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Nu är vardag och rutiner tillbaka igen för många! De flesta av oss har samlat energi 
från sommarens upplevelser, intryck och värmebölja. Med denna Smakbox vill vi 

förlänga semesterkänslan och bjuda med er på SMAKRESA - häng med!

I boxen hittar du exotiska smaker som kryddor och nudlar. Vi bjuder också på 
italienskt och smaker från Medelhavet. Även Sverige bjuder på härligheter från t.ex. 

den bördiga Västgötaslätten.

Vi på Smakbox vill hjälpas åt! Under SMAKRESA-perioden skänker vi, i samarbete 
med GodDryck, pengar till Hand in Hand, en organisation som stöttar kvinnligt 

enteprenörskap i bl.a. Indien & Kenya. För varje ny prenumerant som får Smakbox 
SMAKRESA skänker vi 10 kr. Vi packar också ner GodDryck nr 3 till dem i boxen. 
Dessutom är det DUBBEL tipsa-rabatt denna gång, läs mer på tidningens baksida. 

Hjälp oss hjälpa genom att tipsa om Smakbox!  

Välkommen med på vår Smakresa!

Varma hälsningar, Vi på Smakbox

SMAKBOX SMAKRESA

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

TÄVLA  & VINN

1. Gnocchi Food Emilia 33 kr* #foodemilia

2. Havreflingor Frebaco Kvarn 30 kr* #frebaco #frasigahavreflingor

3. Bananmüsli START! 30 kr* #startfrukost

4. Kanelknäcke crackers Vilmas 25 kr* #vilmas

5. Expressris Uncle Ben's® 20 kr* #unclebenssverige

6. Kryddmix Smoky Halloumi Santa Maria 13 kr* #santamariasverige

7. Passerade tomater Giardino dei Sapori 23 kr* #foodemilia

8. Coca-Cola Zero Coca-Cola 20 kr* #cocacolazero

9. Snurrig Fanta Fanta 15 kr* #fantasverige

10. Linsbågar Estrella 20 kr* #estrellasverige

11. Alkoholfri öl 0,0% x2 Heineken 22 kr* #heineken

12. Chokskalle 3-pack Bubs Godis 13 kr* #ilikebubs #chokskalle #bubsgodis

13. Godispåse Haribo 15 kr* #haribosverige #stardust

14. Chokladbar Lion   7 kr* #lion 

 

15. Malmö choklad Malmö Chokladfabrik 60 kr* #malmöchokladfabrik

16. Sojasås Kikkoman 40 kr* #kikkoman #taframdetbästa

17. Skånerost Gevalia 35 kr* #gevalia #skånerost

18. Alkoholfritt mousserande  Frexinet 31 kr* #frexinet

19. Panko Lobo 23 kr* #panko #pankofried

20. Linskakor Friggs 23 kr* #friggs #linskakor

21. Havredryck Valio Oddlygood® 17 kr* #oddlygood #valio

22. Glasnudlar x2 Shunhe 16 kr* #shunhe #glasnudlar

23. Ramlösa Premium Ramlösa 15 kr* #ramlösa

24. Gelébönor Jelly Belly® Jelly Beans 30 kr* #jellybelly_se

25. Kokosmjölk, Eko MeritO 12 kr* #wannamerito

26. Fruktiga vingummin, Eko Ekorrens Ekologiska 8 - 16 kr* #ekorrensekologiska

27. Favoriter från tidigare Smakbox  12 - 35 kr* Se resp. produktsida 

 

   

28. Mousserande äppelmust** GodDryck 49 kr* #goddryck

29. Kalvfond (värdecheck) Knorr 30 kr* #knorrkalvfond

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 SMAKRESA
Du får smaka upp till 24 produkter till ett värde av 387 – 468 kr.

VINNARE AV ÅRETS BOX TVÅ ÅR I RAD
2017: BÄSTA INNEHÅLL & BÄSTA KUNDSERVICE 
2016: BÄSTA INNEHÅLL & ÅRETS NYKOMLING

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 7:e oktober och vinnarna 
presenteras på @smakbox senast 19:e oktober. Se fullständiga tävlingsvillkor 
på smakbox.se*

NYFIKEN GRÖNARE, 
CECILIA BLANKENS & 
KRISTIN JOHANSSON

NORSTEDTS FÖRLAG

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

Nyfiken grönare är den enkla, smarta boken med vegetariska recept som 
imponerar på såväl inbitna köttätare som på skeptiska barn. Lär dig att använda 
och återanvända rester på ett smart sätt, för att spara både miljö, tid och pengar. 
Bli inspirerad att våga smaka på maten och att laga mat även utan recept. 
Sällan har det varit så lätt och inspirerande att äta grön och klimatsmart mat!

**) För dig som fått en vän att starta en prenumeration före 22/8 eller för dig som startat en prenumeration via vår 
GodDryck-kampanj.

*) 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.2 3



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

SMOKY HALLOUMI TACO SPICE MIX, SANTA MARIA
Med nya Smoky Halloumi Taco Spice Mix är det enkelt att laga och njuta av en 
vegetarisk Tex Mex måltid. Med halloumins goda textur och med det lättlagade 
receptet har du snabbt ett fräscht och grönt alternativ till dina andra tacofavoriter. 
Smoky Halloumi Taco Spice Mix är helt utan tillsatt salt och socker.
Ca pris 13 kr | #santamariasverige

Smoky halloumi taco
4 portioner

400 g halloumi (2 bitar)
1 stor röd paprika
1 msk olja
1 påse Santa Maria Smoky Halloumi Taco Spice Mix
1 dl vatten
1 pkt Santa Maria Tortilla

Tillbehör: Strimlad sallad, guacamole, tärnad mango (färsk eller fryst) och koriander.
Gör så här: 
Tärna halloumi och strimla paprika. Stek halloumin i olja på hög värme tills gyllene, sänk värmen och tillsätt paprikan mot slutet. Rör i kryddblandningen och vatten, låt puttra ihop i ca 1 min. Värm tortillas och fyll med halloumi och tillbehör.

Tips! Kryddblandningen är fri från tillsatt salt – använder du annan råvara än halloumi, kom ihåg att salta själv!
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GNOCCHI, FOOD EMILIA
Hantverksmässig gnocchi tillagad med passion direkt från Italien. Gnocchin 
är gjord på färska potatisar, mjöl och salt. Går snabbt att förbereda och 
kan smaksättas i oändlighet. Testa att äta dem som snacks! Servera med 
tandpetare och dipp som t.ex. pesto så har du ett enkelt och snabbt snacks 
att bjuda på när det väntas gäster.
Ca pris 33 kr | #foodemilia

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

Gnocchi med 
körsbärstomater och 
parmesan
4 portioner

500 g FoodEmilia Gnocchi di Patate
10-15 körsbärstomater
10 färska basilikablad
1/2 lök
1 vitlöksklyfta
100 g parmesan
1 tsk tomatpuré
Extra jungfruolivolja
salt och peppar

Gör så här:
Tvätta tomaterna och skär dem i halvor. Skala löken 

och skiva tunt. Skala vitlöken och mosa med en kniv. 

Hetta upp en panna med olivolja. Fräs löken på låg 

värme tillsammans med några matskedar vatten. 

Tillsätt tomatpuré, tomaterna, några matskedar 

vatten och krydda med salt och peppar, Låt koka i ca 

15 min på medelhög värme. Tillsätt mer vatten om 

såsen blir för tjock. Koka gnocchin i väl saltat vatten. 

När gnocchin stiger till ytan är de färdigkokta. Häll av 

vattnet och tillsätt gnocchin i tomatsåsen. Garnera 

med basilika och en generös mängd parmesanost.

Gnocchi med 
champinjoner, rökt 
Scamorza-ost och 
persilja
4 portioner

500 g FoodEmilia Gnocchi di Patate160 g rökt Scamorza-ost el. mozzarella200 g färska el. frysta champinjoner1-2 tsk grädde
salt och peppar
1 vitlöksklyfta
35 g smör
2 tsk Extra jungfruolivolja
färsk persilja
Gör så här:
Skala och skiva vitlöken i tunna skivor. Stek tillsammans med 2 msk olivolja och 10 g smör i en het panna. Dela svampen i halvor och tillsätt i pannan. Salta och låt fräsa några minuter. När champinjonerna är glansiga, tag av från värmen. Hacka persiljan och tillsätt i svamp-blandningen (spara lite till garnering). Koka gnocchin i väl saltat vatten i ca 2-3 min. Tillsätt en droppe olivolja i vattnet så klippar inte gnocchin ihop sig. Häll av vattnet och blanda gnocchin med resten av smöret och grädde. Riv över rökt Scamorza-ost eller mozzarella (tillsätt då lite salt i rätten) och garnera med persilja.
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EXPRESSRIS PÅ MEDELHAVSVIS, UNCLE BEN'S
Uncle Ben's® express-ris på Medelhavsvis är ett smakfullt ris som blir klart på 
bara 2 minuter. Ett enkelt sätt att laga en läcker måltid. De smakrika tomaterna 
och färska basilikan fångar smakerna från Medelhavsområdet. Det är ett utmärkt 
tillbehör till både kyckling och nötkött, men kan också avnjutas som ett snabbt 
mellanmål. Mikra i två minuter eller stek i en stekpanna i 3 minuter, servera med 
valfritt tillbehör och måltiden är klar. Enkelt och gott!
Ca pris 20 kr | #unclebenssverige

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

Du får smaka 1 av sorterna.

Räkwok med ingefära 
och soja
4 portioner

250 g skalade jätteräkor
400 g böngroddar
350 g pak choy
1/2 röd chili
4 msk olja för stekning
4 msk sojasås
20 g ingefära
2 påsar Uncle Ben’s Expressris
några stjälkar färsk koriander

Gör så här:
Hacka pak choy och chili. Skär ingefära i tunna 

skivor. Hetta upp olja i pannan, stek räkorna och 

grönsakerna tills grönsakerna blir mjuka. Tillsätt 

sojasåsen. Tillsätt riset i pannan och rör om 

ordentligt. Hetta upp ytterligare i ca 2 minuter. 

Dekorera med hackad koriander.

Frasig sallad med 
kyckling
4 portioner

350 g kyckling
350 g sallad (ett medelstort 
isbergssalladshuvud)
100 g majs
300 g körsbärstomater
2 avokado
4 msk olja för stekning
2 påsar Uncle Ben’s Expressris
en nypa salt
svartpeppar
Gör så här:
Skär kycklingen i små tärningar. Skölj salladen och körsbärstomaterna. Skär tomaterna och avokadon till små tärningar. Låt majsen rinna av. Lösgör försiktigt salladsbladen från fästet, försök att inte bryta sönder dem. Hetta upp oljan i pannan och stek kycklingen. Rör ihop kyckling, tomater, avokado och majs. Smaksätt blandningen med salt och peppar. Tillaga riset enligt anvisningen på förpackningen. Tillsätt riset i kycklinggrönsaksblandningen och rör om ordentligt. Lägg några matskedar kycklingsallad på salladsbladet och servera.

Färdigt på  
max 15  

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

PASSERADE TOMATER, GIARDINO DEI SAPORI
Tomatsås gjord på tomater odlade i Emilia Romagna-regionen i norra 
Italien. En fyllig, krämig sås perfekt för alla tomaträtter. Tomatsåsen är gjord 
med Extra jungfruolivolja och basilika som en symbol för det italienska 
köket. Perfekt till pizza, bruschetta, pasta eller lasagne! 
Ca pris 23 kr | #foodemilia

Gazpacho med 
sauterade räkor
4 portioner

1/2 rödlök
3 tomater
1/2 skalad gurka
1/2 grön paprika
1/2 röd chilipeppar
1 stark chili
1 vitlöksklyfta
500 ml Giardino dei Sapori Passata di 
Pomodoro
2 msk balsamvinäger
4 msk Extra jungfruolivolja
1 lime
4 basilikablad
salt och peppar
2 skivor surdegsbröd
8 räkor

Gör så här:
Skölj grönsakerna. Skär löken, tomaterna, grurkan 

och paprikan i kuber. Pressa vitlöken. Häll över i 

en stor skål. Tillsätt tomatsås, salt, peppar, olja och 

balsamvinäger. Mixa alla ingredienser tills du får en 

jämn konsistens. Riv sönder basilikabladen och tillsätt 

i blandningen. Blanda väl. Täck över med plast eller 

lock och kyl i minst två timmar. Skär brödskivorna i 

kuber strax före servering och stek i en panna med 

lite olivolja och salt. Häll över i en skål. Stek räkorna 

i lite olivolja och limejuice i några minuter på het 

värme. Servera gazpachon i små glas tillsammans 

med krutongerna och räkorna.

Pappa al pomodoro
4 portioner

500 ml Giardino dei Sapori Passata di Pomodoro
200 g torrt toskanskt bröd
650 ml vegetabilisk buljong
1 purjolök
2 vitlöksklyftor
en nypa socker
salt och peppar
färsk basilika
Gör så här:
Skär den vita delen av purjolöken i mycket tunna skivor och fräs i en panna med två msk olivolja på mycket hög värme. Skär vitlöken i tunna skivor och stek tillsammans med purjolöken i ytterligare några minuter. Häll över tomatsåsen och krydda med salt. Koka i ca 10 minuter. Skär brödet i tunna skivor och gnid brödet med en vitlöksklyfta. Rosta i ugnen eller i en stekpanna. Tillsätt tomatsås i lökblandningen, en nypa socker och grönsaksbuljongen. Skär brödet i mindre bitar och tillsätt i blandningen. Låt koka i ytterligare 10 minuter. Häll upp i skålar och garnera med basilika och ringla över rikligt med olivolja.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Vattenmelonpizza

6 st pizzaslices vattenmelon

turkisk yoghurt
START!
färska bär och frukt
smält choklad 

Gör så här:
Skiva vattenmelonen i trekanter och lägg på ett fat. 

Toppa med turkisk yoghurt, START!, färska bär och 

frukt. Ringla över smält choklad. 

Tips: byt ut yoghurt mot jordnötssmör eller kvarg 

för variation!

Marshmallow sticks
6 st marshmallows
6 st träpinnar
50 g blockchoklad
START!
strössel
Gör så här:
Trä marshmallows på träpinnar. Smält blockchoklad och rulla marshmallowspetten i chokladen. När önskad mängd choklad är på, strössla över START! och strössel. Lägg på bakplåtspapper för att stelna. 

Tips: pudra över lakritspulver, flingsalt eller bärpulver för variation!

BANANMÜSLI, START!
Nyhet från START! Originalet som har älskats av stora och små sedan 1974, 
nu i smaken banan. Gjord på Sveriges finaste havre, som rostats gyllene i ugnen 
vilket ger den unika och knäckiga smaken. Allt som behövs för en bra START!
Ca pris 30 kr | #startfrukost

CHOKSKALLE HALLON/LAKRITS 
3-PACK, BUBS GODIS
Belgisk mjölkchoklad med hallon/
lakrits-toffeefyllning från Bubs - nu i 
praktiskt fickformat. Precis som den stora 
chokladkakan är den här varianten en perfekt 
avvägd kombination av sött och salt. Krämigt. 
Ljuvligt. Smaskigt. Chokladen är Fairtrade-
certifierad.
Ca pris 13 kr | #ilikebubs #chokskalle 
#bubsgodis

KANELKNÄCKE CRACKERS, VILMAS
Glutenfria, ekologiska och veganska fullkornskex bakade på 
havre, bovete och linfrön. Kexen har ett minskat innehåll av 
socker och bakas på ekologiskt helkorn med egen surdeg, 
ekologisk kokos samt Ceylonkanel. Goda att dippa, äta med 
ett gott pålägg eller som en svensk grissini till oströror.
Ca pris 25 kr | #vilmas

COCA-COLA ZERO SUGAR LEMON, COCA-COLA
Coca-Cola släpper återigen den uppskattade smaken zero 
SUGAR Lemon! En uppfriskande och helt sockerfri läsk med 
fräscha smaker av citron.
Ca pris 20 kr | #cocacolazero
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

LINSBÅGAR ÄKTA CHEDDAR, ESTRELLA
En nyhet från Estrella! Spröda linsbågar med äkta cheddar för bästa ostsmak! 
Innehåller 16% protein och 100% god smak!
Ca pris 20 kr | #estrellasverige
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtagDela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

HAVREFLINGOR, FREBACO KVARN
Krispiga, rostade frukostflingor från Frebaco Kvarn. Innehåller havre från 
åkrar nära kvarnen i Lidköping. Havre innehåller bl.a. mycket protein, bra 
fetter, antioxidanter och kostfibrer för en bra start på dagen. Innehåller 
inget tillsatt raffinerat socker. Flingorna är sötade med äppeljuice och 
smaken är frasigt mild med en lätt rostad ton som gör sig bäst till mjölk, fil 
eller naturell yoghurt. Toppa gärna med frukt och bär för det lilla extra.
Ca pris 30 kr | #frebaco #frasigahavreflingor

SKÅNEROST EXTRA MÖRKROST, GEVALIA
En robust och fyllig Skånerost med en kraftfull, smakrik karaktär och 
lång, härlig eftersmak. De noga utvalda Arabicabönorna från Central-, 
Sydamerika och Asien har getts en extra mörk rostning som gör detta 
till en riktigt njutningsfull kaffeupplevelse.
Ca pris 35 kr | #gevalia #skånerost

Finns endast i en del boxar.

LINSKAKOR GRÄDDFIL/LÖK, PIZZA EL. OST, FRIGGS
Friggs linskakor är fiberrika och baserade på linser och majs vilket 
gör dem naturligt glutenfria. Ett perfekt alternativ för dig som vill 
kombinera god smak med ett hälsosamt val. Kan serveras både som 
mellanmål, snacks och smårätter. Med ett högt proteininnehåll på 
14%, passar de också bra före eller efter träningen.
Ca pris 23 kr | #friggs #linskakor

EKO KOKOSMJÖLK, MERITO
Ekologisk kokosmjölk gjord på kokosnötter från MeritOs 
ekologiska farm i Chanthaburi, Thailand. Perfekt till 
thailändska grytor, soppor och currys.
Ca pris 12 kr | #wannamerito

GELÉBÖNOR, JELLY BELLY® BEANS
The Original Jelly Belly Jelly Bean® gourmétbönor dök upp 
på de exklusiva godishyllorna i USA 1976 och går idag går att 
hitta i fler än 70 länder runt om i hela världen. Gelébönorna 
har oerhört verklighetstrogna smaker och erbjuder den 
bredaste smakvariationen av alla gelébönor på marknaden, 
med över 50 olika officiella smaker. Bönorna avnjuts med 
fördel en och en och förmodligen kommer du kunna gissa 
exakt vilken smak respektive böna har! Gelébönorna är 
vegetariska och fria från både gluten, laktos, nötter, palmolja 
och gelatin.
Ca pris 30 kr | #jellybelly_se

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

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

Finns endast i en del boxar.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

GODISPÅSE STARDUST EL. STARMIX, HARIBO
Populära godisar från HARIBO! Stardust är en spännande nyhet med sockrade nappar 
och persikor. Starmix är en härlig blandning av de allra mest populära godisbitarna med 
godisar som fruktnappar och Goldbear. Kanske hittar du någon ny favorit!
Ca pris 15 kr | #haribosverige #stardust

SNURRIG FANTA, FANTA
Snurrig nyhet från Fanta! Nu har Fanta snurrat till flaskorna 
- ny flaska, men samma goda smak.
Ca pris 15 kr | #fantasverige

Du får smaka 1 av sorterna.

Du får smaka 1 av sorterna.

RAMLÖSA PREMIUM MANGO/GUAVA/MYNTA, RAMLÖSA
Kolsyrat mineralvatten med naturlig arom. Tappat direkt från Jacobs källa vid 
Ramlösa Hälsobrunn. Ett exotiskt och läckert vatten där en friskhet och sötma 
från mango och guava balanseras med en touch av mynta.
Ca pris 15 kr | #ramlösa

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

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

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

PONZU SOJASÅS CITRON, KIKKOMAN
Ponzu är en av de mest omtyckta smaksättningssåserna i Japan. Grunden i denna 
är Kikkomans naturligt bryggda sojasås med ett stänk av citron. Sojasåsen har en 
härlig balans mellan salta, söta, kryddiga och syrliga aromer och passar perfekt för 
att smaksätta alla sorters maträtter där den ger en fräschör. Utmärkt som marinad 
till både kött, kyckling och fisk men även perfekt som salladsdressing, dippsås eller 
till sushi. Tips! Blanda med lite olja och trolla fram en asiatisk vinägrett.
Ca pris 40 kr | #kikkoman #taframdetbästa

Gratinerad laxfilé med 
blomkål och dragon
4 portioner

600 g laxfilé
400 g blomkål
3 dl smetana
1,5 msk dijonsenap
3 msk Kikkoman Ponzu Sojasås
3 msk hackad dragon

Tillbehör: 4 portioner ris el annat gryn,
1 citron och 65 g rucolasallat

Gör så här:
Sätt ugnen på 200°C. Lägg fisken i en smord form. 

Dela blomkålen i buketter och lägg runt laxen. 

Blanda smetana med senap, ponzusåsen, dragon 

och smaka av med salt och peppar. Bred smetana 

över fisken och blomkålen. Sätt formen mitt i ugnen 

ca 15 min. Koka ris eller gryn enligt anvisningen på 

förpackningen. Skär citroner i klyftor. Strö över rucola 

över gratängen strax före servering och servera med 

ris eller annat gryn och citron.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

PANKO, LOBO
Japanskt ströbröd med en lätt och luftig konsistens. Använd som 
panering till stekning, fritering eller bakning av kött, grönsaker eller frukt.
Ca pris 23 kr | #panko #pankofried

Finns endast i en del boxar.

Pankofriterade räkor
2 portioner

Friterade räkor:
12 råa jätteräkor
1 påse tempura frityrmix
2 dl Lobo Panko
1 dl kokosflingor
salt och peppar

Nudelsallad:
1 pkt kokta, kalla risnudlar
1/2 färsk broccoli
1 morot
1 näve bladspenat
1 bit röd spetskål 
3 skivade salladslökar 
1/2 röd paprika
skivade rädisor
grönkålsskott
hackad bladpersilja

Currydressing:
5 msk rapsolja 
1 msk sesamolja
2 tsk gul currykrydda
1,5 msk ljus soja
2 pressade vitlöksklyftor

Gör så här:
Blanda ihop alla ingredienser till currydressingen och 

låt stå ca en timme i kyl. Tina räkorna och torka torra. 

Blanda tempuramixen enligt anvisning på paketet. 

Blanda ihop kokos och panko, krydda med salt och 

peppar. Vänd ner räkorna i tempuramixen så att de 

täcks helt, och vänd dem sedan i pankon och tryck 

till så det fastnar ordentligt. Fritera räkorna i 180°C 

tills de är gyllene. Låt rinna av på hushållspapper. 

Gör nudelsalladen: Dela broccolin i små buketter, 

skär moroten och papriken i smala stavar, strimla 

rödkålen och skiva salladslökarna. Blanda ihop 

tillsammans med de kalla förkokta risnudlarna. Drissla 

över lite av currydressingen och toppa med hackade 

jordnötter, skivade rädisor, grönkålsskott och hackad 

bladpersilja. Krydda med peppar. Ät med resten av 

currydressingen.

Recept och foto: Jeanette Bokeroth

KYCKLING-MAMA
Jeanette driver bloggen och kontot 
Kyckling-Mama där du hittar allt från 
söta efterrätter, husmanskost, mat 
från hela världen, hälsosamt fika och 
nyttiga frukostar. Jeanette har alltid 
haft ett stort intresse för mat, både 
att laga, äta och på senare år även att 
fotografera.

Instagram: @kyckling_mama
Blogg: kycklingmama.wordpress.com
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

HAVREDRYCK, VALIO ODDLYGOOD®
God, godare, Oddlygood® – en havredryck som är lika god, oavsett om 
du har den i kaffet eller lagar middag med den! I samma familj finns också 
smarriga havregurtar i smakerna hallon, vanilj, och mango; i stora såväl som 
små förpackningar. Perfekta både som mellis och som frukost till hela familjen.
Ca pris 17 kr | #oddlygood #valio

Finns endast i en del boxar.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Vegansk lasagne 
8 portioner

Bechamelsås:
0,5 dl rapsolja
1 dl vetemjöl
1 l Valio Oddlygood® Havredryck1 tsk salt
200 g riven veganost

Sojasås:
3 vitlöksklyftor
1 gul lök
500 g krossade tomater
1 dl vatten
2,5 dl sojafärs
1 dl färsk basilika
9 lasagneplattor
 
Gör så här:
Sätt ugnen på 200°C. Blanda olja och mjöl i en kastrull. Koka upp och låt koka en stund. Tillsätt havredrycken i en smal sträng samtidigt som du rör om ordentligt. Koka i några minuter under omrörning. Smaksätt med salt. Riv den veganska osten. Blanda i den rivna osten i såsen, men spara lite att ha överst på lasagnen. Skala och finhacka vitlöken och löken. Stek upp den försiktigt i stekpannan. När löken fått en gyllene färg, tillsätt sojafärsen och stek upp den tills den fått en lätt yta. Ha i krossade tomater, fyll sen burken till hälften med vatten och häll i. Blanda. Avsluta med finhackad basilika. Låt såsen stå och puttra. Använd en ugnsform på cirka 20x30 cm. Ha lite bechamelsås i botten. Lägg på tre lasagneplattor, 1/3 av sojasåsen och ett tunt lager med bechamelsås. Gör två lager till på samma sätt. Häll till sist resten av bechamelsåsen över lasagnen och strö över den rivna osten. Grädda i mellersta delen av ugnen i ca 30 min. Låt vila en stund innan servering.
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Finns endast i en del boxar.
1 av sorterna ingår.

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

EKO FRUKTIGA VINGUMMIN STEP BY STEP EL. FLOWER POWER, 
EKORRENS EKOLOGISKA
Step by Step är en syrlig godisblandning med smak av bland annat hallon, ananas 
och körsbär. Flower Power är vingummin med smak av bland annat mango, 
passionsfrukt och citron. Allt godis från Ekorrens Ekologiska är ekologiskt vilket 
innebär att det är färg- och smaksatt med ekologiskt odlade frukter, växter och 
bär. Den röda färgen kommer till exempel från fläderbär. Innehåller inga härdade 
fetter eller genmodifierade organismer (GMO) och rörsockret är odlat utan 
bekämpningsmedel. Helt naturligt godare!
Ca pris 8-16 kr | #ekorrensekologiska

GLASNUDLAR x2, SHUNHE  
Glasnudlar, eller cellofannudlar som de även kallas, är gjorda 
på mungbönstärkelse och används i asiatiska soppor, hotpots, 
sallader med mera.
Ca pris 16 kr | #shunhe #glasnudlar

CHOKLADBAR VIT CHOKLAD EL. JORDNÖT, LION
Lion chokladbar är en läcker kombination av krispigt fyllt rån, 
söt karamell och spröda korn täckta av choklad. Här i smakerna 
White och Peanut. Lion White är täckt av ett lager vit choklad 
och Lion Peanut innehåller jordnötssmör och är täckt av 
mjölkchoklad.
Ca pris 7 kr | #lion

ALKOHOLFRI ÖL 0,0% x2, HEINEKEN
Heinekens bryggmästare har ägnat år åt att forska, brygga och 
smaka av för att ta fram ett välsmakande lageröl med 0,0% 
alkohol. Ölen har en fulländad balans av uppfriskande fruktighet 
och en mjuk, maltig karaktär. Gjord på endast naturliga 
ingredienser och på Heinekens unika jäst av högsta kvalitet.
Ca pris 22 kr | #heineken

ALKOHOLFRITT MOUSSERANDE, FREXINET
Ett alkoholfritt mousserande vin med fruktig smak med liten 
sötma, inslag av äpplen, ananas, vita blommor, honungsmelon 
och citrus. Serveras vid cirka 8°C som sällskapsdryck, till rätter 
av fisk ock skaldjur eller till sallader.
Ca pris 31 kr | #frexinet

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

Du får smaka 1 av sorterna.

Finns endast i en del boxar.

*) Du får smaka 2 provburkar á 15 cl av produkten.
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FAVORITER FRÅN TIDIGARE SMAKBOX
 Finns endast i en del boxar.

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

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

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

Finns endast i en del boxar.

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

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

LINDT CREATION MACARON JORDGUBB 
EL. VANILJ, LINDT 
Franska bakverket Macarons har tagit sig till mjölkchokladhyllan! 
Lindt Création 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

MALMÖ MASTER BLEND, DOMINIKANSKA REPUBL. 
EL. PERU 85%, 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

FAVORITER FRÅN TIDIGARE SMAKBOX
 Finns endast i en del boxar.

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

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

TUGGPASTILL VATTENMELON/MINT, 
LÄKEROL DENTAFRESH
Läkerol DentaFresh Watermelon Mint är en mjuk tuggpastill 
med en mild smak av vattenmelon och en fräsch smak av 
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

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

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

Finns endast i en del boxar.
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Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

VÄRDECHECK PÅ KALVFOND, KNORR
Knorrs nya kalvfond är en fond med rik smak av kalv som balanserats med tomat 
och andra grönsaker. Fonden är varsamt kryddad för att kalvsmaken ska vara 
dominerande. Knorrs kalvfond är marknadens mest koncentrerade kalvfond* vilket 
gör att denna fond räcker längst! Fonden är dessutom lokalt producerad i Småland 
och innehåller inga tillsatta smakförstärkare eller konserveringsmedel.
Ca pris 30 kr | #knorrkalvfond

Boeuf Bourguignon
4 portioner

1 kg tärnat kött, ex fransyska, bog eller 
lägg (3x3cm)
3 msk matolja
3 vitlöksklyftor 
2 gula lökar
150 g rökt sidfläsk
2 tsk torkad timjan
2 lagerblad
2 dl rödvin
1 l vatten
3 msk Knorr Kalvfond
150 g champinjoner
250 g stekt lök
2 morötter
salt och peppar

Tillbehör: Potatismos, färsk persilja och 
tranbär.

Gör så här:
Pressa vitlöksklyftorna och tärna lökarna samt 

sidfläsket. Bryn köttet gyllene i matolja, tillsätt löken 

och sidfläsket och låt steka ett par minuter. Häll på 

timjan, lagerblad, vin, vatten och Knorr Kalvfond. 

Sjud i 1–2 timmar eller tills köttet är mjukt. Skiva 

morötterna tunt. Tillsätt champinjoner och morötter 

när ca 30 minuter återstår av koktiden. Red av med 

Maizena om du vill ha skyn lite tjockare. Strö persilja 

över grytan och toppa med tranbär om mer syra 

önskas. Servera med potatismos.

*) Baserat på doseringsinstruktioner för koncentrerade fonder (mängd fond per andel vätska) 
tillgängliga i Nielsens databas v.20 år 2018.
**) Denna produkt är kyld. Du hittar en värdecheck i boxen som kan lösas in i de flesta 
matbutiker. Värdechecken löses in senast 15/8 2019. Kupongen går att lösa in på 
välsorterade Coop.

KYLD
PRODUKT
Hämta i butik**

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

MOUSSERANDE ÄPPELMUST NO 3, GODDRYCK
Sverige är ett äppelland i världsklass och ambitionen med GodDryck No 3 
Mousserande Äppelmust är att spegla detta. Äppelmusten har kallpressats på 
gammeldagsvis och därefter kolsyrats med en metod hämtad från Normandie. 
Det ger små och pigga bubblor, vilket lyfter musten till en ny nivå.
Ca pris 49 kr | #goddryck

Finns endast i en del boxar.

EXTRA- PRODUKT

Läs mer om 
GodDryck och 
Hand in Hand  

på sid. 21! 
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Är du redo?

9–11 november
STOCKHOLMSMÄSSAN

Nordens största mat- och dryckesevent

VINPROVNING AR
TRÄFFA TOPPKOCKAR
PROVA NYA ÖL PÅ ÖLTORGET
INSPIRATIONSSCENER
MAT- OCH DRYCKESSKOLOR

+ VEGO OCH VÄNNER 
HANDLA MED HEM
SVERIGES BÄSTA PARADRÄTT
KOCKARNAS KROG
OCH EN MASSA MER S T H L M F O O D A N D W I N E . S E

Läs mer 
här

Dela och inspireras på #smakbox och #produkthashtag

TIPSA & HJÄLP
För varje ny prenumerant skänker vi 10 kr till Hand in Hand. Hjälp till att bidra  - tipsa om Smakbox!

Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. Med stöd och utbildning hjälper de 
framför allt kvinnor att bli entreprenörer, som av egen kraft kan ta sig ur fattigdomen. Genom att skapa 

jobb i små, familjeägda företag kan många fattigas situation förändras. 

I samarbete med GodDryck och Hand in Hand vill vi på Smakbox bidra till att fler kan bli entreprenörer 
och starta företag för en bättre värld. För varje ny prenumerant av Smakbox SMAKRESA skänker vi 10 

kr till Hand in Hand. Var med och bidra du också - tipsa vänner om Smakbox! 
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NÄSTA SMAKBOX
 SKICKAS FR.O.M. 10 OKTOBER

Den ligger 2 veckor på ditt utlämningsställe. 

TIPSA VÄNNER 
Tipsa matintresserade vänner med din unika kod så får de just nu 20% 

rabatt (ord. 10%) på sin 1:a Smakbox. Du får dessutom 40 kr lägre 
pris (ord. 20 kr) på din nästa box för varje ny prenumerant som provar 

Smakbox. Dessutom ger vi 10 kr till Hand in Hand - hjälp oss bidra! 
I samarbete med GodDryck Sverige och Hand in Hand. Gäller så länge Smakbox SMAKRESA finns att beställa.  

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
GUSTAV III:S BOULEVARD 34, 169 73 SOLNA솭

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

WWW.SMAKBOX.SE


