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Du får smaka minst 23 produkter till ett värde av 487 - 533 kr.

Ibland ska det bara vara enkelt! Därför är temat för denna Smakbox
kort och gott SOMMAR.
Solen och värmen är här, extra efterlängtad efter en lång, kall 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!
I boxen den här gången hittar du förstås sommarens smaker. Många är enkla att prova
direkt, som svalkande drycker - du får faktiskt prova hela 7 olika sorter. Är det någon gång
det passar med dryck är det väl så här års. Vilken blir din favorit?
Du hittar även inspiration till grillningen, spännande tillbehör och flera olika
frukostalternativ. Acai-pulvret och de goda kokoschipsen är vi extra stolta att få
presentera för dig.
Vi önskar dig en fantastisk Smakbox SOMMAR!
Varma hälsningar, Vi på Smakbox

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.

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

TÄVLA
& VINN

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.

FINNS I ALLA SMAKBOX
1.

Acaipulver, Eko

PRODUKTHASHTAG
CocoVi

89 kr*

#cocovisverige

2.

Street Food Jamaican-kit

Santa Maria

55 kr*

#santamariasverige

3.

Kokoschips, Eko

Radical Organics

38 kr*

#radicalorganics

4.

Superpasta Tagliatelle

Paulúns

37 kr*

#pauluns #superpasta

5.

Risotto

Blå Band

29 kr*

#blåband #risotto

6.

Fitnessflingor

Nestlé

26 kr*

#fitness #flingor

7.

Linschips, Eko

Veggie Peggy

25 kr*

#veggiepeggy

8.

Majskakor

Friggs

24 kr*

#friggs #majskakor

9.

Iste

fuzetea

23 kr*

#fuzetea

8 kr*

OMDÖME

10. Grönsaksmarinad

Santa Maria

11. Chilidryck, Eko

Caliente

25 kr*

#drinkcaliente

#santamariasverige #grillagrönt

12. Havresmoothie x2

Planti

34 kr*

#planti

13. Lågsockerläsk, Eko

ELYA

15 kr*

#drinkelya

14. Energibar

Eat Natural

19 kr*

#eatnaturalsweden

15. Mineralvatten

Loka

10 kr*

#lokamelonlime

16. Tuggpastill

Läkerol DentaFresh

16 kr*

#läkerol

17. Trocadero Zero

Trocadero

6 kr*

#trocazero

24 kr*

#moremusli

DU FÅR MINST 1 AV:
18. Müsli To Go, Eko

More Müsli

19. Grekisk salladsdressingmix, Eko Spicemaster

6 kr*

#spicemaster

20. Oatmeal

8 kr*

#goodngo #naturallytasty

GOOD'N'GO

		
EXTRAPRODUKT**
21. Nespressokompatibla kapslar x2 L´OR

60 kr*

#lorespressosverige

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

SÅ HÄR TÄVLAR DU

Om några veckor får du en
recension via mejl. Tills dess,
fyll i ditt omdöme här!

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*
*) Vinnare meddelas på Smakbox Instagram i separat tävlingsinlägg.
För fullständiga tävlingsregler se www.smakbox.se/sv/allmanna-villkor-personuppgiftspolicy §1.14
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HANNUS JORDIGA,
HANNU SARENSTRÖM
NORSTEDTS FÖRLAG
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Grillad sallad
4 portioner
allad
2 hjärtbladsallad el. romans
r
ate
om
ont
4 plomm
2 majskolvar
1 knippe primörmorötter
3 msk olja
rbs
1 påse Santa Maria Rub He

För fler grillvänliga recept,
besök

santamaria.se/grill

Gör så här:
och sköljda morötter i
Dela salladshuvud, tomater
r med olja och rub och
sake
grön
alla
halvor. Blanda
me tills de får färg
tvär
direk
rk
grilla på medelsta
något. Håll de grillade
och morötterna har mjuknat
skär av majskornen.
majskolvarna på högkant och
servera.
Blanda alla grönsakerna och

Klämda potatisar
med vitlökssmör
4 portioner
1 kg nypotatis, kokta
50 g smör
4 vitlöksklyftor
1 tsk Santa Maria BBQ Spice Allround
2 ark aluminiumfolie
0,5 dl färska örter, t ex gräslök och
timjan
Gör så här:
Blanda smör, vitlök och BBQ-krydda till ett
kryddsmör. Fördela kokta potatisar på aluminiumfolie.
Tryck till potatisarna med något tungt så att de blir
tillklämda och klicka på vitlökssmöret. Lägg ett nytt
folieark över och vik runt till ett platt paket. Lägg
potatispaketet på grillgallret och baka i ca 4 min på
varje sida. Öppna folien och strö över färska örter.

GRÖNSAKSMARINAD, SANTA MARIA

Santa Maria vill slå ett slag för mer variation på grillen! 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. Med en kombination av balsamvinäger, vitlök och örter lyfter den
här marinaden smaken på vilka grönsaker som helst.
Ca pris 8 kr | #santamariasverige #grillagrönt

4

Regnbågsspett
4 portioner
4 långa grillspett
4 paprikor, olika färger
1 squash
1⁄4 blomkålshuvud
1 halloumi
4 skogschampinjoner
1 påse Santa Maria Marinade
for Vegetables
Gör så här:
Lägg spetten i blöt. Skär paprika, squash och blomkål
i grova bitar. Skär halloumi i fyra bitar. Trä på grönsakerna, halloumin och hela champinjoner på spetten.
Lägg spetten i en påse och häll över marinaden. Marinera ca 20 min. Grilla spetten på medelstark direkt
värme tills de får färg.
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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.

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:
5 dl kallt vatten
Häll påsens innehåll i en kastrull. Tillsätt
på svag värme
sjuda
sedan
låt
och
upp
Koka
om.
rör
och
ca 20 min. Stek
tens,
konsis
d
önska
till
ning
omrör
under
i risotton. Skär
löken i rikligt med smör och tillsätt sedan
sparrisen
av den nedre träiga delen på sparrisen. Dela
n med rivet
på mitten och stek i oljan. Smaka av risotto
med sparrisen
citronskal och parmesan. Toppa risotton
parmesan.
och garnera med färsk basilika och riven

LAKTOSFRI

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

6

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

Du får smaka 1 av sorterna.
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För fler Street
Food-recept,
besök
santamaria.se

Jamaican Jerk Taco
4 portioner
2 huvuden gemsallad
550 g tofu
2 msk rapsolja
n Jerk
1 påse Santa Maria Jamaica
Spices
t & Pepper
1 pkt Santa Maria Coconu
Tortilla
2 avokados
Sauce
1 burk Santa Maria Mango
er
nött
jord
e
tad
1 dl ros
1 lime, juicen
Gör så här:
och riv tofun i småbitar. Fräs
Dela salladen i mindre bitar
da med jerk-kryddorna.
kryd
sallad och tofu i olja och
grillpanna. Gröp ur
Värm tortillorna i en stek- eller
Fyll bröden med gemsallad,
avokadorna och tärna dem.
mangosås och toppa med
tofu och avokado. Ringla över
rikligt med färsk lime
rostade jordnötter. Pressa över
och njut!

VEGANSK

STREET FOOD JAMAICAN-KIT, SANTA MARIA

Det här är karibisk street food när den är som bäst! På bara 20 minuter skapar du enkelt
fantastiska smakexplosioner och ingredienserna är få. Smakerna i dessa sagolika tacos
har inspirerats av gatumaten du hittar i Jamaicas huvudstad Kingston. Fyll kokostortillas
med Jamaican jerk-kryddad tofu, avokado och crème fraiche. Toppa sedan med
solmogen mangosås och du har tagit tacon till en helt ny dimension. Smaklig måltid!
Ca pris 20 kr / 15 kr / 20 kr | #santamariasverige
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Freakshake med
hallon och acai

Acaibowl med
kokosmjölk

1 shake

1 bowl

hurt 10%
3 dl turkisk el. grekisk yog
2 dl frysta hallon
1 msk CocoVi Acaipulver

2,5 dl kokosmjölk
1 dl frysta blåbär
0,5 krm vaniljpulver
1 msk CocoVi Acaipulver
1 msk CocoVi Risprotein
en nypa salt

Gör så här:
slät shake. Toppa gärna
Mixa alla ingredienser till en
kokos.
d
rosta
och
sel
strös
med bär,

Gör så här:
Lägg alla ingredienser i en mixer och mixa till en slät
smet. Toppa med mango, chiafrön och kokosflakes eller
frukt, bär och frön efter eget tycke.

VISSTE DU ATT ACAI HAR EN
RAD OLIKA HÄLSOEFFEKTER?

VEGANSK

EKO ACAIPULVER, COCOVI

EKOLOGISK

Frukterna från acaipalmerna anses vara ett av världens mest näringsrika
bär och i Brasilien har man använt acaibären i flera hundra år på grund av
dess positiva effekter på hälsan och välmåendet. Testa den i en acaibowl
eller i en smoothie.
Ca pris 89 kr | #cocovisverige
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• Rik på hälsosamma omega 6 samt omega 9 fettsyror
som kan ge positiva effekter som sänkt LDLkolesterol och lägre blodtryck.
• Innehåller flera vitaminer och mineraler som har en
rad fysiologiska effekter på vår kropp som minskad
trötthet, skelettstärkande, fungerande matsmältning
och normaliserar vårt blodtryck.
• Rik på Vitamin A som är bra för ett normalt
fungerande immunförsvar och underhåller huden så
att den håller sig fräsch.
11
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Sötpotatiskola på
kokosbotten
1 dl Kokoschips Original Flavor
1 msk kokosolja
1 sötpotatis
3 msk kokosolja
3 dl grädde
Gör så här:
Mortla kokoschipsen till en smulig konsistens.
Smält kokosoljan och blanda med chipsen. Häll
i
blandningen i en liten form och pressa väl. Förvar
a
i kylskåp medan du gör fyllningen: Sätt ugnen
på
200°C. Skölj sötpotatisen, torka av och skala
i tjocka
strimlor. Lägg skalet i en ugnssäker form och
rosta
i ca 30 min, rör om några gånger så att rostnin
gen
blir jämn och inte bränd. Värm grädden och häll
sedan över skalen så att de täcks helt. Rosta
i ugn
i ytterligare ca 30 min, rör om då och då och
se till
att den karamelliserade grädden på kanterna
följer
med. När grädden har fått en kolafärgad nyans
och tjocknat låter du den svala innan du mixer
den
med en handmixer. Smält kokosoljan och blanda
ner i potatisblandningen. Häll blandningen över
kokosbottnen. Låt stelna i kylskåp.

Piña Coladabars
5 msk kokosolja
2 dl torkad ananas
2 dl Kokoschips Original Flavor
ca 2 dl kokosvatten
3 gelatinblad
Gör så här:
kokoschipsen
Smält kokosoljan och blanda med
en finfördelad
och hälften av ananasen. Mixa till
mixa lätt, men
smet. Häll i resten av ananasen och
en i en form,
smet
ut
Häll
kvar.
vara
bitar
några
låt
gelatinbladen i
upp
Lös
kallt.
sedan
ställ
och
a
press
upp kokosvattnet.
kallt vatten och värm under tiden
. Ställ sedan kallt
rning
omrö
r
unde
n
blade
Smält ner
t har stelnat
täcke
kokos
När
helt.
r
kallna
så vätskan
rar med
garne
och
bars
ga
avlån
i
delar du kakan
are smak, byt
ytterligare kokoschips. För en vuxn
och tillsätt i
ut 1,5 dl av kokosvattnet till ljus rom
gelatinblandningen.

VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

EKOLOGISK

EKO KOKOSCHIPS, RADICAL ORGANICS

Radical Organics kokosprodukter är 100% ekologiska, glutenfria, GMO-fria, utan
tillsatser och innehåller endast naturliga ingredienser. Kokoschipsen är ugnsrostade
för att få en unik och krispig yta och passar till livets alla stunder. Finns i tre smaker:
Original Flavor, Simply Salted och Chili & Lime.
Ca pris 38 kr | #radicalorganics
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Superpasta med lax,
krispiga grönsaker &
örtolja
4 portioner
Tagliatelle
1 pkt Paulúns Superpasta
t alternativ
risk
eta
veg
el.
filé
lax
g
350
1 msk rapsolja
1 vitlöksklyfta
150 g zucchini
175 g grön sparris
100 g sockerärtor
100 g edamamebönor
Örtolja:
persilja,
1,5 dl örter t ex basilika och
grovt hackade
0,75 dl rapsolja
1/2 vitlöksklyfta
salt och peppar
on,
Tillbehör: 1/2 ekologisk citr
ar
epp
rtp
sva
Gör så här:
Stek i olja och krydda med
Skär laxfilén i tärningar.
hinin i halvmånar. Dela
zucc
Dela
par.
pep
salt och
längden. Fräs tillsammans
på
tor
erär
sock
sparris och
sad vitlök i olja och
pres
och
nor
ebö
med edamam
a tagliatellen enligt
Kok
par.
pep
och
salt
krydda med
a ingredienserna
Mix
n.
inge
ackn
förp
anvisningen på
pastan, laxen
okta
nyk
den
r
öve
häll
till örtoljan och
citronzest och
med
pa
Top
rna.
sake
och de frästa grön
par.
nymalen svartpep

SUPERTASTA TAGLIATELLE, PAULÚNS

Paulúns Superpasta är en ny typ av nyttig pasta som är spänstig och har god
mild smak. Gjord utan vetemjöl och istället fullproppad med nyttigheter från
linser, sötpotatis, majs och ägg! Innehåller mer än dubbelt så mycket fiber och
protein som vanlig pasta. Finns som Tagliatelle, Fusilli och Rigatoni.
Ca pris 37 kr | #pauluns #superpasta
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FITNESSFLINGOR, NESTLÉ

Nu finns Nestlés populära frukostflingor med 57% fullkorn! Nyckelhålsmärkta,
frasiga flingor av fullkornshavre. Innehåller mindre socker.
Ca pris 26 kr | #fitness #flingor
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Tävling

er från
Vinn alla smak

ISTE PEACH HIBISCUS, FUZETEA

Elya!

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

d
mrigaste stun
1. Fota din so
ya
El
ed
tillsammans m
m
en på Instagra
2. Lägg ut bild
a och
ly
ke
rin
#d
ed
och tagga m
ling
#smakboxtäv
nner!
te bilderna vi
De 3 somrigas
.*
/8
12
.
.m
t.o
a
Tävl

Favorit f
rån
tidigare
Smakbox
VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

OATMEAL ÄPPLE & KANEL, GOOD'N'GO

Naturligt gott havrebaserat mellanmål för vuxna som är vegan, laktosoch glutenfri samt utan tillsatt socker. Perfekt on-the-go produkt när
hungern smyger sig på. Smart förpackade i klämmispåse!
Ca pris 8 kr | #goodngo #naturallytasty

Finns endast i en del boxar.

ENERGIBAR, EAT NATURAL

VEGANSK

Njutbar energi! I Eat Naturals goda energibars används bara de
finaste råvarorna och inga tillsatser. I den småskaliga produktionen
görs varje bar med största omsorg. Eat Natural bars är ett naturligt
mellanmål med nötter och torkad frukt som ger bra energi, vitaminer
och mineraler. Ät på jobbet, när du ska träna, orka fram till middagen
eller bara när du vill ha något gott och nyttigt!
Ca pris 19 kr | #eatnaturalsweden

EKOLOGISK

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

16

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

Du får smaka 1 av sorterna.

Du får smaka 1 av sorterna.
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TA TVÅ EFTER
VARJE MÅLTID

XYLITOL ÄR BRA
FÖR TÄNDERNA

SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND STÖDER
ANVÄNDNINGEN AV
XYLITOL

VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

EKOLOGISK

TUGGPASTILL VATTENMELON/MINT, LÄKEROL DENTAFRESH

EKO CHILIDRYCK, CALIENTE

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

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
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STOPPAR SYRAATTACKEN OCH
FRÄSCHAR UPP ANDEDRÄKTEN

Finns endast i en del boxar.
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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
VEGANSK

LAKTOSFRI

HAVRESMOOTHIE MANGO/CITRUS & HALLON/
LAKRITS EL. GURKA/MELON, PLANTI

Tre riktigt goda, fräscha och moderna smaker på smoothies
som är baserade på nyttig havre. De är vitaminberikade och
har lägre halt sockerarter än andra frukt- och bärsmoothies på
marknaden samt högre fiberhalt. Fräscha och lätta smoothies
att dricka som mättar extra mycket. Passar perfekt till mellis!
Ca pris 17 kr | #planti

VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

EKOLOGISK

Du får smaka 2 av sorterna.

EKO LINSCHIPS PAPRIKA/LÖK, VEGGIE PEGGY

Ekologiska, veganska linschips utan tillsatser och inget tillsatt
socker! Chipsen innehåller 25% mindre fett än potatischips
och är naturligt proteinrika. Finns i smakerna Paprika/Lök,
Havssalt, Oriental och Medelhavskryddor. Finns att köpa på
Coop, Apotea.se, Happygreen.se, Starkvegan.se och Mat.se.
Ca pris 25 kr | #veggiepeggy

VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

MINERALVATTEN MELON/LIME, LOKA

VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

EKOLOGISK

MAJSKAKOR CHIAFRÖ & HAVSSALT M. BOVETE,
FRIGGS

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

En nyhet från Friggs! Nu finns majskakor med smak av
Chiafrön och Havssalt även med bovete - en naturligt
glutenfri ingrediens. De ekologiska bovetekakorna är ett
hälsosamt val till både frukost och mellanmål. Majskakorna
är naturligt veganska så fler kan njuta av dem.
Ca pris 24 kr | #friggs #majskakor
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Tävling

sli för
Vinn 30 st More Mü
tar!
os
ruk
d-f
härliga bju

85 kr rabatt

rgonbild och lägg
1. Fota en härlig mo
#moremusli och
d
me
m
gra
ut på Instra
ling
täv
ox
akb
#sm
du vill bjuda
2. Tagga 3 vänner som
på en frukost
på Instagram
3. Följ @moremusli
och Facebook
rna vinner!
De 3 härligaste bilde
/7.*
31
.
.m
t.o
la
Täv

Specialerbju
dande för
dig som får S
makbox!

Köp 10 st M
ore Müsli + 1
More Milk
för endast 16
9 kr (ord. Pris
254 kr).
Köp på shop
.moremusli.se
.
Erbjudandet
gäller t.o.m.
22/7 2018.

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. Du får prova en müsli packad med protein.
Ca pris 24 kr | #moremusli
*) 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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Du får smaka 1 av sorterna.
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Grekisk sallad

EXTRAPRODUKT

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:
bitar. Blanda
Skär grönsaker och ost i lagom stora
ger. Häll i påsens
vatten med olivolja och vitvinsvinä
ned i salladen
innehåll. Låt stå i några minuter. Vänd
och blanda väl.

NESPRESSOKOMPATIBLA KAPSLAR X2 LUNGO MATTINATA 05 &
RISTRETTO 11 EL. SUPREMO 10, L’OR
VEGANSK

LAKTOSFRI

GLUTENFRI

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

EKOLOGISK

GREKISK SALLADSDRESSINGMIX, EKO

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
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*) Varumärket tillhör tredje part och har inga kopplingar till JACOBS DOUWE
EGBERTS.
Extraprodukt för dig som är prenumerant sedan tidigare och angivit att du vill prova
Nespressokompatibla kapslar. Gäller så långt lagret räcker.

Finns endast i en del boxar.

Finns endast i en del boxar.
2 av sorterna ingår.
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VINN EN SIGNERAD BAKBOK
Nu har du chansen att vinna ett signerat exemplar av Smilla Luuks populära bakbok
Smilla firar glutenfritt. I boken bjuds du på favoritrecept till årets alla högtider!

SMILLA FIRAR GLUTENFRITT
Smilla är tillbaka med en ny bakbok! Här bjuder hon på
recept för årets alla fester och högtider. Vad sägs om
exempelvis hjärtcupcakes till alla hjärtans dag, påskbiskvier,
sommartårta, västerbottenpaj till kräftskivan eller vörtbröd
till julbordet. Recepten varvas med smarta tips och svar på
frågor som läsare och kursdeltagare ställt till Smilla.
Smilla Luuk, född 1997, debuterade som fjortonåring med
Smilla bakar glutenfritt, en efterlängtad bakbok för alla unga
(och gamla) som saknat en positiv förebild och bra, glutenfria
recept. Boken mottogs väl i Sverige och har även sålts till
länder som USA, Tyskland och Danmark.

Fri frakt ● Låga priser ● Stort sortiment

10% rabatt
på hela sortimentet
Ange kod: DT18SP7

Sedan debutboken har Smilla släppt ytterligare en kokbok,
tagit studenten, startat Youtube-kanalen "Smillas glutenfria
liv", hållit mängder av kurser, börjat blogga för tidningen
Glutenfritt och blivit nominerad till Lilla Augustpriset!
För att citera Elle Mat & Vin så är hon: En allergihjälte i
matlagningens tjänst!
Följ Smilla för mer inspiration:
Instagram: @smilla.glutenfrittliv
Youtube: Glutenfrittliv

SÅ HÄR TÄVLAR DU
1. Följ @smilla.glutenfrittliv och @smakbox på Instagram
2. Motivera varför just du vill vinna boken
Vinnare är de 3 som har bäst motivering. Tävlingen genomförs på Smakbox Instagram*
@smakbox i aktuellt tävlingsinlägg den 7:e juni. Tävlingen pågår fram till 26:e augusti
och vinnarna presenteras på @smakbox senast 6:e september.
Se fullständiga tävlingsvillkor på smakbox.se**
*) Har du inte Instagram går det bra att mejla din motivering till Smakbox på
info@smakbox.se. Märk ämnesraden med ”Tävling Smilla firar glutenfritt”.
**) Vinnare utses av Smakbox och meddelas via Instagram eller mejl.
För fullständiga tävlingsregler se www.smakbox.se/allmanna-villkor-personuppgiftspolicy §1.14

Koden gäller på delitea.se för ett köp per kund och är gilltig t.o.m 2018-07-31. Kan inte kombineras 27
med andra rabatter och erbjudanden. Gäller ej kategori barn.

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).

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER
@SMAKBOX, #SMAKBOX

FACEBOOK.COM/SMAKBOXSE

RECENSION
Om några veckor får du ett mejl med en länk till en recension. Fyller du
i den får både vi och våra samarbetspartners feedback, något som är
avgörande för att göra Smakbox bättre framåt. I väntan på recensionen, dela ut
dina stjärnor på s.3!

SMAKBOX AB
DALVÄGEN 8, 169 56 SOLNA
KONTAKT@SMAKBOX.SE, 08 - 120 223 80
VARDAGAR 8.30-12 OCH 13-16.30
WWW.SMAKBOX.SE

