräm och 
nötter
3 msk hasselnötter, hackade
1 burk Zeta Mascarpone
3 msk florsocker
2 msk kakao till garnering
3 msk starkt kaffe, gärna espresso
12 hallon
florsocker, till garnering

Gör så här:
Rosta nötter i torr stekpanna så de får lite färg, låt 
svalna. Vispa ihop mascarpone, florsocker, kakao 
och kaffe. Spritsa chokladkrämen i krustaderna, 
toppa med hasselnötter och ett hallon. Sikta över lite 
florsocker.

Finns endast i en del boxar.
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HET MJUKOST HOT JALAPEÑO, SMOKEY CHIPOTLE EL. SPICY 
GUAJILLO, KAVLI
Sätt sting på din maträtt! Kavlis nylansering HOT mjukost är en perfekt 
mix av hetta och ostig krämighet. Hotta upp din macka, hamburgare, pizza 
eller taco med denna heta mjukost. Kommer i praktiska ståtuber som är 
enkla att förvara, håller sig fräscha längre och kan med fördel ställas på 
bordet eller där man äter.
Ca pris 34 kr | #kavlihotmjukost

Cheesy Chili Potatoes
10 st

5 st potatisar, fasta
200 g blandad svamp
1/2 zucchini
100 g panchetta
1 dl Kavli Spicy Guajillo
hackad persilja

Gör så här:
Sätt ugnen på 220°C. Skölj och skrubba potatisen 
om det behövs. Skär potatisen i halvor. Pensla lite 
olja på snittytan och lägg ut halvorna på en plåt med 
snittytan upp. Rosta mitt i ugnen i ca 30 min, så att 
de blir mjuka. Skär zucchini, svamp och panchetta i 
kuber. Stek fyllningen på hög värme så att vätskan 
från grönsakerna försvinner. När potatisen är klar, 
ställ den åt sidan i ca 10 min och låt svalna. Gröp ur 
halvorna men spar ca 0,5 cm så att de är stabila och 
inte går sönder. Lägg i fyllning och toppa med Kavli 
Spicy Guajillo. Sätt ugnen på grillfunktion och grädda 
halvorna i ca 5 min. Garnera med hackad persilja.

Hot & Cheesy Poppers
15-20 st

3 dl riven ost, valfri sort men gärna mild
1,5 dl Kavli Hot Jalapeño
1 dl finhackad broccoli, ca 3 buketter
extra mjukost till servering

Frityrsmet:
1 ägg
3/4 dl mjölk
3/4 dl vetemjöl
0,5 tsk salt

Panering:
1 dl vetemjöl
2 dl panko
1 l olja

Gör så här:
Bryt isär broccolin och finhacka. Blanda riven ost, 

Kavli Hot Jalapeño och broccoli i en bunke till en 

smet. Rulla till bollar. Rör ihop frityrsmeten: vispa upp 

ägget först och tillsätt sedan resterande ingredienser. 

Vispa ihop till en slät smet. Lägg upp mjöl och panko 

på varsin tallrik. Doppa bollarna först i vetemjöl, 

sedan i frityrsmet och till sist i panko. Hetta upp olja i 

en tjockbottnad kastrull till 160°C. Fritera ostbollarna 

snabbt tills de fått en gyllene färg, ca 45 sek. Tag upp 

dem och lägg på ett fat med hushållspapper. Toppa 

med lite extra Kavli Hot Jalapeño för extra sting.

Smokey Chipotle 
Quesadilla
8 pizza-slices

2 tortillabröd
1 dl riven mozzarella
1 dl strimlad rödkål
3 msk majs
2 msk svarta bönor
koriander
0,5 dl Kavli Smokey Chipotle

Gör så här:
Lägg ett lager riven mozzarella på ett tortillabröd. 

Toppa med rödkål, majs, svarta bönor och Kavli 

Smokey Chipotle. På med ytterligare lite mozzarella 

och lägg den andra tortillan som ett lock. Hetta upp 

en stekpanna. Stek quesadillan på båda sidor, på 

medelhög värme, så att den får fin färg och osten 

smälter.

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

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

Tävling
Vinn ett hett mjukostkit med  HOT OST och grilljärn för att göra perfekta grillade mackor utomhus!
1. Fota ditt bästa recept med  

din heta mjukost2. Lägg ut bilden på Instagram och tagga med #kavlihotmjukost och #smakboxtävling
De 3 bästa (och hetaste) 

 recepten vinner!
Tävla t.o.m. 12/8.*

*) Vinnare utses av en jury från Kavli och meddelas på Instagram. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 
O. Kavli AB förbehåller sig rätten att använda vinnarbilderna i marknadsföringssyfte.
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ROTFRUKTSKNÄCKE RÖDBETA EL. MOROT, FINN CRISP
Läckra knäckebröd bakade med rotfrukter och toppade med knapriga frön. Brödet 
har en krispig rågbas som ger tyngd åt smaken, kombinerat med en lätt sötma 
från morot respektive rödbeta och ingefära. Rutmönstret på brödets ovansida ger 
dessutom brödet en extra luftig och krispig textur. Testa tillsammans med mild 
ost och skivad tomat för en härlig frukost i solen eller tillsammans med en kryddig 
hummus som ett lätt och gott mellanmål.
Ca pris 26 kr | #finncrisp

GELFÄRG LILA, DR. OETKER
Framtidens färger är här! Dr. Oetkers Gelfärger är extra starka färger i gelform, 
och är perfekta till färgning av sockermassa, marsipan, grädde och glasyr. Den 
enda koncentrerade azofria färgen på marknaden!
Ca pris 18 kr | #droetkersverige #droetkergelfärg

Unicornglass
ca 6-8 portioner

5 dl vispgrädde
1 burk kondenserad mjölk
Dr. Oetker gelfärg blå, röd, grön och lila
Dr. Oetker Queen Mix strössel

Gör så här:
Vispa grädden till mjuka toppar. Tillsätt den sötade 
kondenserade mjölken och vispa till en jämn smet. 
Dela upp glassmeten i 5 olika skålar. Behåll även lite 
vit glassmet. Färga varje smet i varsin färg. Lägg all 
smet i en avlång brödform och dra några drag med en 
sked för att få färgerna att gå ihop snyggt. Toppa med 
strössel och låt glassen stå i frysen i minst 6h innan 
servering.

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

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

Tävling
Vinn en vacker bricka och matchande 

koppar från Marimekko värda  
1300 kr att duka upp med i sommar!
1. Fota när du har maxat toppingen på 
din FINN CRISP-knäcke på det sätt du 

gillar bäst
2. Lägg ut bilden på Instagram och 

tagga #finncrisp och #smakboxtävling
Det mest kreativa knäcket vinner!

Tävla t.o.m. 31/7.*

*) Vinnare utses av Smakbox och meddelas på Smakbox Instagram i aktuellt tävlingsinlägg. För 
fullständiga tävlingsregler se www.smakbox.se/sv/allmanna-villkor-personuppgiftspolicy §1.14 Finns endast i en del boxar.
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EKO MÜSLI TO-GO, MORE MÜSLI
More Müsli är en ekologisk, portionsförpackad "grab and go"-müsli i 10 olika smaker. 
Finns i flera olika smakkombinationer av frukt, bär, nötter, frön och fullkorn samt 
paleomüsli och proteinmüsli. Det perfekta mellanmålet, frukosten eller lätta lunchen 
på språng - enkelt att ta med för att avnjuta precis där du vill. Alla produkter är 
fullproppade med goda nyttigheter och fibrer, vitaminer, mineraler, antioxidanter helt 
på naturlig väg.
Ca pris 24 kr | #moremusli

ISTE PEACH HIBISCUS, FUZETEA
En ny spännande dryck är här! fuzetea är ett smakfullt iste med en 
härlig mix av te, fruktjuice och örter. Drycken är låg i kalorier och 
innehåller endast naturliga ingredienser. Finns i smakerna Peach 
Hibiscus, Citron och Mango Kamomill.
Ca pris 23 kr | #fuzetea

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

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

Tävling
Vinn 30 st More Müsli för  

härliga bjud-frukostar!
1. Fota en härlig morgonbild och lägg ut på Instragram med #moremusli och #smakboxtävling
2. Tagga 3 vänner som du vill bjuda  

på en frukost
3. Följ @moremusli på Instagram  

och Facebook
De 3 härligaste bilderna vinner!

Tävla t.o.m. 31/7.*

85 kr rabatt
Specialerbjudande för dig som får Smakbox!

Köp 10 st More Müsli + 1 More Milk för endast 169 kr (ord. Pris 254 kr).Köp på shop.moremusli.se.  Erbjudandet gäller t.o.m.  22/7 2018.

*) Vinnare utses av en jury från More Müsli och meddelas på Instagram. Eventuell vinstskatt betalas av 
vinnaren. More Müsli förbehåller sig rätten att använda vinnarbilderna i marknadsföringssyfte.
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CHEEZ CRUNCHERZ, OLW
OLW Cheez Cruncherz är den krispigaste medlemmen i familjen OLW Cheez! De har 
samma goda och efterhärmliga smak som originalet Cheez Doodles men med extra 
mycket crunch! 
Ca pris 8 kr* | #olwcheez

*) Du får smaka en provförpackning av produkten.

KARDEMUMMASKORPOR, SKOGAHOLM
Kristinaskorpor med smak av kardemumma är extra spröda 
och läckra veteskorpor med grovmalen kardemumma. En 
klassisk svensk fikafavorit som för tankarna till barndomen.
Ca pris 27 kr | #skogaholm

TROCADERO ZERO, TROCADERO
Trocadero lägger efter 65 år till en ny medlem i familjen! Samma 
fantastiska smak, men nu utan socker. Drick gärna med ett par 
isbitar eller väl kyld on-the-go. 
Ca pris 6 kr | #trocazero

Finns endast i en del boxar.

Finns endast i en del boxar. Finns endast i en del boxar.

SURDEG- OCH KORNKNÄCKE, SKEDVI BRÖD
Skedvi Bröd gräddas för hand i vedeldade ugnar. Det ger brödet en unik 
smak. Surdeg och Korn har dessutom den karaktäristiska smaken av 
surdeg. Det är något sprödare samt mörkare i både utseende och smak 
än Skedvi Bröds andra brödsorter.
Ca pris 59 kr | #skedvibröd #knäckebröd

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

Handla brödet till midsommar redan nu! Med rabattkod DT18SP9 får du 10%  på ditt köp hos  
delitea.se
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RÅGCRISPS SWEET CHILI, 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

EKO 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

WEETABIX ORIGINAL, WEETABIX
Weetabix Original är läckra frukostkex packade med 
95% fullkorn, 12% protein och 10% fibrer. Den är låg 
i både socker, fett (och kalorier!) vilket gör det till en 
idealisk start på dagen som håller dig mätt ända fram 
till lunch! Ät den gärna med mjölk, frukt eller yoghurt 
toppat med färska bär.
Ca pris 35 kr | #wbxfrukost #weetabixSE

MIKRORIS RICE & EASY THAI JASMINRIS, 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

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

FAVORITER FRÅN TIDIGARE SMAKBOX
 Finns endast i en del boxar.

FAVORITER FRÅN TIDIGARE SMAKBOX
 Finns endast i en del boxar.

Finns endast i en del boxar.

Finns endast i en del boxar.

Finns endast i en del boxar.

Finns endast i en del boxar.

Finns endast i en del boxar.
1 av sorterna ingår.
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BAMSEDRYCK ÄPPLE, PÄRON EL. JORDGUBB,  
KIVIKS MUSTERI
Drickfärdig fruktdryck från Bamse och hans vänner 
med endast naturliga råvaror. Kommer i praktisk 
portionsförpackning med sugrör. Perfekt till utflykten!
Ca pris 12 kr | #kiviksmusteri

NESPRESSOKOMPATIBLA KAPSLAR X2 LUNGO 
MATTINATA 05 & RISTRETTO 11 EL. SUPREMO 10, L’OR
L´OR är den första NESPRESSO®*-kompatibla 
aluminiumkapseln som går att köpa i din matbutik. Kaffet 
består av noga utvalda arabicabönor som är 100% UTZ-
certifierade. Den lufttäta kapseln gör att kaffets smak &  
arom bevaras väl. Efter förbrukning kan kapseln återvinnas  
i metallåtervinningen. I din matbutik hittar du upp till 6  
olika smakvarianter, både espresso & lungo, och på  
www.lorespresso.com finns ytterligare 13 varianter att  
välja mellan.
Ca pris 30 kr | #lorespressosverige

*) Varumärket tillhör tredje part och har inga kopplingar till 
JACOBS DOUWE EGBERTS.

In
lö

se
nt

id
: 9

 ap
ril

 -3
1 

de
ce

m
be

r 2
01

8

N
am

n:

In
lö

se
s a

v C
lea

rO
n,

 ti
di

ga
re

 K
up

on
gi

nl
ös

en
. 

Ku
po

ng
en

 få
r e

j k
op

ie
ra

s o
ch

 sk
a 

va
ra

 
fö

rs
ed

d 
m

ed
 k

un
de

ns
 n

am
nt

ec
kn

in
g.

Gäller vid köp av en förpackning från Gilles 
sortiment av  Sju sorters kakor, 1, 2 eller 3.
Kan ej kombineras med andra erbjudande.
  

:-3  

Nyhet!
Prova på rabatt!

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

EXTRA- PRODUKT

EXTRA- 
PRODUKT

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

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

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

Extraprodukt för dig som är prenumerant sedan tidigare och 
angivit att du har barn i åldern 3-7 år i din närhet. Gäller så 
långt lagret räcker.
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NÄSTA SMAKBOX
 SKICKAS FR.O.M. 31 AUGUSTI

Den ligger 2 veckor på ditt utlämningsställe. 

TIPSA VÄNNER 
Har du matintresserade vänner? Tispa dem med din unika kod 
så får de 10% rabatt på sin första Smakbox. Du får dessutom 
20kr lägre pris på din nästa box för varje ny prenumerant som 

provar Smakbox.

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). 

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, #SMAKBOX              FACEBOOK.COM/SMAKBOXSE

SMAKBOX AB
DALVÄGEN 8, 169 56 SOLNA

KONTAKT@SMAKBOX.SE, 08 - 120 223 80
VARDAGAR 8.30-12 OCH 13-16.30

WWW.SMAKBOX.SE


