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Hösten är här! Färgsprakande träd, krispig luft och skördetider. Men också 
mörkare dagar och vardagsveckor. Det är då vi behöver HÖSTPEPP! 

I höstens Smakbox hittar du en härlig mix av både matlagning, godsaker och 
drycker. Ossobuco, risotto och pannacotta med lakrits och citron är några av 

våra favoritrecept. Det fantastiska äppel-året hyllas med must i alla dess former.

Den här gången får du som varit med oss längst de 2 produkter som har allra 
högst värde. Så roligt att få belöna dig som har följt med oss länge.

9-11:e november hoppas vi att få träffa dig på Sthlm Food & Wine, läs mer på 
sid. 26. Vi bjuder på smakprover och lanserar spännande nyheter… mer än så 

avslöjar vi inte nu! 

Nu hoppas vi att du får lite extra HÖSTPEPP av denna box!
       

Varma hälsningar, Vi på Smakbox

SMAKBOX HÖSTPEPP

TÄVLA OM EN GRATIS BOX
- fota och dela på #smakboxstund

1. Arborioris Riso Vignola 40 kr*  #foodemilia

2. Granola Färsking 43 kr* #foreverfarsking

3. Knäckebröd Leksands 18 kr* #leksandssötpotatis

4. Italiensk durumpasta Zeta 15 kr* #zetapasta

5. Italienska tomater Zeta 11 kr* #zetatomater

6. Iste fuzetea 23 kr* #fuzetea

7. Lakritsi Fazer 19 kr* #fazerkonfektyr #fazerlakritsi

8. Majskaka Grab'n'Go Friggs   9 kr* #friggs #majskakor

9. Matchalatte Oatly 21 kr* #oatly

10. Mjölkchokladkaka Plopp 13 kr* #ploppchoklad

11. Vitaminvatten Novelle Plus 13 kr* #novelle #novelleplus

12. Alkoholfri öl Falcon 10 kr* #falcon #falcontillsammans

13. Daim Original Daim   9 kr* #daimcrushingit

14. Coca-Cola light Coca-Cola 13 kr* #cocacolasverige 

 

15. Tabasco TABASCO® 65 kr* #tabasco #taframdetbasta

16. Årets Skörd Äppelmust BiB Kiviks Musteri 90 kr* #kiviksmusteri

17. Årets Skörd Äppelmust Kiviks Musteri 17-25 kr* #kiviksmusteri

18. Rödvinsvinäger Santa Caterina 40 kr* #santacaterina

19. Lindor Lindt 37 kr* #lindor #lindtlindor

20. Lantchips Svenska LantChips 21 kr* #lantchips #detgodalivet

21. Flingsalt FALKSALT 10-25 kr* #falksalt

22. Favoriter från Smakbox Balans  12-32 kr* Se resp.produktsida 

 

    

23. Måltidslösning Vego (värdecheck) Knorr 35 kr* #knorr

24. Höghöjdskaffe*** Cafégo 10 kr* #cafego

FINNS I ALLA SMAKBOX OMDÖME

Om några veckor får du 
en recension via mejl. Tills 

dess, fyll i ditt omdöme här!

EXTRAPRODUKT

DU FÅR MINST 3 AV:

SMAKLISTA HÖSTPEPP
Du får smaka upp till 21 produkter till ett värde av 401 - 448 kr.

En länk till din unika Smaklista hittar du i mejlet vi skickar när du fått din box.

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. Fota och dela din Smakbox-stund på Instagram
2. Tagga dina bilder med #smakboxstund och #smakbox

Vinnare är de 10 som tar mest njutfulla och inspirerande bilder.  
Ju fler bilder desto större chans till vinst. Tävlingen pågår fram  
till 30:e november och vinnarna presenteras på @smakbox senast 
14:e december. 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

Nu har du chansen att tävla om en gratis Smakbox! Dela med dig av din 
Smakbox-stund när du njuter av något ur boxen och lägg upp bilden på 
Instagram så är du med och tävlar.

***) Primärt för dig som är befintlig prenumerant och har gjort produktval via vår recension.

*) 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.

BONUS!**

NYTT!

 Axplock av alla inlägg under #smakbox. Tack till  
(1) @annelisblomsterochbakverk, (2) @lenap4,  
(3) @foodqueenlina, (4) @thechefsstars,  
(5) @cillaolasdotter, (6) @matmodig,  
(7) @colourfulandcreativedesign, (8) @evaholmqvist och 
(9) @annahammarstrom88.

**) Primärt för dig som är prenumerant och startade din prenumeration före 15/10 2017.  
Du får antingen Bag-in-box Äppelmust eller Tabasco.
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DURUMPASTA CASA DI LUCA STROZZAPRETI, FIOCCHI  
EL. FIORI, ZETA
Zetas Pasta Casa Di Luca är gjord av 100% italienskt durumvete, Kronos, enligt 
gammal tradition och tillverkas som den gjordes förr i tiden med "trafila al bronzo", 
det vill säga med bronsvalsar. Den är mycket lättare att koka perfekt "al dente" och 
behåller tuggmotståndet genom hela måltiden. Smaka skillnaden mellan vanlig pasta 
och äkta italiensk pasta! I Casa Di Luca- familjen hittar du 11 olika sorters pasta, vilken 
blir din favorit?
Ca pris 15 kr | #zetapasta

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

Strozzapreti med 
italiensk tomatsås
4 portioner

1 frp Zeta Casa Di Luca Strozzapreti
2 vitlöksklyftor
0,5 gul lök
0,5 dl Zeta Olivolja för matlagning
2 tsk Zeta Sardellcrème
1 burk Zeta Plommontomater
1 dl Zeta Matlagningsvin Vitt 
1 tsk honung
salt och nymald svartpeppar
hackade basilikablad
Zeta Parmigiano Reggiano i bit
Zeta Olivolja för smaksättning
Gör så här:
Koka pastan al dente enligt anvisningen på 
förpackningen. Finhacka löken och fräs i olivoljan, tillsätt sardellcrème och fräs med lite innan du 
tillsätter tomaterna och vinet. Tryck sönder 
tomaterna med en slev. Låt såsen småkoka i ca 10 min, smaka av med honung, salt och peppar. Låt pastan rinna av genom ett durkslag. Blanda ner pastan i såsen och strö över basilika och riven parmesan och lite olivolja.

Ossobuco
4 portioner

1 gul lök
3 vitlöksklyftor
1/4 rotselleri
1 morot
2 msk Ardita Tomatpuré tub
1 burk Zeta Plommontomater
1 flaska Zeta Matlagningsvin Vitt
2 dl vatten
3 msk kalvfond, koncentrerad
3 msk färsk rosmarin
1,5 kg kalvlägg
2 msk vetemjöl
Zeta Extra jungfruolivolja Classico
salt och nymald svartpeppar

Gör så här:
Finhacka löken och tärna rotsellerin och moroten. 

Fräs grönsakerna tillsammans med tomatpuré i 

olivolja i en gryta. Tillsätt plommontomater, vin, 

vatten och fond. Låt småputtra. Blanda köttet med 

mjöl och bryn runtom i olivolja i en stekpanna, krydda 

med salt och peppar. Lyft över köttet i grytan. Låt 

småputtra med lock ca 2 timmar tills köttet nästan 

faller isär. Lyft av locket och låt koka ytterligare 

30 min. Smaka av med salt och peppar. Strö över 

finhackad rosmarin. Servera tillsammans med Risotto 

Milanese (recept på zeta.nu).

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

Nya former  
i familjen!

PLOMMONTOMATER, KÖRBÄRSTOMATER EL. 
FINKROSSANDE TOMATER, ZETA
Tomater = solsken på burk! Tomater är en av grundpelarna i det italienska 
köket. Zetas tomater kommer från södra Italien, där de många soltimmarna gör 
dem röda, smakrika och goda. Tomaterna är av hög kvalitet och har en perfekt 
balans mellan syra och sötma och en harmonisk tomatsmak som är perfekt till 
grytor, soppor och såser med tomat.
Ca pris 11 kr | #zetatomater
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ARBORIORIS, RISO VIGNOLA
Arborioris är ett italienskt rundkornigt ris vars stora korn frigör rikligt med stärkelse under 
tillagningen, vilket gör den perfekt till rätter som risotto! Riset blir väldigt krämigt och klibbigt vid 
tillagning. Riso Vignolas ris odlas i Poslätten i Italien och är en klassisker i det italienska köket.
Ca pris 40 kr | #foodemilia

Ingredienser: Arborioris (italienskt rundkornigt ris).
Näringsvärde per 100 g: Energi [1504 kJ/354 kcal], Fett [0,4g], varav mättat fett [0,1g], Kolhydrater [80,4g], 
varav sockerarter [0,2g], Fibrer [1,0g], Protein [6,7g], Salt [0,013g].
Ursprung: Italien. Bäst före: 12/09/2020

Risotto med 
rosésallad och sidfläsk
4 portioner

240 g Riso Vignola Arborioris
2 huvuden rosésallad
100 g sidfläsk
3 msk Extra jungfruolivolja
1 vitlök
50 g smör
50 g Parmigiano Reggiano
2 l vegetabilisk buljong
150 ml vitt vin
salt och peppar

Gör så här:
Skär salladen i tunna skivor och finhacka vitlöken. 

Hetta upp en stekpanna och bryn löken tills den är 

gyllenbrun. Ha i salladen och stek i några minuter på 

hög värme. Hetta upp en till panna och klicka i lite 

av smöret. Häll i riset och låt fräsa i några minuter. 

Tillsätt en skvätt vitt vin och salladsblandningen. Spär 

sedan riset med buljongen lite i taget, tills all vätska 

har kokats in i riset. Riv ner parmesan och klicka i 

resten av smöret. Skär sidfläsket i tunna skivor och 

stek på hög värme. Servera risotton med det stekta 

sidfläsket.

Du får smaka 1 av sorterna.

ALKOHOLFRI ÖL, FALCON
En alkoholfri öl från Falcon som passar lika bra till mat som törstsläckare! Ölet 
bryggs i Falkenberg med samma precision och stolthet som vid starten 1896. 
Det alkoholfria ölet bryggs som alkoholhaltigt öl och genom en varsam process 
vakuumkokas alkoholen sedan bort men smaken består så det blir ett smakfullt 
alkoholfritt öl. Finns i två alkoholfria varianter, Falcon Alkoholfri och Falcon 
Smakfull Alkoholfri.
Ca pris 10 kr | #falcon #falcontillsammans

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

Chokladrulltårta med 
hallon och blåbär
3 ägg
2 dl strösocker 
1 dl maizena
1 dl vetemjöl 
0,5 dl kakao 
1 tsk bakpulver 
 
Fyllning:
200 g färskost 
1 dl crème fraiche
1 dl florsocker 
1 dl blåbär, frysta och tinade
1 dl hallon, frysta och tinade
 
Garnering:
1 dl mjölkchoklad, hackad
några färska hallon
några nypor Falksalt Flingsalt med jod

Gör så här:
Sätt ugnen på 250°C. Vispa ägg och socker till ett 

fast skum. Sikta ner maizena, vetemjöl, kakao och 

bakpulver och rör om till en jämn smet. Täck en 

långpanna (30x40cm) med bakplåtspapper. Bred ut 

smeten i pannan och grädda mitt i ugnen i 6-7 min. 

Vänd sedan upp kakan på ett sockrat bakplåtspapper 

och låt svalna helt. Gör fyllningen: vispa färskost, 

crème fraiche och florsocker till en fluffig kräm. 

När kakan svalnat, bred ut fyllningen över hela ytan 

(men spara lite till garnering!). Sprid sedan ut bären 

och rulla ihop det hela från långsidan samtidigt som 

du lossar tårtan från bakplåtspappret. Garnera med 

resterande fyllning, hackad choklad och färska hallon. 

Toppa till sist med några nypor flingsalt med jod. 

Flingorna ger ett härligt krisp och en mjuk sälta som är 

ljuvlig till choklad och förhöjer smaken på hela tårtan!

*) Du får smaka en provförpackning av produkten.

Finns endast i en del boxar.

 Dela och inspireras på #smakbox

FLINGSALT KARL JOHAN, FALKSALT
Välkommen att prova Falksalts tillfälliga smak på besök - flingsalt från 
Medelhavet med smak av Karl Johansvamp. Ett utsökt möte mellan skog och 
salta hav. Fyllig doft och smak med tydlig Karl Johankaraktär som ger fylliga 
umamitoner. Med den finstämda sältan från krispiga saltflingor blir det en 
drömsk kombo, underbar till höstens comfort food!
Ca pris 25 kr | #falksalt

Focaccia med Karl 
Johan, parmesan  
och rosmarin
4 bröd

25 g jäst
3 dl vatten, fingervarmt
0,5 dl neutral olivolja
2 msk honung
1 tsk Falksalt flingsalt Karl Johan
7 dl vetemjöl

Topping:
ca 1,5 dl oliver
1 dl riven parmesanost
2 kvistar rosmarin
2 msk neutral olivolja
0,5 msk Falksalt flingsalt Karl Johan
Gör så här:
Smula jästen i en bunke eller i en hushållsassistent. 
Tillsätt fingervamt vatten och rör ut jästen. Tillför olja, 
honung och salt. Tillsätt lite mjölet, lite i taget och knåda 
i ett par minuter till en elastisk och fin deg. Täck med 
en bakduk och låt jäsa i ca 30 min. Baka ut degen på ett 
mjölat bakbord och dela degen till 4 lika delar.  Platta 
ut till 1-2 cm tjocka runda bröd. Lägg ut bröden på 
klädda plåtar och låt jäsa övertäckta i ytterligare 30 min. 
Sätt ugnen på 225°C. Tryck små gropar med fingrarna 
i varje bröd. Fyll hålen med oliver och parmesan. Repa 
rosmarinen och blanda med oljan och flingsaltet, fördela 
över bröden. Grädda bröden i ugnen i 8-10 min, till de 
fått fin färg.

*) Du får smaka en provförpackning av produkten.

Finns endast i en del boxar.

 Dela och inspireras på #smakbox
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LAKRITSI LEMON, FAZER
Fazer har en lång historia inom lakrits och startade sin lakritstillverkning redan 
1928 med målet att erbjuda en känsla av gamla tiders lakrits. Tillverkning av 
lakrits är ett hantverk som kräver stor kunskap och känsla för detaljer. I Smakbox 
får du prova Fazers nyaste tillskott till lakritsfamiljen - Lakritsi Lemon. 
Ca pris 19 kr | #fazerkonfektyr #fazerlakritsi

PETER BAKAR
Peter Dahlberg var en av deltagarna i 
Hela Sverige bakar 2015. Till vardags 
arbetar Peter som förskollärare, men 
driver även bloggen Peter bakar där 
han delar med sig av sina recept och 
bilder på bakverk. På bloggen finns 
allt från småkakor till tårtor, men den 
senaste tiden har Peter fokuserat 
mer på glutenfria och hälsosamma 
bakverk.

Instagram: @peterbakar
Blogg: peterbakar.se
Facebook: peterbakar.blogg

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

Lakrits- och 
citronpannacotta
4-6 portioner

150 g Fazer Lakritsi Lemon
5 dl ekologisk vispgrädde
1/2 gelatinblad
ev. svart och gul pastafärg
Gör så här:
Separera lakritsen från citroninnehållet och lägg i två olika skålar (men spara 6 st till dekoration). Hacka till småbitar. Värm upp 3 dl av vispgrädden i en kastrull tillsammans med lakritsen och låt sjuda i ca 10 min. Tillsätt ev. svart pastafärg. Mixa blandningen med en stavmixer. Sila lakritspannacottan för att bli av med småbitar. Portionera upp i 6 små shotsglas. Ställ in i kylen. Lägg gelatinbladet i en skål med kallt vatten. Värm upp 2 dl av vispgrädden i en 

kastrull tillsammans med citronfyllningen och låt sjuda tills allt löst sig. Krama ur gelatinbladet och rör ner. Tillsätt ev. gul pastafärg. Låt svalna till 
rumstemperatur. Portionera upp i shotsglasen. Ställ in i kylen. Dekorera med halverade Lakritsi Lemon.
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KNÄCKEBRÖD SÖTPOTATIS & BÖNOR, LEKSANDS
En nyhet från Leksands! Ett knäckebröd med härligt tuggmotstånd och 
sprödhet ifrån sötpotatis och Chiafrön. Favamjölet ger umami och är 
en god källa till protein (14%). En mix av gott och nyttigt på bästa sätt! 
Leksands bakar enbart på naturliga råvaror och tillsätter aldrig några 
tillsatser i varken mjöl eller deg.
Ca pris 18 kr | #leksandssötpotatis

 Dela och inspireras på #smakbox

ÅRETS SKÖRD ÄPPELMUST M. FRUKTKÖTT GLASFLASKA, 
TETRA EL. BAG-IN-BOX, KIVIKS MUSTERI
Att dricka Årets Skörd Äppelmust är som att "dricka ett äpple".  
Naturligare än så här kan det inte bli! Must är helt enkelt den råsaft 
man får fram när man pressar ett äpple, ingenting annat. Årets Skörd 
Äppelmust på blandade äppelsorter tappas på kartongförpackning,  
bag-in-box och glasflaskor.
Ca pris 17-90 kr | #kiviksmusteri

BONUS- 
PRODUKT*

 Dela och inspireras på #smakbox

 *) Primärt för dig som är prenumerant och startade din prenumeration före 
15/10 2017. Du får antingen Bag-in-box Äppelmust eller Tabasco.Du får smaka 1 av sorterna.
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WOHO! 
Som äppelpaj,

 fast granola. Torkade 
äpplebitar möter 

kanel. A love story
 med crunch!

NO JUNK,
JUST FUNK!

NO  JUNK

G
E

N E R A T I O
N

Det är vad som gäller i Färskings universum. 

Vi bjuder på supersmarriga nyttigheter utan jox 

och dolda knasigheter. Meaning: noll tillsatt socker, 

bara naturligt innehåll och en grym smak. 

Try me, you’ll like me!

YES!
Torkade blåbär & 

jordgubbsbitar, crunch 
av rostad mandel & 

smak av kardemumma. 
Kardemummaleluja!

TÄVLING
Hjälp Färsking att sprida goda vibbar och vinn

en Färsking-surprise värde 500 kr!
1. Ta en bild på Färskingförpackningen 

i ett oväntat sammanhang
2. Lägg ut bilden på Instagram och tagga
 #foreverfarsking och #smakboxtävling 

3. Följ gärna med på Färskings resa @foreverfarsking 
för att möjliggöra bättre hälsa för barn och unga!

Tävla t.o.m. 19/11.*

180921_färsking_smakboxen.indd   1 2018-09-21   10:47

GRANOLA BLÅBÄR & JORDGUBB, FÄRSKING
En ny frukostflinga har hittat till flinghyllan! Färsking har kommit till världen i 
kampen för att få unga att äta bättre frukost och snacks. Nyttigt behöver inte 
vara tråkigt. Tvärtom. Och Färsking är det levande beviset på det. En god, 
krispig granola med smaker av Äpple & Kanel och Blåbär & Jordgubb.
Ca pris 43 kr | #foreverfarsking

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

LANTCHIPS OST & VITLÖK, SVENSKA LANTCHIPS
Ost är gott! Vitlök är gott! Så varför inte kombinera två favoriter till ett jättegott 
chips? Så gick tanken och nu är den här: LantChips Ost & Vitlök. Tillverkade i 
Södermanland av svensk potatis och med samma hantverksmässiga omsorg sedan 
starten 1991. Låt dig väl smaka!
Ca pris 21 kr | #lantchips #detgodalivet

Svenska LantChips 
recept på den 
perfekta bilden!
1 påse LantChips Ost & Vitlök
1 fin skål (den allra finaste du har)
1 exklusiv ost (behöver inte vara god, 

viktigaste är att den är fin)
5-6 vitlökar (fina, gärna lite lila inslag i 

skalet på dem)
diverse tillbehör som definierar dig

Gör så här:
Öppna påsen med LantChips Ost & Vitlök med 

försiktighet och med all den kärlek du besitter. Häll 

upp chipsen i din fina skål. Placera ut osten, vitlöken 

och andra fina tillbehör runt omkring skålen. Ta den 

perfekta bilden. Retuschera, välj filter om så behövs. 

Tagga #lantchips. Lägg ner telefonen. Blunda och ta 

tre djupa andetag och försök att komma in i nuet. 

Öppna ögonen och njut av vår senaste nyhet. Njut av 

#detgodalivet / Svenska LantChips.

Tävling
Har du receptet till en lyckad bild på 

Instagram? Nu kan du tävla om en 

mixkartong med lantchips från Svenska 

LantChips med din bästa bild! Ta inspiration 

från LantChips recept eller skapa ditt eget!

1. Ta den perfekta bilden med dina  

chips från Svenska LantChips

2. Tagga #lantchips och #smakboxtävling

De 3 mest perfekta bilderna vinner!  

Tävla t.o.m. 28/11.*

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

 Dela och inspireras på #smakbox

Du får smaka 1 av sorterna.

 Dela och inspireras på #smakbox

CHOKLADKAKA MJÖLKCHOKLAD EL. DJUNGELVRÅL, PLOPP
Plopp, den lekfulla chokladklassikern, överraskar med spännande smakmöten 
i höst. Med utgångspunkt i en härlig mjölkchokladkaka har Plopp hittat nya 
och välkända smakkompisar i choklad- och godishyllan. Tillsammans skapar  
de en härlig mix av len mjölkchoklad och mumsiga småbitar av Kexchoklad, 
Gott & Blandat och Djungelvrål.
Ca pris 13 kr | #ploppchoklad
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TRIPLE MOUNTAIN, CAFÉGO
Ett mörkrostat kaffe som liknar 
skånerost. Ett friskt och väl- 
balanserat kaffe med en lång, ren 
och fyllig eftersmak. Börnorna  
kommer från Östafrika, Colombia 
och Centralamerika.
Ca pris 10 kr | #cafego

VOLCANIC BLEND, CAFÉGO
Ett fylligt, extra mörkrostat kaffe 
med hög andel bönor från Öst- 
afrika, odlade i de vulkaniska  
jordarna runt Mount Kenya. Ett 
kaffe med extra rundhet, mycket 
fyllighet och karaktär. 
Ca pris 10 kr | #cafego
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 Dela och inspireras på #smakbox

Coffee Crème  
brûlée-drink
1 glas

2,5 dl starkt bryggt kaffe, Sofiero VOLCANIC BLEND3 msk farinsocker 
1 msk kolasås 
1 dl lättvispad grädde
Gör så här:
Brygg kaffet. Häll upp kolasåsen och 2 msk av farinsockret i ett högt glas. Häll på det varma kaffet och rör om tills allt socker smält. Toppa kaffet med den löst vispade grädden och toppa sedan grädden med 1 msk farinsocker. Bränn av sockret med en brännare för att få det krispigt och extra gott.

ISTE MANGO & KAMOMILL, FUZETEA
fuzetea är en mix av te, fruktjuice och örter - och 
serveras väl kyld som ett iste. Mycket läskande 
och törstsläckande utan att vara för söt. Blir 
snabbt en favorit.
Ca pris 23 kr | #fuzetea

COCA-COLA LIGHT EXOTIC MANGO, 
COCA-COLA
Coca-Cola light har funnits i Sverige sedan 1983 
och har en lättare colasmak än Classic och zero 
SUGAR. Nu finns den även i smaken Exotic Mango 
med en god touch av mango! Avnjut iskall! Enjoy!
Ca pris 13 kr | #cocacolasverige

LINDOR APELSIN, LINDT
Njut av oemotståndligt krämig Lindor från Lindt! Lindts schweiziska 
chokladmästare har skapat det delikata skalet av finaste mjölkchoklad som 
innesluter en len och krämig chokladfyllning med smak av apelsin.
Ca pris 37 kr | #lindor #lindtlindor

 Dela och inspireras på #smakbox

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

TABASCO SWEET & SPICY EL. BUFFALO STYLE, TABASCO®
Nya smaker från Tabasco som lanseras först i Smakbox! Sweet & Spicy är en 
söt asieninspirerad sås med mild hetta och inslag av vitlök, lök och ingefära. 
Tabascos mildaste sås som är perfekt till nudelrätter, glaze till kött eller dippsås 
till friterade räkor, kyckling och grönsaker. Buffalo Style är en pepparsås med 
kryddig, balanserad och syrlig smak med inslag av vitlök. Passar perfekt till grytor, 
hamburgare och kycklingvingar. 
Ca pris 65 kr | #tabasco #taframdetbasta

Stekt kycklingfilé  
med pak choi
4 portioner

600 g små fina kycklingfiléer
salt och peppar
olja till stekning
250 g pak choi
1 dl Kikkoman Glutenfri Teriyakisås
1 msk sesamfrön

Söt-stark sås:
2 dl crème fraîche
2 msk TABASCO® Sweet & Spicy 
Pepparsås

Tillbehör: 4 portioner nudlar

Gör så här:
Krydda kycklingfiléerna med salt och peppar och 

bryn i stekpanna med olja. Skär pak choi på längden 

i fyra bitar. Lägg i pannan med kycklingen och häll 

på teriyakisås, sesamfrön och sjud ihop i några 

minuter. Blanda ihop crème fraîche och tabascon. 

Koka nudlarna enligt anvisningarna på förpackningen. 

Servera kycklingen och grönsakerna tillsammans med 

sås och nudlar.

BONUS- 

PRODUKT*

 Dela och inspireras på #smakbox

 *) Primärt för dig som är prenumerant och startade din prenumeration före 15/10 2017. 
Du får antingen Bag-in-box Äppelmust eller Tabasco.

Biff Rydberg
4 portioner 

2 gula lökar
600 g oxfilé
800 g potatis
smör och olja till stekning
salt och peppar
1/2 kruka persilja
4 ägg
några droppar TABASCO® Buffalo 
Pepparsås
 
Rydbergs grädde:
2 dl vispgrädde
1 msk Colman’s Senapspulver
Maldon Havssalt

Gör så här:
Skala och hacka löken. Skär köttet i 2x2 cm stora bitar. 

Lägg på hushållspapper. Skala potatisen och skär i 

centimeterstora tärningar. Skölj i kallt vatten och låt 

rinna av i ett durkslag. Stek potatisen i smör och olja 

på medelvärme tills de är gyllenbruna. Lägg potatisen 

i en ugnssäker form och låt stå i en 70°C varm ugn 

medan du steker resten. Stek löken i smör tills den 

blivit mjuk och fått färg. Lägg bredvid potatisen. 

Värm en stekpanna ordentligt. Krydda köttet med 

salt och peppar. Stek köttet i smör och bryn det runt 

om. Lägg upp på det varma fatet. Hacka persiljan och 

strö över fatet. Vispa grädden med senapspulvret 

och servera till biffarna. Vid servering, stänk på några 

droppar TABASCO® Buffalo Pepparsås och strö över 

havssalt på både kött och potatis.

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

DAIM ORIGINAL, DAIM
Daim är en unik kombination av överraskande knaprig 
karamel med ett lent chokladöverdrag.
Ca pris 9 kr | #daimcrushingit

MAJSKAKA CHIAFRÖ & HAVSSALT GRAB'N'GO, 
FRIGGS
Friggs populära majskakor med chiafrön och havssalt finns nu 
i portionsförpackning som är perfekta när man är på språng. 
Smidig att ta med i väskan, till träningen eller utflykten. Och 
smaken är lika god som alltid.
Ca pris 9 kr | #friggs #majskakor

Ingredienser: Havrebas (vatten, havre* 10%), rapsolja*, agavesirap* 
2%, matchapulver* 0,4%, havssalt, alger (Lithothamnium calcareum), 
naturligt arom. *Ekologisk råvara.
Näringsvärde per 100 ml: Energi [270 kJ/60 kcal], Fett [2,8 g], varav 
mättat fett [0,3 g], Kolhydrater [8,1 g], varav sockerarter [5,4 g], Fiber 
[1,0 g], Protein [1,1 g], Salt [0,10 g].

 Dela och inspireras på #smakbox

VITAMINVATTEN SKIN WELLNESS EL. VITALITY, 
NOVELLE PLUS
Finlands bäst säljande vitaminvatten lanseras i Sverige! En lätt 
kolsyrad dryck med god smak. Skin Wellness Aprikos & Jasmin 
innehåller zink, som bidrar till en hälsosam hud. Vitality Mango & 
Guava innehåller Vitamin B3, B5 och B6, som bidrar till en normal 
energiomsättning och är viktiga för immunsystemets normala 
funktion.
Ca pris 13 kr | #novelle #novelleplus

Du får smaka 1 av sorterna.

RÖDVINSVINÄGER, SANTA CATERINA
Santa Caterinas vinäger görs på de bästa röda- och vita druvorna speciellt utvalda från 
områdena i Italien där man också plockar druvorna till balsamvinäger, Modena och Reggio 
Emilia. Druvorna har omvandlats till vinäger utan varken tillsatser eller färgämnen. Perfekt 
för sallader, picklade grönsaker, marinader, vinägrett och i matlagningen.
Ca pris 40 kr | #santacaterina

Bruschetta med 
aubergine och 
”Pepper Caponata”
6 portioner

6 auberginer
6 paprika
20 gröna oliver, urkärnade
1 selleri
2 msk kapris
1 lök
1 burk hela konserverade tomater
2 msk socker
3 msk Santa Caterina Rödvinsvinäger
40 g russin, uppblötta
40 g pinjenötter
salt
Extra jungfruolivolja

Gör så här:
Skär grönsakerna i kuber och finhacka löken. Häll 

över grönsakerna i en gryta tillsammans med kapris, 

salt, olja och oliver och 1 msk socker. Sätt på locket 

och låt koka på hög värme. När grönsakerna har 

mjuknat, tillsätt pinjenötterna och russinen. Tillsätt 

rödvinsvinäger och en msk socker och reducera på 

hög värme. Koka i ytterligare 3 minuter och tag sedan 

av från värmen. Krydda med salt och peppar och 

servera med rostat bröd (bruschetta-bröd).

 Dela och inspireras på #smakbox

Finns endast i en del boxar.
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VEGO, LÄTTLAGAD 
& RIKTIGT GOD

värm upp och 
servera med ris

finns också  i smakerna

VÄRDECHECK PÅ VEGO MÅLTIDSLÖSNING, KNORR
Prova Knorrs nya vegetariska måltidslösningar! Produkterna består av lättlagade 
vegetariska köttsubstitut i smakrika såser. Allt du behöver göra är att värma innehållet på 
spisen och servera tillsammans med pasta eller ris, för en underbart god måltid – klar på 
mindre än 20 minuter. Du hittar dem i den vegetariska kyldisken.

*) Denna produkt är kyld. Du hittar en värdecheck i boxen som kan lösas in på Stora Coop, Coop 
Forum och City Gross. Värdechecken är giltig t.o.m. 31/12 2018.
Ca pris 35 kr | #knorr

VÄRDECHECK – HÄMTAS I BUTIK
Du får smaka 1 av sorterna.

KYLD
PRODUKT
Hämta i butik**

 Dela och inspireras på #smakbox

EXPRESSRIS PÅ MEDELHAVSVIS, UNCLE BEN'S
Ett smakfullt ris med Medelhavs-smak som blir klart på bara 
2 minuter. Ett utmärkt tillbehör när du vill laga något enkelt 
och gott!
Ca pris 20 kr | #unclebenssverige

EKO INGEFÄRASHOT, RÅ
RÅ Ingefära består av råsaft från ingefära (32%), och lite chili. 
Råshoten innehåller även äpple och citron som tillför sötma 
och smak.
Ca pris 20 kr | #drickrå #jointheråvolution

CHOKLADBAR PEANUTS N' FUDGE, N!CK'S
En nyhet från N!CK’s! Peanuts n' Fudge är en chokladbar 
som innehåller jordnötter omslutna av fudge, doppad i 
mjölkchoklad. Precis som övriga delar av N!CK’s sortiment är 
produkten utan tillsatt socker.
Ca pris 12 kr | #nickstosugar

SMOOTHIE, FROOSH PLUS
Nu lanserar froosh nya smoothies med växtbaserat protein, 
naturliga örter och koffein! Perfekt för alla tillfällen när du 
behöver en koffeinkick eller en träningsboost.
Ca pris 32 kr | #frooshplus #acanawill

Smakprov från Smakbox Balans
Visste du att Smakbox Balans finns? Det är samma härliga Smakbox men helt 

vegetarisk och utan tillsatt socker. Några av er får några smakprov i denna box. 
Vill du prova Balans byter du enkelt box-variant på Mina sidor på smakbox.se.

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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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

VILL DU VETA  
NÅGOT SPÄNNANDE?
Då ska du komma och träffa oss på Sthlm Food & Wine den 9-11 november 
på Stockholmsmässan. Vi bjuder på smakprover och tävlingar. Men framför 

allt kommer vi att avslöja stora nyheter som vi lanserar framåt. Vi kan knappt 
bärga oss att få berätta det för dig – kom och träffa oss!

SMAKBOX RABATT!
KÖP BILJETT FÖR ENDAST 135 KR

(ORD. PRIS 260 KR)
KOD: SMAKBOX2018

Köp på sthlmfoodandwine.se.

SPARA  
125 KR

NÅTT ÄR PÅ GÅNG…
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NÄSTA SMAKBOX
 SKICKAS FR.O.M. 4 DECEMBER

Den ligger 2 veckor på ditt utlämningsställe. 

TIPSA VÄNNER 
Har du matintresserade vänner? Tipsa 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
GUSTAV III:S BOULEVARD 34, 169 73 SOLNA

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

WWW.SMAKBOX.SE


