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Brynja og Salka
– fljúga inn í framtíðina

Jónas R. Jónsson
Lítum á ævintýrið 
við að eldast

Ívar Jósafatsson
Þú getur það víst!

Þetta voru 
skemmtilegir tímar
Gunnar Þórðarson 
á bekknum hjá 
Óttari Guðmunds.

Gestapenninn 

Hjálmar Jónsson

Villibráð í vændum
Gómsætar jólauppskriftir



Hafi einhver efast um gildi hreyf-
ingarinnar fyrir andlega og líkam-
lega líðan okkar getur sá hinn sami 
hætt að velkjast í vafa. Nú er búið 
að sanna vísindalega að lífsham-

ingja og jákvætt hugarfar eru hug-
tök sem hanga saman eins og 
hreyfing og andlegt jafnvægi. Mörg 
viðtala sem birst hafa á síðum 
Áfram við fólk á miðjum aldri hafa 
sýnt fram á að þetta eru engar ýkjur. 
Ég hef leitað að hvetjandi dæmisög-
um sem styðja þessa kenningu og 

fundið nokkrar en því miður eru 
dæmin um hið gagnstæða allt of 
mörg ennþá. Ég veit þegar um fólk 
sem hefur látið þessi viðtöl verða 
sér hvatning til dáða og uppskorið 
betri líðan. Þá er tilgangnum náð. 
Eitt markmið okkar er að opna augu 
fólks fyrir því að það þurfi engar 
öfgar við að endurheimta líkamlega 
vellíðan. Öll áreynsla skilar sér. 
Göngutúr um hverfið getur verið fín 
byrjun. 

Hugmynd Brynju Laxdal um að fara 
í „lúxusinterrail“ á miðjum aldri er 
svolítið brjáluð en Brynja hagar lífi 
sínu ekki á hefðbundin hátt. Sagan 
af Ívari Jósafatssyni, sem tókst á við 
háþrýsting, ofþyngd og verki með 
því að byrja markvisst að hreyfa sig 
er geysilega hvetjandi. Jónas R. 
Jónsson lét hanna fyrir sig merkið J 
sem hefur tvíþætta merkingu, 
annars vegar j fyrir Jónas og hins-
vegar j fyrir jákvæðni. Allt er þetta 
fólk sem mat stöðu sína raunsætt á 
miðjum aldri og ákvað að haga 
seglum eftir vindi en gefa ekki eftir 
þótt árunum fjölgaði. Enda engin 
ástæða til ef heilsan heldur. 
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Jákvæða viðhorfið
Tökum í tauminn og gefum ekki eftir þótt árunum fjölgi!

RITSTJÓRASPJALL
Sólveig Baldursdóttir ritstjóri.

– á besta aldri

Næsta frumsýning Borgarleik-
hússins er hátíðarfrumsýning á 
Dúkkuheimilinu eftir Henrik Ibsen í 
nýrri þýðingu Hrafnhildar Hagalín. 
Unnur Ösp Stefánsdóttir og Hilmir 
Snær Guðnason fara með aðal-
hlutverkin tvö. Frumsýnt verður 30. 
desember og leikstjóri er Harpa 
Arnardóttir.

Jesús og Lína – Beint í æð
Nú fyrir jólin koma tvö verk aftur í 
sýningu en það eru Jesús litli sem 
sló rækilega í gegn í fyrra og svo 
Skoppa og Skrítla með verkið sem 
þær sýndu fyrir jólin í fyrra og hlaut 
mikið lof áhorfenda. Jesús litli 
hlaut Grímuna fyrir sýningu ársins 
og leikskáld ársins 2010 og 5 
stjörnu gagnrýni.

Lína Langsokkur er í fullum 
gangi um þessar mundir en sú 
sýning verður á fjölunum oft í viku 
og mun Lína halda áfram að gleðja 
hjörtu leikhúsgesta langt fram á 
næsta ár. Ágústa Eva Erlendsdóttir 
fer með hlutverk Línu og gerir það 
listavel. 

Farsinn Beint í æð eftir Ray 
Cooney hefur heldur betur slegið í 
gegn og eins og einn gagnrýnandi 
sagði þá heyrist stundum ekki í 
leikurunum fyrir hlátrasköllum 
gestanna. Hilmir Snær og Guðjón 
Davíð Karlsson, Gói fara þar á 
kostum ásamt fleirum.

Verðlaunaverkið Bláskjár eftir 
Tyrfing Tyrfingsson fer svo aftur á 
fjalirnar í febrúar í leikstjórn Vignis 
Rafns Valþórssonar en það fékk af-
burða gagnrýni og lof leikhús-
gesta.

Billy Elliot og nýtt íslenskt 
verk
Í byrjun mars verður svo frumsýnd-
ur söngleikurinn Billy Elliot sem er 
mannmörg og glæsileg sýning 
með ungum dansara í aðalhlut-
verki. Halldóra Geirharðsdóttir leik-
ur danskennara drengsins og leik-
stjórn er í höndum Bergs Þórs Ing-
ólfssonar en hann leikstýrði m.a. 
Mary Poppins.

Í lok mars frumsýnir Borgarleik-
húsið nýtt íslenskt verk eftir Birgi 
Sigurðsson sem ber nafnið Er ekki 
nóg að elska? Kristbjörg Kjeld fer 
með aðalhlutverkið og Hilmir Snær 
leikstýrir.

borgarleikhus.is

Úr farsanum Beint í æð.

Lína verður á fjölunum í allan vetur.

Borgarleikhúsið í vetur

Dúkkuheimili og fleira gott

Gómgleðjandi Gjafaöskjur 
- sérsniðnar eða staðlaðar 

að hætti hússins

Grandagarður 35 · 101 Rvk · 551 8400 · www.burid.is

Gefðu upplifun. Gjafabréf 
í ostaskóla Búrsins er 
tilvalinn í skóin.

Ostajól
Hillur svigna undan 
gómgleðjandi ostum 

og girnilegum 
kræsingum. 
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Eirberg Heilsa • Stórhöfða 25 • Sími 569 3100 • eirberg.is

Stafir 
Fjölbreytt úrval af göngustöfum  
og hálkubroddum á stafi 

Verð frá 6.850 kr. 

Troja göngugrind
Eins sú allra léttasta – 7 kg
Auðvelt að leggja sama
Fjöldi aukahluta í boði

Verð 49.750 kr.

Edge  sturtukollur  
Tekur lítið pláss og hentar vel í litla sturtuklefa
Stillanleg hæð á fótum
Stöðugur á ójöfnu undirlagi

Verð 13.950 kr.

Swift sturtustóll
Með örmum og baki
Stillanleg hæð
Léttur, lipur og stöðugur
Vinsælasti sturtustóllinn okkar frá upphafi

Verð 31.950 kr.

Handföng
Með stömu gripi
Mismunandi lengdir
Eykur öryggi

Verð frá 3.470 kr.
Baðkersbretti

Smellt á milli baðkersbrúna
Handfang og sápubakka

Eykur öryggi
Burðarþol 150 kg

Verði 11.950 kr.

LÉTTU ÞÉR LÍFIÐ

H E I L S A

Fótabursti
Þvær og nuddar fætur án þess  
að þú þurfir að beygja þig 
Festist með sogskálum 

Verð 5.950 kr. 
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„Þegar við erum yngri lítum við gjarnan á þá 
eldri sem gamalmenni. „When I´m sixty four“ 
sungu Bítlarnir og manni fannst það gamalt. 
Einn daginn er maður sjálfur orðinn „sixty fo-
ur“ og þá er galdurinn að sjá kostina við það 
en ekki bara gallana – koma auga á ævintýr-
ið.

Jónas R stóð á tímamótum í kjölfar hruns-
ins, þá sextugur að aldri. Hann hefur verið 
áberandi á Íslandi í langan tíma, steig ungur 
fram á poppsviðið og gerði tónlistina að at-
vinnu. Hann er fæddur 1948 og var því tán-
ingur þegar Bítlarnir komu fram. Hann stofn-
aði m.a hljómsveitirnar Náttúru og Flowers 
en svo gerðist hann verslunarstjóri í tísku-
versluninni Adam. Jónas byrjaði snemma að 
starfa í fjölmiðlum, m.a. sem þáttastjórnandi 
á RÚV og var með fasta þætti í sjónvarpinu 
eins og Kvöldgesti, Ugla sat á Kvisti og Litlu 
Fluguna sem margir muna eftir. 

Árið1980 flutti Jónas til Los Angeles þar 
sem hann lærði dagskrárgerð fyrir útvarp og 
sjónvarp og dvaldi þar í 6 ár. Við heimkom-
una 1986 varð hann fyrsti starfsmaður Jóns 
Óttars á Íslenska Útvarpsfélaginu og segir 
hafa verið mikið ævintýri að taka þátt í að 
koma Stöð 2, fyrstu einkareknu sjónvarps-
töðinni, á laggirnar. Árið 1994 var förinni 
heitið til Hollands þar sem Jónas fór að 
vinna hjá Nethold, alþjóðlegu sjónvarpsfyrir-
tæki sem var með höfuðstöðvar í 
Amsterdam. Þar dvaldi hann í á annað ár, en 
flutti sig þá um set til London þar sem hann 
var næstu átta árin og vann jöfnum höndum 
í London og Mílano og einnig í Suður Afríku 

þaðan sem fyrirtækið var upprunalega. Eig-
inkona Jónasar, Helga Benediktsdóttir er 
arkitekt og hefur starfað sem slíkur hér á 
landi. „Þar sem fyrirséð var að starf mitt 
myndi krefjast mikilla ferðalaga ákvað Helga 
að flytja ekki út þar sem hún var að byggja 
upp arkitektastofu með félögum sínum. Við 
skipulögðum okkur og ákváðum að hittast 
þegar færi gæfist sem var gjarnan um helg-
ar og þetta gekk allt prýðilega með tvö 
heimili í þennan tíma,“ segir Jónas. 

Passaði ekki lengur inn
„Ég áttaði mig fljótlega á að það er erfitt að 
komast aftur inn í íslenskt samfélag þegar 
maður kemur heim eftir langa fjarveru. Þeir 
sem voru hér fyrir ætluðu að verja sitt vígi og 
það var bara eðlilegt,“ segir Jónas. „Þegar 
ég kom heim voru bara tveir vinnustaðir sem 
komu til greina, Stöð 2 eða RÚV en ég pass-
aði ekki lengur þar inn.“ Hann segir að auð-
vitað hafi það verið ákveðið áfall. Hann var 
búinn að koma upp stafrænum stöðvum á 
Ítalíu, semja um helsta sjónvarpsefnið og 
koma í búning sem hentaði markaðnum og 
útbúa svokallaða „sölupakka“ svo störfin 
sem hann var í voru ekki lengur eins krefj-
andi eða eins mikil áskorun. „Ég var líka 
orðinn þreyttur á eilífum ferðalögum og til-
búinn að setjast um kyrrt á Íslandi.“ Jónas 
áttaði sig fljótlega á stöðunni og ákvað að 
taka stefnuna þangað sem raunhæft var fyrir 
hann að verja tímanum eftir sextugt.

Mikilvægt að gera áætlanir 
„Afi minn dó 64 ára, á þeim aldri sem ég er 
núna, og mér fannst ekkert undarlegt að 
hans tími væri kominn því mér þótti hann 
vera orðinn gamall maður. Ég upplifi sjálfan 
mig engan veginn sem gamlan mann í dag. 
Það skiptir geysilegu máli að vakna á hverj-
um morgni og hafa eitthvað til að hlakka til, 
gera áætlanir og vinna að framhaldi. Jákvætt 
hugarfar og viðhorfið til aldurs er örugglega 
einna mikilvægast.“

Jónas trúir því jafnframt að maður stýri 
sjálfur framvindunni í eigin lífi og þótt maður 
láti reka á reiðanum þá sé það afstaða líka. 
„Maður stýrir ferðinni sjálfur ef maður kýs 
svo.“

Endastöðin
„Ég er búinn að skipuleggja þetta litla verk-
stæði sem þriðja og síðasta hlutann á ferli 
mínum,“ segir Jónas þar sem hann situr á 
litlu fiðluverkstæði sínu á horni Óðinsgötu 
og Skólavörðustígs. Verkstæðið blasir við 
vegfarendum í gegnum stóra glugga á fram-
hliðinni. Þar situr hann við stórt borð þar 
sem liggja agnarsmá verkfæri, mjög snyrti-
lega raðað og ber persónuleika Jónasar 
vitni. Þar er ekki að sjá neina óreiðu heldur 
er allt á sínum stað. „Aðstæður breyttust hjá 
minni kynslóð við hrunið. Draumurinn um 
sumrin í Toskana fór fyrir lítið,“ segir Jónas 
og brosir. „Þá var næsta verkefni að sætta 
sig við það og finna raunhæfa drauma mið-
að við aðstæður.“ Og það gerði Jónas. „Ég 
var búinn að átta mig á að ég þurfti að búa 

mér til tilveru þar sem ég hefði eitthvað 
áhugavert fyrir stafni því mér líður ekki vel í 
aðgerðarleysi.“ 

Tengingin við fiðluviðgerðirnar
„Það tók mig meira en ár að finna eitthvað til 
að einbeita mér að. Ég var svo sem með 
hugann opinn en það var svolítið sérstakt að 
þetta byrjaði allt í Góða hirðinum“ segir 
Jónas. „Ég var að skoða þar gamla muni og 
rakst á þessa eldgömlu og strengjalausu fið-
lu sem ég keypti og fór að dytta að. En það 
var þessi gamla fiðla sem varð síðan til þess 
að ég er kominn hingað í dag,“ segir hann 
og er ánægður með hlutskipti sitt, hringurinn 
lokaðist. Hann hafði lært ungur að spila á 
fiðlu og hafði því svolitla undirstöðu þegar 
hugmyndin að fiðluviðgerðunum kviknaði. 
„Eitthvað gerðist innra með mér þegar ég sá 
að ég gat gætt fiðluna lífi aftur og fengið 
betri hljóm úr henni.“ Þar kemur til góða 
reynsla til margra ára úr hljóðupptökum í 
hljóðupptökustúdíóinu Hljóðrita sem hann 
setti á laggirnar á áttunda áratugnum. „Síðan 
keypti ég fiðlu á netinu og svo aðra og 
þannig vatt þetta upp á sig. Þetta vakti 
áhuga minn og ég hafði áhuga á að læra 
þetta fag og tók ákvörðun um að leita að 
góðum skóla. Á Íslandi starfa fiðlusmiðirnir 
Hans Jóhannsson og Jón Marínó Jónsson. 
Þeir höfðu báðir lært hljóðfærasmíði í einum 
virtasta skóla í Evrópu sem er í Bretlandi. 
Hans benti mér á skólann og ég fékk upp-
lýsingar um að nokkrir kennarar úr skólanum 
væru að stofna nýjan, lítinn skóla sem ég 
komst svo að í og fór í að læra „Violin Re-
storation“ eins og námið er nefnt. Ég tók 
ákvörðunina um skella mér í námið í nóvem-
ber og var kominn út í janúar.“ 

Ótrúlegt húsnæði
Jónas leitaði lengi að hentugu húsnæði fyrir 
verkstæðið. Loksins fann hann þetta pláss 
við Óðinsgötuna. Þarna var fyrsta skrifstofa 
Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis og ým-
iss annar rekstur hefur verið þar. Það er lítið 
en opið vegna stórra glugga sem snúa út að 
götunni. Jónas taldi fyrst að hann yrði að 
loka sig af með filmum fyrir gluggunum „En 
svo áttaði ég mig á að það eru einmitt 
gluggarnir sem gerðu þetta húsnæði 
einstakt. Hér er mikil birta og ég er í tengsl-
um við gangandi umferð og iðandi mannlífið 
hér fyrir utan. Helga var fljót að sjá kostina 
við húsnæðið. Hún þekkti arkitekta sem 
voru að losa sig við húsgögn sem myndu 
henta og það gekk eftir. Þeir seldu mér 
skápa og borð sem passaði fullkomlega hér 
inn. Allt gerðist þetta eins og það hafi verið 
fyrirfram ákveðið.“

Allt með jákvæðum formerkjum
Jónas segir að það sé ekki praktískt að 
starfa við fiðluviðgerðir á Íslandi. „Ég er að 
gera upp fiðlur fyrir tónlistarfólk og er í aðra 
röndina að búa mér til svolítinn lífeyrissjóð 
með því að gera upp eigin fiðlur um leið,“ 
segir hann. „Þessi vinna er öll með jákvæð-
um formerkjum. Ég er alltaf að byggja upp 
og gera eitthvað hljóðfæri betra en það var 
og legg áherslu á að ná fram betri hljóm í 
hljóðfærið. Tónlistin og hljóðupptökurnar 
sem ég vann við áður fyrr kemur til góða 
núna. Öll samskipti við þá sem koma hér inn 
um dyrnar eru jákvæð,“ segir Jónas og er 
ánægður með tilveruna á litla verkstæðinu 
sínu. 

Skiltið
„Utan á húsinu eru fjórir boltar sem kalla á 
skilti. Ég hef velt fyrir mér hvað eigi að 
standa á skiltinu og er nú loks kominn að 
niðurstöðu um að setja þar einfaldega 
stafinn J á steinplötu.“ Það er þríþætt tákn, 
fyrst er það tenging við nafnið mitt, síðan fyr-
ir orðið já og nú svo hefur þetta skírskotun í 
fiðluhálsinn. „Skiltið þurfti að hafa einhverja 
merkingu og nú veit ég hver hún á að vera.“

Lítum á ævintýrið við að eldast

Jónas R. Jónsson sóð á tímamótum í kjölfar hrunsins. 

Fiðluverkstæðið við Óðinsgötu. „Þetta byrjaði allt í Góða hirðinum.“
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Það er aðeins einn sigurvegari.
Spanhelluborðin frá Siemens eru afbragðsgóð.

www.sminor.is

Siemens er í forystusætinu við framleiðslu á 
spanhelluborðum rétt eins og ýmsu öðru. Það 
er því auðveld ákvörðun að velja spanhelluborð 
frá Siemens í eldhúsið. Siemens þróar, hannar og 
framleiðir spanhelluborð sín í eigin verksmiðjum 
en það færir kaupendum ávallt nýjustu tækni. 
Glæsileg hönnun, gegnheil gæði og frábærir kostir 
spanhelluborðanna frá Siemens tryggja fyrsta flokks 
frammistöðu í hvert sinn sem þau eru notuð. 
Það kom okkur því ekki á óvart að eitt þeirra span-
helluborða, sem við höfum á boðstólum í verslun 
okkar (EH 651FE17E), hlaut hæstu einkunn í nýjustu 
prófunum Testfakta í Svíþjóð (www.testfakta.se).

Siemens. Framtíðin flyst inn.
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Á hverju ári býður ferðaskrifstofan Íslands-
vinir í Hafnarfirði upp á ýmsar útivistar- og 
hreyfiferðir víðs vegar um Evrópu og eru þar 
skíða-, göngu- og hjólreiðaferðir mest áber-
andi. Ein af þeim sem boðið verður uppá á 
næsta ári verður hjólreiðaferð þar sem farið 
verður um nokkrar af helstu perlum Slóveníu 
dagana 2.-10. september. Brandur Jón Guð-
jónsson verður fararstjóri í þessari ferð.

„Það eru, held ég, fáar ferðir í boði á ís-
lenska markaðnum þar sem farið er um eins 
fjölbreytt landslag eins og í þessari. Við byrj-
um uppundir Austurrísku landamærunum og 
færum okkur síðan um tignarlegt alpalands-
lagið uppi á fjallshryggjum og ofan í dölum 
yfir á önnur svæði og endum síðan á sól-
baðsströnd útvið við Adria hafið. Ferðin 
verður nánast eins og sú sem að við vorum 
með í september síðastliðnum, en hún 
heppnaðist mjög vel.“

Bled og Peca
Trúlega er Bled vatnið sá staður sem  flestir 
Íslendingar þekkja, en samnefndur bærinn 
og kirkjan á litlu eyjunni úti í vatninu eru einn 
mest sótti ferðamannastaður landsins. „Það 
er nú eiginlega skylda allra sem til Slóveníu 
fara að koma þangað og það gerum við að 
sjálfsögðu. Þar með er líka nauðsynlegt að 
koma við á hótel Park til að smakka á hinni 
gómsætu „Kremsnitu“ sem hefur verið bök-
uð þar óbreytt síðan 1953 og er löngu orðin 
eitt af því sem svæðið er hvað þekktast fyr-
ir,“ segir Brandur, en bætir við að trúlega sé 
sérstæðasta upplifun ferðarinnar þegar 
hjólað er í gegnum fjallið Peca. „Í fjallinu er 
gömul málmgrýtisnáma þar sem m.a. var 
unnið blý og eftir að hafa haldið á steini það-
an skil ég enn frekar þegar einhver segir að 
eitthvað sé „blýþungt“. Samanlögð lengd 
ganganna í fjallinu eru mörg hundruð kíló-
metrar en þessi stutta leið sem við förum þar 
í gegn er afskaplega sérstök og skemmti-
leg.“

Vrsic skarðið og Skocjanske jame
Einn af hápunktum ferðarinnar segir Brandur 
vera þegar hjólað er um Vrsic skarðið en 
það er hæsta fjallaskarðið í Slóveníu. „Sá 
sem leggur það á sig að hjóla þangað upp 
fær það ríkulega borgað í ótrúlega fallegu 

landslagi á leiðinni; háir, tignarlegir tindar allt 
í kring, skógivaxnir langt uppeftir hlíðum. Og 
svo er Trenta dalurinn hinumegin við skarðið 
falleg náttúrusmíð!“

Brandur segir að vissulega eigi þetta 
svæði sínar dekkri hliðar því að víglínan í 

fyrri heimsstyrjöldinni hafi legið þar um og 
því megi víða sjá mannvirki frá þeim tíma. 
Þar á meðal er vegurinn um skarðið, en 
einnig megi sjá virki o.fl. sem minnir á þessa 
tíma.

„Og enn heldur náttúran áfram að koma 

manni á óvart,“ segir Brandur og vísar þar til 
neðanjarðar gljúfursins Skocjanske jame 
sem að hann segir vera ótrúlega upplifun að 
fara um: „Nei, vissulega hjólum við ekki þar, 
en eftir að hafa komið á þennan stað segi 
ég að helst ætti enginn, sem til Slóveníu 
ferðast, að sleppa því að ganga þangað nið-
ur.“

Síðustu dagarnir
„Eftir því sem sunnar dregur breytist lands-
lagið og í stað hárra fjalla tekur sléttlendi og 
lágir ásar við og þannig er það daginn sem  
komið er niður að Adriahafinu, rétt hjá hinum 
þekkta sólbaðsstað Portoroz. Þaðan keyrum 
við síðan upp til höfuðborgarinnar Ljubljana 
og gistum þar tvær síðustu næturnar. Við 
notum tækifærið og förum í skoðunarferð 
um miðbæinn, hjólandi eða gangandi, en 
það er virkilega gaman að fara um þessa 
litlu og notalegu borg,“ segir Brandur að lok-
um og hvetur áhugasama lesendur til að 
kíkja inn á heimasíðu Íslandsvina, www.is-
landsvinir.is, til að fá frekari upplýsingar um 
þessa ferð og aðrar sem ferðaskrifstofan 
stendur fyrir. Einnig er hægt að hringja í 
síma 510 9500, en þar er tekið á móti skrán-
ingum. Þá má senda fyrirspurnir og skrán-
ingu á netfangið info@islandsvinir.is 

Áhugaverð hjólaferð haustið 2015

Um perlur Slóveníu á reiðhjólum

Íslenskir hjólagarpar á ferð.

Tignarlegir tindar í Triglav þjóðgarðinum. Kvöldsól við Adriahafið. Morgunstemning í Savinjske ölpunum.

Á leið upp Vrsic skarðið.
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ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

• Holda kalkúnn frá Reykjabúinu er hollur
• Hreint kjöt án allra aukaefna, fitusnautt og létt í maga 
• Fæst í flestum matvöruverslunum
     Fleiri uppskriftir og eldunarleiðbeiningar á

    kalkunn.is                          

Íslenskur kalkúnn
hátíðarmatur

Hollur

Verði ykkur að góðu

Heslihnetu- og sveppafylling
að hætti Reykjabúsins
• 150 g smjör
• 350 g nýir sveppir, niðursneiddir
• 200 g laukur, smátt saxaður
• 1 stilkur sellerí, smátt saxaður
• 1/2 búnt steinselja, smátt söxuð eða 2 msk þurrkuð
• 3-4 msk þurrkuð salvía
• 300 g skinka, smátt söxuð
• 100 g heslihnetur, ristaðar og sneiddar
• 150 g (u.þ.b. 3 bollar) brauðteningar
• 2 stór egg
• 2 dl rjómi
• 1/2 tsk salt
• 1 tsk ferskmalaður pipar

Bræðið smjör í stórum potti og látið sveppi og grænmeti ásamt 
steinselju, salvíu og skinku krauma í því í 10 mínútur eða þar til 
grænmetið er orðið mjúkt. Bætið þá heslihnetum og brauð-
teningum í pottinn og látið fyllinguna kólna lítillega. Hrærið þá 
eggjum og rjóma saman við og kryddið með salti og pipar. Má  
laga daginn áður og geyma í ísskáp þar til fylla á fuglinn.

Verði ykkur að góðu

Reykjabúinu, Mosfellsbæ. 
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www.utivist.is

Ferðaáætlun Útivistar 2015 kemur út 11. desember

Eirberg er fyrirtæki sem hefur skapað sér 
nafn fyrir sérhæfða þjónustu og vandaðar 
vörur. Hjá fyrirtækinu stafar einvala lið sér-
fræðinga og starfsfólk með mikla reynslu 
sem leggur metnað sinn í að að koma til 
móts við óskir og þarfir viðskiptavina.

Elfa Gylfadóttir er sölustjóri bað- og 
heilsuvara hjá Eirbergi. Hún merkir mikinn 
mun á elstu kynslóð þjóðarinnar frá því Eir-
berg tók til starfa. Hún segir meðalaldur 
fólks ekki aðeins hækka heldur lifi fólk betra 
lífi, stundi útivist og heilsurækt í meira mæli 
en eldri kynslóðir gerðu fyrir nokkrum ára-
tugum.

Öflug netverslun
„Eldra fólk er mun virkara í dag, rosknir við-
skiptavinir koma ekki aðeins akandi til okkar 
fram eftir öllum aldri heldur nýtir fólk vef-
verslun í auknu mæli og leitar upplýsinga á 
vefnum um áhugaverðar vörur. Þessi val-
möguleiki færir fólki, sem ekki hefur tök á að 
heimsækja okkur, tækifæri sem það hafði 
ekki áður. Það hefur komið okkur skemmti-
lega á óvart hvað eldra fólk er duglegt að 
nota vefverslunina,“ segir Elfa en Eirberg 
sendir vörur úr vefverslun allt að 20 kg frítt 
út á land.

Hjálpartæki á baðherbergi
Þessa dagana leggur fyrirtækið áherslu á að 
kynna vörur sem henta á baðherbergi, allt 
frá sturtustólum til sturtusandala og allt þar á 
milli eins og baðmottur, hækkanir á salerni, 
skammel, stuðningshandföng og snyrtiáhöld 
með góðu gripi. Elfa segir baðherbergið 
vera þann stað á heimilinu þar sem fólk vill 
vera sjálfbjarga sem allra lengst. „Með réttu 
hjálpartækjunum er hægt að styðja fólk til 
sjálfsbjargar og draga úr slysahættu. Allur 
búnaður sem við seljum er þrautprófaður og 
viðurkenndur,“ segir Elfa.

Rafskutlur vinsælar
Á meðal þess sem Eirberg selur eru göngu-
hjálpartæki og rafskutlur. „Vinsældir rafskutl-
anna hafa farið ört vaxandi á síðust árum. 
Þetta eru tæki sem eru ekki aðeins fær til 
síns brúks, t.d. til styttri ferða í búðir og fleira 
heldur uppfylla þær þarfir margra um að 
komast hjálparlaust frá einum stað til annars 
á eigin vegum, jafnvel þótt fólk eigi ekki bif-
reið lengur eða hafi hugsanlega misst öku-
réttindi vegna veikinda. Eins og tíðarfarið er 
orðið eru þetta tæki sem hægt er að nota 
nánast allan ársin hring,“ segir Elfa.

Tæki sem létta lífið
„Þessu til viðbótar seljum við úrval smáhjálp-

artækja fyrir eldhús, sem henta fólki með 
skerta hreyfigetu í höndum, t.d vegna gigtar. 
Griptangir eru einnig mjög vinsælar en með 
þeim er hægt að taka hluti af gólfi án þess 
að beygja sig eða ná í hluti í t.d efri skápa,“ 
bætir Elfa við.

Vöruframboð Eirbergs er gríðarlega fjöl-
þætt. Á meðal þess sem fyrirtækið selur eru 
vörur fyrir sjúkrahús, heilsugæslu og 

læknastofur, jafnt búnað sem innréttingar. 
Einnig rúm, meðferðarbekki, vinnustóla og 
kolla. Hægt er að taka kinnroðalaust undir 
orð Elfu því vöruframboðið í verslun Eirbergs 
að Stórhöfða 25 er lyginni líkast. Þar munu 
flestir geta fundið tæki og tól sem létta undir 
í daglegu lífi.

eirberg.is

Heildverslunin Eirberg, sem hefur rekið stóra 
verslun að Stórhöfða 25 um árabil, opnaði 
fyrir nokkrum vikum nýja verslun í Kringlunni 
undir heitinu Eirberg Lífsstíll. Samhliða fékk 
verslunin að Stórhöfða nýtt heiti og heitir nú 
Eirberg Heilsa. 

Umtalsverður munur er á vöruframboðinu 
í þessum tveimur verslunum fyrirtækisins að 
sögn Elfu Gylfadóttur, sölustjóra bað- og 
heilsuvara. 

„Versluninni okkar í Kringlunni hefur verið 
mjög vel tekið þann rúma mánuð sem hún 
hefur verið opin,“ segir Elfa. „Eins og heitið 
ber með sér leggjum við áherslu á allt aðrar 
vörur þar en í versluninni að Stórhöfða. Í 
Kringlunni erum við meira að höfða til alls al-
mennings með vörum sem stuðla að bættri 
heilsu og jákvæðari lífsstíl. Þar má t.d. nefna 
alls kyns æfingatæki, nudd-, lofthreinsi- og 
rakatæki,“ svo nokkur dæmi séu nefnd.

Auk þess sem að framan er talið má 

nefna íþróttastuðningshlífar og hlaupasokka, 
dýnur til jógaiðkunar, ullarfatnað fyrir útivist, 
bambusnærföt, dagljós og heilsukodda og 

alls kyns tæki sem gera fóki kleift að fylgjast 
betur með ástandi eigin heilsu.

Eirberg Lífsstíl í Kringlunni vel tekið

Eirberg Lífsstíll í Kringlunni er glæsileg viðbót við þjónustu fyrirtækisins enda hafa viðtökur 
ekki látið á sér standa.

Vaxandi vitund almennings um 
gildi góðrar heilslu og vellíðunar
 – segir Elfa Gylfadóttir, sölustjóri bað- og heilsuvara hjá Eirbergi

Elfa Björt Gylfadóttir, sölustjóri bað- og heilsuvara hjá Eirbergi, með lítið brot af vörufram-
boðinu á bak við sig.

Margvísleg hjálpartæki fyrir dagleg eldhús-
störf er að finna hjá Eirbergi 

Rafskutlur njóta vaxandi vinsælda og létta 
mörgum lífið. 
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Þegar ég sit fyrir framan við tölvuna 
mína í október og hripa niður litla 
grein í Áfram, þá eru liðin sex ár frá 
hruninu í október 2008. Ég man 
það eins og það hefði gerst í gær 
þegar ég fékk símhringinguna seint 
á sunnudagskvöldi um áríðandi 
fund í þingflokki Samfylkingarinnar, 
strax það kvöldið. „Hvað er svona 
áríðandi?“, spurði ég. Svarið var 
stutt og laggott: Þjóðargjaldþrot.

Þetta var sem sagt kvöldið áður 
en Geir Haarde flutti ávarp sitt til 
þjóðarinnar og bað Guð um að 
blessa hana. Dagarnir þar á eftir og 
ástandið í Alþingishúsinu (og þar 
fyrir utan) var ringulreið og ör-
vænting. Maður fann fyrir skelf-
ingunni í andrúmsloftinu. Ég var 
varaformaður í efnahags- og 
skattanefnd og þangað voru kallað-
ir framámenn í atvinnulífinu, 
bankastjórar og embættismenn í 
lykilráðuneytum. Sú mynd sem var 
dregin upp af stöðunni var hrikaleg. 
Oftar en ekki fóru viðmælendur á 
límingunum, settu þinginu afarkosti 
eða ruku á dyr. Það munaði ekki 
nema hársbreidd að greiðslukerfið 
(notkun korta og þjónusta bank-
anna) springi í loft upp. Ímyndið 
ykkur ef fólk hefði ekki haft aðgang 
að greiðslukerfinu. Eða haldið að 
innistæður þeirra væru glataðar í 
gjaldþroti bankanna. Fagmenn í 
Seðlabankanum unnu kraftaverk, á 
einni nóttu, til að halda hlutunum 
gangandi.

Ekki bætti úr að leiðtogi Sam-
fylkingarinnar, Ingibjörg Sólrún, var 
fjarri þessu „góða gamni“ , hafði 
greinst með krabbamein og var 
lögð inn á spítala í Bandaríkjunum. 
Flokkurinn var höfuðlaus. Í rauninni 
var aðdáunarvert hversu þing-
flokknum tókst með þéttri sam-
stöðu að vinna úr þeirri stöðu. Við 
vorum átján í þingliðinu, það voru 
haldnar heitar ræður og í allri 
þessari dramatík hrutu bæði tár og 
tilfinningar en það var líka ró og yf-
irvegun sem sveif yfir vötnunum. 
Það var manndómur í þessu fólki 
öllu. Í flokkunum öllum.

Við blasti hundrað og fimmtíu 
milljarða halli á ríkissjóði. Gjaldeyrir-
inn hækkaði um 40% og verð-
bólgan þar með. Allt kerfið, bank-
arnir, fjárfestingar, fyrirtækin, 
skuldug heimilin, allt hrundi í einu 
vetfangi. Þjóðin barði bumbur hin-
um megin við gluggana.

Núna, sex árum síðar er eins og 
við höfum ekkert lært af þessum at-
burðum. Okkur er sagt að hag-
vöxtur aukist, atvinnuleysi sé 
minna, verðlag stöðugt og ætlunin 
er að afgreiða hallalaus fjárlög. 
Samt eru ítrustu kröfur settar fram, 
verkföll og andóf og einhver óvissa 
og uggur er í loftinu. Fólk hópast til 
mótmælafunda á Austurvelli og loft 
er lævi blandið milli þings og þjóð-
ar. Það er eins og það hafi orðið 
einn heljarinnar brestur í trúnaðar-
trausti milli þings og þegna, milli 
valdhafa og almennings, milli flokka 
og fólks. Sumar ræðurnar á torginu 
eru ekki alltaf auðskiljanlegar en 
það sama má segja um viðbrögð 
ráðamanna. Hóparnir og hlustend-
urnir tala ekki sama tungumálið. 
Skilja ekki hvort annað. 

Við skulum vona að úr þessu 
rætist, áður en upp úr sjóði. Að Ís-
lendingar geti sýnt hver öðrum tillit-
semi og auðmýkt og horfst í augu. 
Náð saman. Við erum ekki fjölmenn 
þjóð né heldur fávís. Að vísu eru 

rökræður okkur ekki tamar, en ekk-
ert er betra og farsælla en að setj-
ast niður, brúa bilið á milli stríðandi 
fylkinga, milli Péturs og Páls. 
Jólahátíðin nálgast, hátíð Krists, 
sem boðaði þá einföldu og já-
kvæðu kenningu: þú skalt gjöra 
öðrum svo sem þú vilt að aðrir gjöri 
þér.

Hér sit ég og held bráðum upp á 
mín sjötugustu og fimmtu jól. Á frið-
arstóli. Það hef ég þó lært um æv-
ina, að nú þegar hátíð friðarins 

nálgast og nýtt ár, eigum við ekki 
að draga fram rýtingana og munda 
þá í allar áttir. Það eru bræðrabyltur, 
hefndarvíg, óbilgirni. Við eigum að 
læra af reynslunni, ekki með inni-
haldslausum umræðum, hver í 
annars garð, heldur berjast sameig-
inlega gegn græðginni, oflátungs-

hættinum, þjóðarrembingnum, mor-
fínsræðunum og öfgunum í allar 
áttir. Við erum lítil þjóð á hjara ver-
aldar. Við eigum að standa saman, 
meta hvert annað, hlusta á rök með 
og á móti, virða aðrar manneskjur 
og læra af mistökunum. Það er 
rödd reynslunnar sem talar. Hún 

segir mér að segja: Gjörum það 
sem við viljum að aðrir geri þér. 

Ég óska lesendum gleðilegra 
jóla.

Ellert skrifar
Ellert B. Schram

Svo skalt þú gera 
öðrum

Notum eingöngu íslenskt úrvalshráefni
unnið af kjötmeistara Ísfugls

isfugl.is

Íslensk kalkúnabringa
fullkomnar veisluna
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Á bekknum
hjá Óttari Guðmundssyni lækni

Þetta voru 
skemmtilegir 
tímar
Viðtal við Gunnar Þórðarson tónlistarmann
sem hefur samið 680 lög á ferlinum!

Í marsmánuði 1964 voru haldnir tónleikar í 
Háskólabíói þar sem þekktustu unglinga-
hljómsveitir landsins komu fram. Hljómar úr 
Keflavík voru hinir óumdeildu sigurvegarar 
kvöldsins. Þegar þeir spiluðu ætlaði allt um 
koll að keyra, fólk reis á fætur úr sætum sín-
um og þyrptist að sviðinu og skeytti engu 
um áhyggjur nokkurra lögreglumanna sem 
reyndu árangurslaust að fá fólk til að setjast 
aftur. Hávaðinn var ótrúlegur og fólk æpti og 
öskraði hver sem betur gat. Þetta voru 
bítlatónleikar eins og menn höfðu lesið um í 
erlendum blöðum þar sem áheyrendur 
misstu öll tök á sér í hrifningu stundarinnar. 

Daginn eftir tónleikana voru kynlegar frá-
sagnir í blöðum um þessa tónleika þar sem 
blaðamennirnir vissu ekki hvort þeir ættu að 
hneyklsast eða hrífast. Dagblaðið Tíminn 
birti mynd af ungum manni sem lá á gólfinu 
undir lögreglumönnum sem reyndu að hafa 
hemil á honum. Kannski mætti segja að með 
þessum tónleikum hafi bítlaæðið komið til Ís-
lands. Á næstu árum fóru Hljómar úr Keflavík 
mikinn og voru lengst af langvinsælasta 
hljómsveitin. Aðalforsprakki sveitarinnar og 
lagahöfundur var Gunnar Þórðarson. Við 
mæltum okkur mót eitt rigningarsíðdegi í 
Reykjavík. Gunnar stingur við fæti þegar við 
hittumst. 

– Ertu haltur?
Já, sem barn var ég með svokallaðan 

Perthes sjúkdóm í annarri mjöðminni. Pró-
fessor Snorri Hallgrímsson setti fótinn í 
strekk eða spelku sem ég varð að ganga 
með í nokkurn tíma. Reyndar var ég óþekkur 
að ganga með spelkuna og tók hana oft af 
mér. Núna á seinni árum er mjöðmin farin að 
stríða mér aftur. 

– Segðu mér lítillega frá þér.
Ég er fæddur og uppalinn á Hólmavík en 

flutti með fjölskyldunni til Keflavíkur þegar 
ég var átta ára ásamt systkinum mínum. 
Pabbi sótti í vinnuna sem var á Suðurnesjum 
í kringum Völlinn. Faðir minn var alltaf mikill 

Hólmvíkingur og fór þangað oft. Ég er það 
líka og fyrir nokkrum árum keypti ég gamla 
æskuheimili mitt og gerði það upp. Foreldrar 
mínir eru báðir dánir og einn bróðir minn. 

– Hvað með tónlistina?
Ég fór snemma að hafa áhuga á tónlist, 

lærði sjálfur á gítar og stúderaði gítargrip í 
bókum og með því að hlusta á Kanann. Svo 
fór ég að spila á hljómsveit Guðmundar Ing-
ólfssonar í Krossinum og víðar. Þegar hann 
lagði hljómsveitina niður safnaði ég saman 
nokkrum strákum og stofnaði Hljóma. Eggert 
Kristinsson var trommari en hætti síðan og 
þá kom Engilbert Jensen inn í hljómsveitina. 
Okkur vantaði bassaleikara enda var enginn 
slíkur á lausu í Keflavík og þá fékk ég Rúnar 
vin minn Júlíusson til að koma í hljóm-
sveitina og læra á bassa. Hann gerði það og 
var eftir það með okkur. Aðrir í hljómsveitinni 
voru Erlingur Björnsson, Einar Júlíusson um 
tíma og Karl Hermannsson sem reyndar 
stoppaði stutt. Smám sama mótuðust svo 
Hljómarnir sem spiluðu saman næstu fimm 
árin, Rúnar, Berti, Erlingur og ég. 

– Hvernig voru Hljómaárin?
Þessi vorkonsert í Háskólabíói skipti 

sköpum. Við vorum allt í einu stórfrægir og 
aðalhljómsveitin á landinu. Þessu fylgdi 
gríðarleg athygli og allt brjálað að gera. Við 
spiluðum út um allt á skólaböllum og alls 
konar hátíðum. Svo fórum við að semja okk-
ar eigin lög eins og Bítlarnir og hættum að 
vera bara í eftirhermum. Kannski má segja 
að Svavar Gests hafi verið guðfaðir hljóm-
sveitarinnar því hann bauð okkur plötusamn-
ing og við fórum upp í útvarpshús á 
Skúlagötunni til að taka upp tveggjalaga 
plötu. Það var Fyrsti kossinn og Bláu augun 
þín sem urðu bæði ákaflega vinsæl og slógu 
í gegn í öllum óskalagaþáttum. Eftir það lá 
leiðin bara uppávið. Við gáfum út fleiri plötur 
og áttum ótrúlega mörg af vinsælustu lögun-
um. Hljómar voru skemmtilegasta hljómsveit 
sem ég nokkru sinni spilaði í vegna þess 
hversu allt var nýtt og þetta líf var 
spennandi, nóg að gera, nógar tekjur. Við 
lékum reyndar í einni vonlausri kvikmynd, 

Umbarumbamba sem var fyrst og fremst 
hrútleiðinleg og við töpuðum helling af pen-
ingum. Svo fórum við til Englands til að slá í 
gegn undir nafninu Thors Hammers að 
undirlagi Gulla Bergmann. Það misheppnað-
ist algjörlega af ýmsum ástæðum. Við vorum 
umboðsmannslausir og veglausir í Englandi 
og kunnum ekkert á hlutina. 

– Hvernig voruð þið?
Við vorum feimnir og óframfærnir og átt-

um stundum bágt með alla þessa óvæntu 
frægð. Rúnar var náttúrlega andlit hljóm-
sveitarinnar út á við, aðaltöffarinn en ég sá 
um að semja og útsetja. Við reyndum að láta 
allt þetta uppistand ekki stíga okkur til höf-
uðs. 

– Hvað um Trúbrot?
Eftir þessi fyrstu fimm ár fengum við nóg 

af Hljómum og vildum þróast áfram. Trúbrot 
varð til í kringum mig og Gunnar Jökul Há-
konarson trommuleikara. Aðrir í hljóm-
sveitinni voru Rúnar, Karl Sighvatsson og 
Shady Owens sem kom upphaflega úr Óð-
mönnum. Erlingur gerðist umboðsmaður. 
Trúbrot var góð hljómsveit en það voru allt 
of mörg stór egó þarna samankomin. Gunn-
ar Jökull nennti eiginlega ekkert að spila á 
böllum heldur vildi fyrst og fremst spila á 
hljómleikum og taka upp plötur en það var 
bara ekki nóg til að lifa af. Menn voru eigin-
lega alltaf að hætta og byrja aftur. Hápunktur 
Trúbrots var platan Lifun sem gekk ákaflega 
vel að semja og vinna enda lögðu menn sig 
þá allir fram. Þegar Jökullinn og Kalli Sig-
hvats hættu komu Ólafur Garðarsson og 
Magnús Kjartansson í þeirra stað. En þetta 
var að mörgu leyti dökkt tímabil enda var 
mikið sukkað, bæði reykt og drukkið og það 
tók sinn toll. Vandamál Trúbrots var kannski 
að þar var enginn foringi heldur var þetta 
stundum algjört stjórnleysi. Við vorum alltaf í 
sviðsljósinu og margir vildu notfæra sér okk-
ur í alls konar tilgangi en ég reyndi venju-
lega að leiða hjá mér allar pólitískar deilur 
eða áróður. Trúbrot leystist upp árið 1973 og 
þá fór ég að spila með Ríó tríóinu á hljóm-
leikaferð um Bandaríkin. 

„Við vorum feimnir og óframfærnir og átt-
um stundum bágt með alla þessa óvæntu 
frægð.“ 

Hljómar voru skemmtilegasta 
hljómsveit sem ég nokkru sinni 
spilaði í vegna þess hversu allt var 
nýtt og þetta líf var spennandi, nóg 
að gera, nógar tekjur. 
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Með bók í hönd og konfekt bráðnandi í munninum
er ekki annað hægt en að njóta hátíðanna.

Gefðu þeim sem þér þykir vænt um góðar stundir.
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– Hvernig var það?
Það var mjög skemmtilegt. Við keyrðum 

mörg þúsund mílur og komum fram úti um 
allt. Einhverju sinni spiluðum við í frægu ör-
yggisfangelsi þar sem við urðum að fara í 
gegnum óteljandi eftirlitsvélar til að komast í 
matsalinn þar sem hljómleikarnir áttu að 
vera. Allt var troðfullt, 700-800 fangar og við 
byrjuðum að spila Ríðum og ríðum en eftir 
smátíma voru allir gengnir út nema 30-40 
manns. Verðirnir sögðu reyndar að einungis 
Johnny Cash tækist að halda föngunum í 
salnum allan tímann en þetta var ákveðin 
lífsreynsla. Við fórum alla leið til Winnipeg, 
komum þangað um kvöld og vorum á hrak-
hólum með húsnæði. Þá fórum við bara í 
símaskrána og fundum íslenskt nafn og hr-
ingdum í einhvern Vopnfjörð sem við þekkt-
um ekki neitt. Þau tók okkur ákaflega vel og 
allir vildu bera okkur á höndum sér. Þetta var 
ótrúlega lærdómsríkur tími enda átti ég eftir 
að eiga mjög gott samstarf með Ríó-mönn-
um. Eftir þetta fór ég til Englands til að vinna 
við plötuupptökur og útsetningar. 

– Fleiri hljómsveitir?
Já, ég var með í Ðe Lónlí Blú Bojs sem 

var kannski fyrst og fremst plötuhljómsveit 
því að við komum ekki sérlega mikið fram. 
Þar vorum við Rúnni og Berti ásamt Björgvini 
Halldórssyni, sem reyndar var með í síðustu 
útgáfu Hljóma árið 1974. Þetta var svona 
tyggjópopphljómsveit eða skemmtihljóm-
sveit þar sem Þorsteinn Eggertsson samdi 
flesta textana. Hann var svo ofboðslega 
snöggur að setja saman texta og mikill vinur 
okkar. 

– Hvernig var að fara úr Lifun með Trú-
broti yfir í tyggjópoppið með Lónlí Blú Bojs? 

Það var skrítið og ansi stórt stökk en líka 
skemmtilegt. Annar tími, önnur músik. Eftir 
þetta fór ég í diskóið og útsetti fyrir Helgu 

Möller og Jóhann Helgason (Þú og ég). Síð-
an fylgdu nokkrar sólóplötur, Himinn og jörð 
og Borgarbragur sem báðar seldust í stóru 
upplagi. Í framhaldi af þessu fór ég að vinna 
hjá Óla Laufdal á Broadway og gerðist tón-
listarstjóri hjá honum og var þar í yfir 20 ár 
að stjórna alls konar stórsýningum. Ég er 
eins og lifandi poppminjasafn. 

– Þú ert búinn að fylgja öllum þessum 
tískustefnum í poppinu. Hvað var skemmti-
legast?

Hljómatímabilið án nokkurs vafa. Allt var 
svo nýtt og góður andi í hljómsveitinni en 
síðan fór þetta að þynnast út. Trúbrotar-
tímabilið var kannski frjóast en erfiðast. Svo 
voru hin tímabilin skemmtileg á sinn hátt. 

– Hvað ertu búinn að semja mörg lög?
Þau eru u.þ.b. 680. 
– Hvaða lag er í mestu uppáhaldi?
Vetrarsól og Þú og ég. En sennilega eru 

Bláu augun þín langvinsælasta lagið sam-
kvæmt STEF reikningunum. 

– Og nú ertu kominn í Hörpuna með 
klassíska tónlist?

Þegar ég var kominn vel á fertugsaldur-
inn fór ég að hlusta á klassíska tónlist. Mér 
fannst engin áskorun lengur í poppinu og 
langaði að breyta um stíl. Ég sá einu sinni 
bíómynd sem hét Dauðinn í Feneyjum og 
heillaðist af tónlistinni, m.a. Fimmtu synfóníu 
Mahlers. Þetta kveikti í mér og ég fór að 
stúdera þessa tegund tónlistar. Smám 
saman fór ég að semja æ meira af tónlist 
sem túlka mætti sem klassíska þar á meðal 
tvær messur. Önnur þeirra var Brynj-
ólfsmessa þar sem ég notaðist við latneskan 
texta eftir Herra Brynjólf. Sú messa var flutt 
fljótlega eftir aldamótin í Skálholti. Þegar ég 
var að vinna að þessari Brynjólfsmessu datt 
mér í hug að skrifa óperu um Ragnheiði 
biskupsdóttur og allt það drama. Ég hafði 

samband við Friðrik Erlingsson og hann var 
til og við hófum samstarf árið 2007. Popp og 
ópera eru ekki svo langt hvort frá öðru. Það 
sem er nýtt er að fólk syngur allar sínar sam-
ræður. Smám saman varð Ragnheiður til og 
ég lét syngja hana alla heima hjá mér áður 
en hún var tekin til æfinga. Eftir það var 
Ragnheiður eins og ævintýri sem varð að 
veruleika; fjöldi sýninga, góðir dómar, yndis-
legt tónlistarfólk. Ég er farinn að undirbúa 
næstu óperu en ennþá er of snemmt að 
segja eitthvað um efni hennar. 

– Einhver vísbending?
Já, ein. Óperan mun tengjast Vestmanna-

eyjum en meira segi ég ekki að svo komnu 
máli. 

– Hvernig hefur gengið að lifa af músík-
inni öll þessi ár?

Upp og niður en ég hef ekki efnast neitt á 
þessu brölti. Það hafa verið hæðir og lægðir 
í þessu hjá mér eins og öðrum, ofsatekjur 
annan daginn og ekki neitt hinn. 

– Fylgistu með poppinu í dag?
Nei, ekki mikið. Ég hlusta samt og bíð eft-

ir öllum góðu lögunum sem eiga eftir að 
koma, en ég heyri ekki mikið af vel sömdum 
lögum. Annars vildi ég ekki vera að byrja í 
þessum bransa í dag. Geisladiskalasalan er 
dottin niður og menn verða að lifa á tón-
leikahaldi sem allt of margir eru að slást um. 

– Hvað með einkalífið?
Við, konan mín elskuleg Toby Sigrún 

Herman, erum búin að vera saman síðan 
1982. Við giftum okkur loks fyrir rúmu ári síð-
an og við eigum saman tvo stráka sem eru 
að vísu orðnir fullorðnir menn. Fyrir átti ég 
tvær dætur og barnabörnin eru orðin 9. Bara 
einn sonur minn er í tónlist og stundar nám í 
Lisatháskólanum í tónsmíðum.

– Ertu sáttur við ferilinn?
Já, er einhver ástæða til annars? 

Hugleiðingar 
geðlæknis
Hljómar og Trúbrot voru hluti af mínum 
uppvaxtarárum. Ég minnist fjölmargra 
tónleika og balla í gamla Glaumbæ þar 
sem þessar hljómsveitir spiluðu. Rúnar 
fór fremstur, stundum ber að ofan og 
dró að sér athyglina. Gunnar stóð 
venjulega til hliðar ósköp feimnislegur 
og lifði sig inn í tónlistina. 

Síðan hvarf Trúbrot og maður varð 
var við Gunnar stöku sinnum í kringum 
nýjar plötur eða einhverjar stórsýningar 
í Broadway. Hann var alltaf jafn feiminn 
og hlédrægur eins og hann vildi helst 
komast út úr sviðsljósinu og fá að vinna 
vinnuna sína. Þetta stutta samtal okkar 
renndi stoðum undir þetta álit. 

Gunnar er ennþá sami lítilláti maður-
inn sem hefur afrekað meira en allir 
aðrir íslenskir popparar en lætur það á 
engan hátt stíga sér til höfuðs. Hann er 
viðræðugóður og afslappaður, maður 
sem hefur þörf að endurnýja sig en 
staðna ekki í einhverjum músíkkreddum 
eða kennisetningum. Engan hefði grun-
að að maðurinn sem samdi lögin fyrir 
Ðe Lónlí Blú Bojs ætti eftir að semja 
merkilega óperu, sem fellur bæði tón-
listarelítunni og alþýðufólki vel í geð. 

Gunnar er maður sem hefur óbilandi 
trú á eigin getu og lætur ekkert stöðva 
sig til að hrinda áformum sínum í fram-
kvæmd. Það er hans styrkleiki. Hann er 
lifandi sönnun þess að það er aldrei of 
seint að láta drauma sína rætast. 

Tónskáldið hefur samið 680 lög á ferlinum.

Stevia er náttúrulegt sætuefni, 
unnið úr Stevia plöntunni.
Hentar vel fyrir sykursjúka og alla 
sem vilja minnka sykurneyslu.

Balance súkkulaði
með Stevia

Pétur Östlund spilaði um tíma með Hljómum eða um það leyti sem að kvikmyndin Umbarumbamba var tekin.
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Sherrý-ís með makkarónukökum og kirsuberjumSherrý-ís með makkarónukökum og kirsuberjum

Hótel Borg stendur við Austurvöll í Reykjavík og var byggt árið 
1930. Þar var fram reiddur Borgarís um miðja síðustu öld, gerður 
af danska matreiðslumanninum Herberti Pedersen. Ísinn naut 
mikilla vinsælda, enda með ómótstæðilegum keim af kirsuberjum 
og makkarónukökum vættum í sherrý. Nú gefst Íslendingum aftur 
færi á að bragða ekta Borgarís.

Eins og í minningunni

Brandenburg
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S y r u s s o n  H ö n n u n ar h ú s

Fallegar vörur fyrir heimilið  

Sigurður lærði vélvirkjun í Landssmiðjunni. 
Svo var það 1962 að hann fór eina ferð á 
skipinu Langjökli sem var hluti af vélvirkjun-
arnáminu. „Þessi eina ferð, sem átti bara að 
vera í fimm vikur, tók þrjá mánuði þegar upp 
var staðið,“ segir Sigurður en þá voru þau 
Sigurður og Sigrún nýlega orðin par. „Skipið 
fór í slipp í Århus og þar sem ég var að læra 
vélvirkjunina fékk útgerðin mig til að vera 
áfram og sjá um upptekningu á ljósavélun-
um en aðrir í áhöfninni fóru heim.“ Þarna var 
Sigurður 19 ára og Sigrún 18 ára. 

„Þarna var allt fljótandi í bjór, eins og 
gjarnan er í skipastöðvunum, en mér gekk 
ágætlega að passa mig á honum,“ segir Sig-
urður og brosir. Á bakkanum var tattoostofa 
og Sigurður segir að strákarnir í hópnum hafi 
endilega vilja fara og láta tattovera sig en 
honum hafi alltaf tekist að telja þá ofan af 
því. „Ég sagði þeim að þetta væri bara fyrir 
táninga. Þegar viðgerðum lauk var skipinu 
siglt til Hamborgar til að taka vörur. Á 
leiðinni fór að ýlfra í vélinni og skipið var 
strax tekið í flotdokk í Hamborg. „Þá var 
auðvitað farið að skemmta sér og allir duttu í 
það,“ segir Sigurður hlæjandi. „Eftir eina 
ferðina kom ég heim með stórt og mikið 
bindi um hendina sem ég vissi ekkert af 
hverju var þarna. En ég fór bara að sofa en 
þegar ég vaknaði vissi ég af einhverjum 
ástæðum að ég mátti ekki taka bindið af 
þessu sári í þrjá daga. Það voru langir þrír 
dagar því ég óttaðist auðvitað að það versta 
kæmi í ljós. Svo þegar ég gat loksins tekið 
bindið af var sárið alsett hrúðri svo biðin 
varð enn lengri þangað til ég gat farið að 
lesa hvað stóð þarna. En þá kom í ljós að 
það hafði einhver ræna verið þrátt fyrir fyll-
eríið því í ljós kom orðið Ísland og fuglinn 
svala og hún er með borða í gogginum þar 
sem á stóð LOVE. Þar undir stóð nafnið Sig-
rún og ég viðurkenni að mér létti mikið að 
sjá hvað þetta var,“ segir Sigurður og hlær. 
En hvað fannst Sigrúnu um þetta nýja skraut 
á hendi kærastans? 

„Mér brá töluvert,“ segir Sigrún en bætir 
brosandi við að þau hafi verið búin að vera 
saman í tvö ár svo hún hafi þekkt tilvonandi 
eiginmann sinn nokkuð. „En svo vandist ég 
þessu og varð bara sátt að lokum. Í desem-
ber 1962, trúlofuðum við okkur síðan.“ 

Eftir þetta eignuðust þau Sigrún og Sig-
urður tvær dætur en yngri dóttir þeirra lést í 
hörmulegu bílslysi 2001 26 ára gömul. 

„Við höfum náð að vinna saman úr þeirri 
sorg,“ segja þau. „Þetta er reynsla sem við 
verðum að lifa með og einbeita okkur að því 
að hugsa um góðu tímana sem við áttum 
með henni en ekki um tímana sem við hefð-
um getað átt. Það gerir ekkert gagn. Svo 
eigum við aðra yndislega dóttur sem er búin 
að gefa okkur fjögur barnabörn og eitt 
barnabarnabarn. Allt í kringum okkur er því 
mikið barnalán.“ 

Matar- og gönguferð með Fararsniði
Þau Sigurður og Sigrún segjast hafa átt gott 
líf þrátt fyrir allt. Sigurður starfaði lengi hjá 
Vita- og hafnarmálum og síðar hjá slökkviliði 
Keflavíkurflugvallar þar sem hann var í 15 ár 
og næstu 15 ár þar á eftir hjá Kornhlöðunni. 
Síðustu 12 árin starfaði hann síðan hjá 
Bræðrunum Ormsson og hætti þar í fyrra. 

Sigrún hefur alltaf starfað við tryggingar 
en þau hjónin voru með hópi félaga sem 
höfðu starfað saman hjá Tryggingu hf. á   
sínum tíma. Sá hópur hefur ferðast mikið 
saman, alltaf farið í eina gönguferð innan-
lands einu sinni á ári og til útlanda af og til. 
Þau fóru með þeim hópi í ferð til Garda á 
Ítalíu með ferðaskrifstofunni Fararsniði sem 
hjónin Jón Karl og Ágústa stýra en þau fara 
reglulega með hópa í matar- og gönguferðir 
til Ítalíu. 

Fara í gönguferðir helst á hverjum 
degi 
Sigurður og Sigrún fara í gönguferðir á 
hverjum degi.  Þau fara í tröppurnar við Ás-
kirkju til að vinna upp þolið og reyna að 
finna nýjar leiðir reglulega. „Þannig höldum 
við líkamanum gangandi,“ segja þessi 
hressu hjón sem láta aldurinn ekki aftra sér 
frá því að taka þátt í skemmtilegum og lif-
andi viðburðum. 

Vaknaði upp með nafnið hennar tattóverað á handlegginn
– 50 ára brúðkaupsafmæli á næsta ári

Sigurður Halldórsson  og Sigrún Þorsteinsdóttir hafa átt gott líf.

Tattooið á handlegg Sigurðar.
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Þótt æviskeiði mannsins sé gjarn-
an skipt í kafla verða ekki 
breytingar á aldri í köflum. Ævin 
líður fram dag frá degi, árstíðir 
skiptast, eitt tekur við af öðru í sí-
felldri framvindu lífsins. Vissir há-
punktar eru í lífinu þótt maður 
verði að öðru leyti einskis var. 
Maður vaknar ekki einn morguninn 
fullorðinn, annan miðaldra, svo 
roskinn og gamall. 

Mér finnst ég alltaf vera á sama 
aldri. En nú á undanförnum misser-
um hef ég samt verið spurður 
óþægilega oft að því hvort ég 
þjóni ennþá við Dómkirkjuna. Ég 
hef líka verið ávarpaður fyrrverandi 

dómkirkjuprestur. Það er greinilegt 
að aðrir eru þess betur meðvitaðir 
en maður sjálfur að árunum fjölgar. 
Stundum finnst fólki jafnvel 
ástæða til að uppörva mann og 
hughreysta. Þá segist ég vera 
kominn á „mikið líturðu vel út“ 
aldurinn. 

Ég hef stundum velt því fyrir 
mér hvort ég vildi lifa ævina að 
nýju, verða ungur aftur og vera í 
þann mund að leggja af stað í lífs-
ferðalagið. Vissulega gæti einhver 
þekking og lífsreynsla sem aflast 
hefur á lífsins leið komið að notum 
ef „taka tvö“ væri í boði. En mig 
myndi ekki langa til þess. 

Ég kann svo vel við mig í dag, 
mér finnst ég vera á besta aldri, í 
alvöru. Við eigum líka býsna gott 
þessi kynslóð sem nú nálgast lok 
starfsævi sinnar. 

Í árdaga sjónvarps á Íslandi var 
Sigurður Nordal spurður að því 
hvernig honum litist á ungu kyn-
slóðina. Hann svaraði því til að sér 
litist vel á unga fólkið, fólk sem 
fætt væri eftir seinna stríð – enda 
væri það „fyrsta kynslóðin á Íslandi 
sem hefði fengið nóg að éta.“ Við 
höfum líka fengið margt upp í 
hendurnar frá fyrri kynslóðum og 
líka fengið að taka til hendinni, lifa 
miklar breytingar og taka þátt í 
þeim. Þess vegna er líka gott að 
hugsa til þess að minnka við sig 
störf og ljúka launavinnu þegar þar 
að kemur. Ég hlakka til þess. 

Meðal fyrri kynslóða áttu miklu 
færri þess kost að lifa áhyggjulaust 

síðdegi og ævikvöld. Þannig orti 
móðurbróðir minn, Ásgrímur 
Kristinsson:

Eytt og glatað er nú flest,
ævifatið slitið.
Þung var gatan, þrekið mest
þurfti í matarstritið. 

Vel sést það á kveðskap eldri 
kynslóða að mörgum þótti til lítils 
lifað þegar ekki varð lengur geng-
ið til allra daglegra starfa hvort 
sem það var til sjávar eða sveita.

Afi minn, Kristinn Bjarnason, 
settist á bekk inni í Laugardal á 
góðviðrisdegi um 1960. Ungt fólk 
með vorið í sálinni gekk framhjá 
og hann orti:

Æska í fumi framhjá mér
frá sér numin gengur
en fyrir hruman öldung er
ekkert sumar lengur. 

Vinur hans, Rósberg G. Snædal, 
orti í líkum dúr en á öðrum árstíma:

Ég er orðinn eins og skar,
illa þoli hríðar
og vitanlega verð ég snar-
vitlaus innan tíðar.

Ég man hins vegar ekki hvort 
hann gerði einnig þessa vísu en 
húmor hans og hálfkæringur hans 
getur þetta verið:

Vísuna sem ég gerði í gær
get ég ekki munað
hálfvitlaus og elliær,
eins og mig hafði grunað.

Þegar vísurnar urðu til voru 
þessir ágætu menn á sjötugsaldri, 
á aldur við mig, unglinginn. Mikið 
hefur breyst milli kynslóða í ytri 
kjörum og að sjálfsögðu hefur það 
áhrif á lífsgæðin og um leið 
viðhorfin. 

Ég er þeirrar skoðunar að mað-
ur sé alltaf á besta aldri. Marga fyr-
irvara er þó nauðsynlegt að setja. 
Lífið og heilsan getur bilað hvenær 
sem er og margt fleira óviðráðan-
legt getur hindrað heill og ham-

ingju fólks. Það breytir ekki því að 
innstilling okkar og vilji hefur mikið 
að segja um lífsánægjuna. 

Minnist ég í því sambandi 
blaðaviðtals við góðan og forn-
legan karl, Sveinbjörn Beinteins-
son, sem ég kynntist vel forðum. 
Hann var m.a. spurður að því hvað 
hann vildi síst að fyrir hann kæmi í 
lífinu. Hann svaraði: „Að verða 
áhugalaus.“ Svarið var ekki lengra 
en mér finnst það gott og fullnægj-
andi. Ef áhugann vantar, ef maður 
hættir að taka eftir lífinu í kringum 
sig, tilbrigðum þess og litbrigðum, 
hættir að undrast, dást að, gleðjast 
yfir lífinu og náttúrunni og njóta fé-
lagsskapar annars fólks, þá verður 
lífið vafalaust snautt og fábrotið. 

Og þetta minnir mig á enn einn 
heiðursmanninn sem með lífi sínu 
kenndi mörgum listina að lifa. Það 
gerði hann með dagfari sínu, við-
móti og almennu viðhorfi. Hann 
var jarðsettur í Glaumbæjarkirkju-
garði að lífi loknu hér í heimi. Á 
legsteinum eru áletranir, t.d. Hvíl 
þú í friði, Minning þín lifir o.s.frv. allt 
vitnar það um góðar og fagrar 
minningar. En á legsteini Sigurjóns 
Jónassonar, Dúdda á Skörðugili, 
stendur kjörorðið hans: „Maður á 
að hafa vit á að vera í góðu skapi.“ 
Verkefni hans og aðstæður voru 
ekkert auðveldari en gekk og 
gerðist en hann hafði þessa inn-
stillingu hvern dag lífs síns. Og líf 
hans var glaðvært, gott og inni-
haldsríkt.

Við ættum að leyfa okkur þetta. 
Lifa vel og njóta daganna okkar og 
æviáranna. Gleði í hjarta er mönn-
um lífgjafi, segir í Síraksbók.

Í þeim dúr kvaddi Karl Kristen-
sen konu eina við starfslok hennar 
um daginn:

Leikum okkur, lyftum skál,
lífið gegnum dönsum.
Ellin hún er ekkert mál
ef við höldum sönsum.

Gestapenninn
Hjálmar Jónsson skrifar

Dóra Jónsdóttir er gullsmiður og á 
heiðurinn að gullfallegu skarti sem 
fæst í verslun hennar að Frakka-
stíg 10 í Reykjavík. Þjóðbúningasilf-
ur er þar í miklu úrvali en gömlu 
hefðbundnu búningarnir komust í 
tísku fyrir nokkrum árum og hefur 
smekkur fyrir þessu gamla ís-
lenska skarti aukist mikið. Dóra 
hefur stýrt versluninni Gullkistunni 
frá því faðir hennar lést árið 1970 í 
hárri elli. 

Gullkistan hefur alltaf boðið upp 
á fjölbreytt úrval af þjóðbúninga-
silfri og m.a. er unnið eftir gömlum 
munstrum, sem Erlendur Magnús-
son hafði safnað en mótin, sem 
gerð voru fyrir sandsteypu, fylgdu 
verkstæði hans. Enn er farið eftir 

þessum gömlu munstrum, en 
gömlu mótin eru nú komin í varð-
veislu í Árbæjarsafni.

thjodbuningasilfur.is

Þjóðlegar jólagjafir 
í Gullkistunni

Bestu árin

Gef sál þína ekki sorg á vald,
angra ekki sjálfan þig á áhyggjum.
Gleði í hjarta er mönnum lífgjafi,
gleði manns fjölgar lífdögum.

Síraksbók 30: 21-22
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Brynja Laxdal er bæði hjúkrunar-
fræðingur og markaðsfræðingur 
að mennt og starfar sem markaðs-
stjóri hjá Meet in Reykjavík, fyrir-
tæki sem snýst um að markaðs-
setja Reykjavík og nágrenni sem 
ráðstefnu-, funda-, hvata- og við-
burðaborg. Brynja er 53 ára og er 
mjög vel meðvituð um að líkamleg 
og andleg heilsa byggist á góðri 
næringu og hreyfingu en „ég er 
engin öfgamanneskja,“ tekur hún 
rækilega fram. 

Heilbrigðispredikun þarf að 
gera á einstaklingsbundinn hátt en 
það er auðvitað öllum í sjálfs vald 
sett hvernig þeir fara með líkama 
sinn. „Það er bara mjög lítið 
greindarlegt að leyfa líkamanum 
að drabbast niður á hvaða aldri 
sem er. Það kemur alltaf að skulda-
dögum og þá getur verið mjög 
erfitt að snúa ferlinu við þótt það 
sé aldrei of seint. Lítil hreyfing kall-
ar á stirðleika og mögulega 
hamlandi hreyfingar sem mig 
langar ekki að kynnast.“

Brynja hefur mjög gaman af 
hreyfingu sem krefst svolítilla 
átaka eins og fjallgöngum, skíðum 
og badminton. „Náttúran jarðtengir 

mig og þess vegna líður mér mjög 
vel úti við. Á Facebook er hægt að 
finna gönguhópa við allra hæfi og 
ég mæli með að fólk nýti sér það. 
Þessar ferðir eru ekki bara heilsu-
bætandi heldur alltaf mjög 
skemmtilegar. Annars er dóttir mín 
uppspretta heilbrigðs lífernis og 
hún er að mörgu leyti fyrirmynd 
mín þar sem ég er heilbrigður 
sukkari að eðlisfari en hún er heil-
brigðið uppmálað.“

Tábrotin í fjallgöngu
Brynja segir að löngu sé búið að 
sanna að bein tenging sé á milli 
andlegrar og líkamlegrar heilsu 
manna. „Nú vitum við að hreyfing 
hjálpar við þunglyndi og streitu og 
ég er fullkomið dæmi um það sjálf. 
Mér líður hins vegar ekki vel inni í 
lokuðum líkamsræktarstöðvum. Ég 
sit um ferðir þar sem saman kemur 
skemmtilegt fólk að gera 
spennandi hluti. Ég fór til dæmis til 
Króatíu, Bosníu og Svartfjallalands 
nýlega í göngur og kajaksiglingar 
en rétt áður en ferðin hófst var ég 

svo óheppin að tábrjóta mig,“ segir 
Brynja og brosir. „Ég lét það ekki 
aftra mér heldur plástraði ég mig 
þannig að ég gat farið í ferðina án 
þess að brotið hreyfðist mikið. Það 
er sem sagt ekkert að því að fara í 
fjallgöngur tábrotinn!“ segir hún og 
hlær. „Hinn kosturinn hefði verið 
að sitja heima og öfunda þá sem 
komust í ferðina og mæla dagana í 
harmleikjum. Ég bauð sjálfri mér 
ekki upp á það. Þarna opinberaðist 
kannski fyrir mér að nú væri ég 
komin á miðjan aldur og ætti 
kannski að drífa mig í beinþéttni-
mælingu.“

Breytingaskeiðið er eins og 
að ganga inn í regnskóg 
Brynja segist vera sigla inn í 
breytingaskeiðið. 

„Þetta skeið er sérlega fyndið 
fyrirbæri,“ segir hún. „Allt í einu 
missir maður stjórn á líkamanum 
því í einni svipan snarhitnar manni 
og það er eins og maður gangi inn 
í regnskóg. Þetta er ekki að plaga 
mig verulega ennþá en ég ætla að 
kynna mér mataræði sem getur 
mögulega hækkað oestrogen í lík-
amanum,“ segir Brynja. 

Hormónar eru valkostur sem 
hentar mörgum konum en Brynja 
segist vilja reyna önnur úrræði 
fyrst enda ekki svo plöguð af ein-
kennum. Brynja segist borða nán-
ast hvað sem er en hún sé heppin 
með það að þykja skrýtinn matur 
eins og súrmatur og kæst skata 
ljúfmeti en síður sætmeti með 
þeirri undantekningu að gott 
súkkulaði gefi góðan slagkraft í 
dásamlegri upplifun. „Mér líður 

ekki mjög vel af hvítu hveiti og 
sykri og þá reyni ég að sneiða hjá 
því. Unnar kjötvörur eru líka dæmi 
um það sem ég læt vera að mestu 
leiti. Þegar ég komst á fimmtugs-
aldurinn fór ég að taka sterkar B 
vítamíntöflur og Omega 3 líka. 
Þetta eru þau bætiefni sem mér 
fannst mig vanta.“ 

Lífið er eins og þeysireið eftir 
holóttum vegi
„Lífið er nú bara eins og þeysireið 
eftir íslenskum sveitavegi,“ segir 
Brynja. „Stundum er hann holóttur 
og erfiður en oft nokkuð greiðfar-
inn. Maður má ekki missa sjónar af 
því að horfi maður út fyrir veginn 
er útsýnið oftar en ekki dásamlegt. 
Málið er að hafa stjórn á bílnum og 
vit á því að fara með hann í reglu-
lega skoðun. Það er eins með lík-
amann. Við andstreymi kemur í 
ljós hversu vel maður hefur hugs-
að um hann því það fer enginn í 
gegnum lífið án þess að lenda í 
einhverju og þá er eins gott að 
vera í stakk búinn að ráða við það.“

Sátt við að eldast?
„Ég hef ekki hugsað mikið um 
starfslokin sjálf. Hins vegar hugsa 
ég oft um að gaman væri að taka 
unglinginn á lífið og fara í svona 
„lúxusinterrail“ á meðan ég hef 
heilsu og þrek til þess,“ segir 
Brynja kankvís. „Ég myndi alveg 
vilja taka tíma í að kynnast ver-
öldinni á þann hátt, finna vinnu þar 
sem hún býðst og bjarga mér,“ 
segir Brynja og er sátt við að eld-
ast.

Salvör Eyþórsdóttir, dóttir Brynju, er 18 ára mennta-
skólastelpa. Hún segir að áhugi sinn á líkamsrækt hafi 
fyrst og fremst kviknað vegna löngunar til að bæta 
sjálfsmyndina. 

 „Þegar ég sá svo árangurinn af því að hreyfa mig 
kom áhuginn á mataræðinu í kjölfarið. Ég geri mér vel 
grein fyrir því að ég á bara einn líkama og hann þarf 
að endast mér lengi. Það er víst ekki hægt að stytta 
sér leið í því heldur verður maður að vinna fyrir því að 
halda sér í formi, bæði andlega og líkamlega. 
Undrakúrar eru bara plat.“ Salvör segist eiga sér fyrir-
myndir í fjölskyldu sinni, hjá vinum og það sem hún 
sér á internetinu (instagram). Hún segist líka vilja vera 
fyrirmynd sjálf fyrir krakka á hennar aldri og sýna þeim 
að það sé allt hægt ef viljinn er fyrir hendi en það geti 
bara verið erfitt að byrja. Svo gerist hlutirnir hratt. 

Fyrirmyndir Salvarar

Eins og að ganga inn í regnskóg

„Lúxusinterrail“ er draumurinn!

               
                           Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

Til í svörtu, hvítu, rauðu  
og burstuðu stáli!

Tilboðsverð kr. 106.900
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 125.765

Jólagjöfin í ár!
 

„Gönguferð úti í dásamlegri íslenskri náttúru í skemmtilegum hópi er á 
við besta heilsuspa í útlöndum.“

Brynja finnur andlegan styrk í náttúrunni.

Salvör fann út á eigin skinni hvernig hún gat stýrt and-
legri og líkamlegri líðan með því að taka á.
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Nánar á urvalutsyn.is
Úrval Útsýn er í Hlíðasmára 19, Kópavogi. 

Sími 585 4000 www.uu.is
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LÚXUS SIGLINGAR 2015
- Einstök upplifun - Ógleymanleg ævintýri 

Fljótandi lúxushótel

VERÐDÆMI

11. – 23. júní 2015 / 12 nætur

419.900 kr

Grískueyjarnar
Róm og Aþena

Róm- Napolí, Capri, Pompeii- Krít, Heraklion-Kusadasi- Santorini- Aþena

verð á mann í tvíbýli í innri klefa.

VERÐDÆMI

27. mars – 7. apríl 2015 / 12 nætur

420.500 kr

Páskasigling 
og New York

New York – Port Canaveral, Florida 
– Nassau, Bahamas – Cococay, Bahamas – New Jersey

á mann í tvíbýli í klefa með sýndarsvölum.

VERÐDÆMI

11. – 29. apríl 2015 / 18 nætur

549.900 kr

Sigling um 
Panamaskurðinn

Denver, Los Angeles, San Diego, Cabo san Lucas/Mexico, Puerto Vallarta/
Mexico, Puerto Quetzal/ Guatemala,Punarenas/Costa Rica, Panama Canal, 
Colon/Panama, Cartagena/Colombia, Fort Lauderdale/Florida, Orlando/Florida

á mann í tvíbýli í ytri klefa með glugga.

VERÐDÆMI

13. – 25. mars 2015 / 12 nætur

326.900 kr

Vestur Karíbahaf 
og Orlando

Orlando, Port Canaveral – Laberdee, Haiti – Falmouth, Jamaica – George 
Town, Grand Cayman – Cozumel, Mexico – Orlando, Florida

verð á mann í tvíbýli í innri klefa.

Fararstjóri: Soffía HalldórsdóttirFararstjóri: Egill Helgason

Upplifðu 

nýjan áfangastað 

á hverjum degi. 
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„Við teljum okkur hafa sannað það 
á þessu rúma ári sem við höfum 
verið á markaðnum að hugmyndin 
var raunhæf, það var og er mikil 

þörf fyrir laktósafríar mjólkurvörur 
hér á landi. Þetta hefur farið ágæt-
lega af stað, einkanlega hefur ver-
ið mikil söluaukning undanfarna 

tvo mánuði,“ segir Hálfdán Óskars-
son, framkvæmdastjóri mjólkur-
vinnslufyrirtækisins Örnu ehf. í Bol-
ungarvík.

Í upphafi var Arna ehf. hugar-
fóstur Hálfdáns, sem er menntaður 
mjólkurtæknifræðingur og var hér 
á árum áður framkvæmdastjóri 
Mjólkursamlags Ísfirðinga á Ísafirði. 
Hann lagði ásamt fleirum höfuðið í 
bleyti og mat það svo að á mark-
aðinn vantaði svokallaðar laktósa-
fríar mjólkurvörur, þ.e. án mjólkur-
sykurs, sem framleiddar eru úr 
próteinbættri kúamjólk. Þessar 
vörur henta öllum sem neyta 

ferskra mjólkurafurða en þó sér-
staklega þeim sem hafa mjólkur-
sykursóþol eða vilja fæðu án 
laktósa. 

Arna hóf starfsemi um mitt ár 
2013 og hefur vaxið hratt á rúmu 
ári. Fyrirtækið býður nú upp á fjöl-
breytta vörulínu sem samanstend-
ur af fjórtán vörunúmerum, m.a. 
nettmjólk með 1,5% fitu, nokkrum 
jógúrttegundum, nokkrum tegund-
um skyrs og AB-mjólk. Nýjasta af-
urðin frá Örnu er fetaostur í krydd-
legi og fljótlega kemur á markað-
inn hreinn fetaostur í saltlegi. Í salt-
löginn er notað íslenskt sjávarsalt, 

unnið úr ísafjarðardjúpi, en það er 
Saltverkið á í Reykjanesi, við inn-
anvert Ísafjarðardjúp, sem vinnur 
saltið með gamalli aðferð með því 
að eima sjó með heitu hveravatni. 
Arna mun einnig innan tíðar hefja 
sölu á bæði hreinni jógúrt og 
bragðbættri jógurt í hálfs lítra fern-
um.

Hálfdán segir að á Vesturlönd-
um – bæði í Vestur-Evrópu og Am-
eríku – sé almennt talið að 5-10% 
fólks líði af mjólkuróþoli. Í Austur-
Evrópu, Asíu og Afríku er mjólkuró-
þol mun algengara, allt upp í 100% 
á sumum stöðum. „Ég hygg að 
markaðurinn hér á landi sé ekki 
ósvipaður því sem hann er á t.d. 
Norðurlöndunum og hann mun ör-
ugglega fara stækkandi því eins 
og við vitum er þjóðin að eldast og 
reynslan er sú að með hækkandi 
aldri finnur fólk í auknum mæli fyrir 
mjólkuróþoli. Mjólkuróþol er á 
mörgum stigum, allt frá því að vera 
væg einnkenni upp í að vera mjög 
slæmt. Ef fólk finnur oft fyrir 
óþægindum í maga getur það á 
einfaldan hátt sjálft kannað hvort 
það sé mjólkin sem veldur 
óþægindunum. Það er einfaldlega 
gert þannig að fólk notar laktósa-
fríar mjólkurvörur í svona vikutíma í 
stað hefbundinnar mjólkur. Ef ein-
kennin hverfa þá bendir allt til 
þess að viðkomandi sé með mjólk-
uróþol. Einnig ber að horfa til þess 
að hér á landi býr fjöldi innflytj-
enda, sem koma frá stöðum þar 
sem tíðni mjólkuróþols er há, og 
geta ekki notað hefðbundna mjólk. 
Þeir einstaklingar kjósi því frekar 
laktósafríar mjólkurvörur,“ segir 
Hálfdán.

Ellefu einstaklingar og félög 
eiga Örnu ehf. og nú eru fimm 
starfsmenn hjá fyrirtækinu. Hálfdán 
segir að Arna framleiði eingöngu 
úr mjólk frá kúabændum á 
Vestfjarðakjálkanum en þar eru 
samtals framleiddar um 2,5 milljón-
ir lítra mjólkur á ári. Hann segir að 
því fylgi bæði kostir og gallar að 
hafa framleiðsluna í Bolungarvík. 
Helsti kosturinn felist í stöðugu 
vinnuafli og hreinleika svæðisins 
en á móti komi umtalsverður flutn-
ingskostnaður. Nýverið tók fyrir-
tækið Í einum grænum, sem er 
dótturfyrirtæki Sölufélags garð-
yrkjumanna, að sér dreifingu fram-
leiðsluvara Örnu ehf.

laktosafritt.is

Hálfdán Óskarsson framkvæmdastjóri í vinnslusal Örnu ehf. í Bolungarvík. Arna ehf. framleiðir m.a. nettmjólk sem hefur aðeins 1,5% fitu.

Fyrirtækið býður nú upp á fjöl-
breytta vörulínu sem samanstend-
ur af fjórtán vörunúmerum.

Nýjasta afurðin frá Örnu er feta-
ostur í kryddlegi og fljótlega kem-
ur á markaðinn hreinn fetaostur í 
saltlegi.

Mikil þörf fyrir laktósafríar mjólkurvörur
- segir Hálfdán Óskarsson, framkvæmdastjóri Örnu ehf. í Bolungarvík
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Gjafakort
Borgarleikhússins

MIÐASALA - 568 8000 - BORGARLEIKHUS.IS

Gjafakort í Borgarleikhúsið er ávísun á einstaka kvöldstund sem aldrei 
gleymist. Gefðu töfrandi stundir í jólapakkann. Kortið er í fallegum 

umbúðum, gildir á sýningu að eigin vali og rennur aldrei út. 

JÓLATILBOÐ  BORGARLEIKHÚSSINS

Miði fyrir tvo á þessa vinsælu 
sýningu og geisladiskur með 
tónlistinni úr sýningunni

Lína langsokkur

9.500 kr. SÖNGLEIKURINN

BORGARLEIKHÚSIÐ  Í SAMSTARFI VIÐ BALTASAR KORMÁK OG WORKING TITLE
BYGGT Á KVIKMYND FRÁ UNIVERSAL PICTURES/STUDIO CANAL FILM

Gjafakort fyrir tvo á
stórsýningu í hæsta 
gæðaflokki

Billy Elliot

10.400 kr.

Gjafakort fyrir tvo ásamt 
gómsætri leikhúsmáltíð

Gómsætt leikhúskvöld

11.400 kr.
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Ívar Trausti Jósafatsson er 53 ára. 
Fyrir aðeins fáum árum hefði verið 
af og frá að hann myndi í dag vera 
farinn að ganga á fjöll, hlaupa 
maraþon reglulega, hjóla og 
synda. 

„Viðhorf til aldurs hefur breyst 
gífurlega undanfarin ár,“ segir Ívar. 
„Þeim fer fækkandi sem sitja í 
stólunum sínum, uppgefnir eftir 
kyrrsetu dagsins.“ Því miður er það 
svo að margir gefa sér að aldur, 
kvillar eða meiðsli stoppi sig í 
hreyfingu. Margir hætta að taka 
þátt í alls konar skemmtilegheitum 
af því þeim finnst þeir vera orðnir 
gamlir en eru svo bara rétt á miðj-
um aldri. Þeir einfaldlega „gefast 
upp“ að óathugðu máli. 

Ívar stundaði alls konar íþróttir 
þegar hann var yngri og þegar 
hann var rúmlega þrítugur prófaði 
hann svo að fara að hlaupa reglu-
lega sem átti ágætlega við hann. 
Ívar segir að hann hafi augljóslega 
ekki farið rétt að í hlaupunum því 
eftir um tvö ár fór hann að finna 
fyrir eymslum sem urðu krónísk. 
Hann segist hafa haldið áfram að 
þjösnast þangað til verkir voru 
farnir að há honum verulega. 
„Þegar ég var búinn að vera 
meiddur í góðan tíma og orðinn 
fertugur gafst ég upp.“ Á næstu ár-
um hafði Ívar dregið úr allri hreyf-
ingu og í raun alveg gleymt sér og 
þyngdist upp í 100 kg. „Svo var 
það árið 2008 að ég fór að gefa 

blóð, eins og ég hafði alltaf gert, 
en fékk þá þau skilaboð að þar 
sem blóðþrýstingurinn væri allt of 
hár gæti ég ekki gefið blóð. Það 
var í raun áfall og mikil vonbrigði.“ 
Eftir nánari skoðun hjá Hjartavernd 
var Ívari sagt að hann gæti farið á 
blóðþynningarlyf til að laga blóð-

þrýstinginn o.s.frv. Það fannst hon-
um afleit hugmynd og fannst betri 
kostur að reyna sjálfur að „hrista 
þetta heilsuleysi af sér.“ Læknarnir 
brugðust auðvitað jákvætt við 
þeirri hugmynd og Ívar var hvattur 
til að reyna það sem hann gæti áð-
ur en tekið yrði til við lyfjagjöf.

Galdurinn var hreyfing og 
verkirnir hurfu!
Ívar ákvað þá að hefja markvissa 
hreyfingu sem auðvitað hafi ekki 
verið auðvelt enda hafði hann 
tognað alloft í kálfunum og var 
með krónískar hásinabólgur sem 
stoppuðu hann á sínum tíma í 

hlaupunum. Ívar hafði líka fengið 
svokallað þursabit reglulega , farið 
í mjóhrygg og var síðan líka 
greindur með slitgigt. Hann fann 
leiðir til að losna við alla þessa 
verki án þess að þurfa að taka inn 
verkjalyf og blóðþrýstingurinn 
lækkaði samtímis. „Galdurinn var 
hreyfing. Mér tókst að losna við 
verkina sem fylgja slitgigtinni og 
hleyp nú, hjóla og syndi langar 
leiðir alveg verkjalaus.“ Vinur Ívars, 
Trausti Valdimarsson læknir, mara-
þonhlaupari og þríþrautagarpur, 
sagði honum brosandi að hætta 
þessu væli því allir eigi að vita að 
það sem væri látið óhreyft stirðn-
aði! Hann ráðlagði Ívari að bæta 
sundinu inn í prógrammið á meðan 
hann væri að koma sér í form og 
það virkaði og „í dag finn ég ekki 
fyrir verkjum vegna slitgigtar,“ segir 
Ívar hæstánægður.

Verkur í hné hvarf 
Þegar Ívar fékk greininguna um 
slitgigtina bar læknum, sem hann 
ræddi við, saman um að hreyfing 
væri besta lækningin við þeim 
leiða kvilla. „Það sama hef ég gert 
varðandi aðra kvilla sem oft fylgja 
aldri og álagi. Nú veit ég til dæmis 
að það er veikleiki í vinstri mjöðm 
og rassvöðvum hjá mér sem veld-
ur verk í hægra hné. Ég hef nú 
fengið ráð og aðstoð við að styrkja 
svæðið í kringum vinstri mjöðmina 
og rassvöðva og það hjálpar mér 
að losna við verk í hægra hné.“ 

Meiðslin afdrifaríkust
Ívar telur fátt meira áríðandi en að 
gæta þess að meiðast ekki þegar 
við eldumst. „Auðvitað á alltaf fyrst 
að finna út veikleika áður en byrj-
að er að æfa að ráði. Svo þurfum 
við að læra æfingar sem styrkja. 
Það á auðvitað við um allan aldur 
en þegar við höfum náð miðjum 
aldri verður erfiðara fyrir líkamann 
að ná sér af meiðslum.“ Því mælir 
Ívar til dæmis með því að nýta sér 
sund og hjólreiðar til að minnka 
álag á liðamót og vöðva eins og 
Trausti vinur hans ráðlagði honum. 

Nú hefur sú rödd orðið hávær-
ari að læknar eigi að ávísa hreyf-
ingu í stað lyfja. „Ávísun lyfja getur 
í mörgum tilfellum viðhaldið vanda-
málinu,“ segir Ívar. „Hreyfingin 
ræðst aftur á móti á rót vandans 
að því gefnu að sjúklingurinn vinni 
með. Allir sem eru að fást við raun-
verulegt verkjavandamál vilja 
læknast og þá þarf auðvitað að 
ráðast á rót vandans en ekki 
viðhalda vandamálinu,“ segir Ívar. 

Í dag sér Ívar sjálfur um eigin 
æfingar en einnig um þjálfun hjá 
hlaupahópnum Bíddu aðeins þar 
sem hlauparar og skokkarar af öll-
um stærðum og gerðum vinna 
saman að því að viðhalda hreysti. 
„Þar er gleðin allsráðandi, sama 
hvort meðlimir ganga, skokka eða 
hlaupa á æfingunum. Nýlega sam-
einuðust Þríkó, sem er þríþrauta-
deild Breiðabliks og hlaupahópur 
Breiðabliks, á hlaupaæfingum með 
Bíddu aðeins og er hópurinn því 
ekki bara skemmtilegur og fjöl-
breyttur heldur hentar hann öllum. 
Ekki síst þeim sem vilja komast af 
stað frá grunni eða rifja upp holl-
ustu og hreyfingu eftir meiðsli, 
kvilla eða nokkur viðbótarár! 

„Þú getur það víst!“ er slagorð 
Ívars.

Ívar í maraþoni í vor.

Ívar eins og hann varð við kyrrset-
una, rúm 100 kíló og með verki 
um allt.

Þú getur það víst!

Dekraðu við þig með dásamlegum vörum frá Treets 
eða gefðu þeim sem þú elskar vellíðan sem fer vel með kroppinn.

Treets gjafaöskjur; sturtusápur, baðsölt og krem sem 
derkra við þig, fríska og endurnæra húðina.

Treets hörfræ hitapokar sem mýkja vöðva og auka blóðflæði.

Treets gelhanskar fyirir húðina, ilmkerti fyrir andrúmsloftið 
og fjölmargt fleira sem fer vel með þig og þína.

TREETS VÖRURNAR FÁST HJÁ: 

Treets - fyrir þig og þína!

FRÁBÆRAR
JÓLAGJAFIR!

eða gefðu þeim sem þú elskar vellíðan sem fer vel með kroppinn.

og fjölmargt fleira sem fer vel með þig og þína.

TREETS VÖRURNAR FÁST 
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Það getur verið skrítið að komast 
að því að eitthvað sem maður hef-
ur alltaf talið sig vita er ekki alveg 
rétt. Að eitthvað sem maður lærði 
hjá mömmu eða í skóla eða af vin-
um eða las í blaði eða matreiðslu-
bók stenst ekki þegar það er próf-
að og rannsakað.

Þetta gildir einmitt um ýmislegt í 
matargerð og í listanum hér á eftir 
er vafalaust ýmislegt sem þið hafið 
trúað og alltaf farið eftir. Það á við 
um sjálfa mig og sumt hef ég 
meira að segja fullyrt á prenti og 
ekki vitað betur. En ég les mikið 
um matargerð og aðferðir og hef 
dálæti á bókum þar sem útskýrt er 
ekki bara hvað gerist þegar hrá-
efni er meðhöndlað á tiltekinn hátt, 
heldur líka hvers vegna. Í slíkum 
bókum kemst maður iðulega að 
því að alls konar kenningar sem 
maður hefur trúað og farið eftir – 
alltaf gert svona – eru bara ekki 
réttar.

Hér eru nokkrar algengar 
matarmýtur:
Það á aldrei að þvo sveppi, þá 
sjúga þeir í sig svo mikið vatn. 
Bara bursta þá eða strjúka af 
þeim með rökum klút.

Jú, það er alveg óhætt að skola 
sveppi. Kannski ekki að láta þá 
liggja langtímum saman í bleyti en 
vatnið sem þeir taka upp við þvott-
inn er mjög lítið og sveppirnir 
verða ekki vatnsósa eða slepjuleg-
ir eins og margir halda. Vísinda-
maðurinn Harold McGee prófaði 
þetta með því að leggja 252 g af 
ætisveppum (23 sveppi alls) í 
bleyti í 5 mínútur, þerra þá svo og 
vigta aftur. Þeir voru 258 grömm, 
höfðu sem sagt tekið upp 6 
grömm af vatni eða 1/16 úr teskeið 
hver sveppur. Það skiptir varla 
sköpum í matargerðinni.

Með því að byrja á að brúna 
kjötið er yfirborðinu lokað og kom-
ið í veg fyrir að safi leki úr kjötinu.

Nei, það hefur verið margsann-
að í ótal tilraunum sem gerðar hafa 
verið, bæði af vísindamönnum og 
kokkum, að brúnunin gerir ekkert 
til að halda safanum í kjötinu og 
komi í veg fyrir að það verði þurrt. 
Hitinn gerir yfirborðið þurrara en 
dregur ekkert úr safaflæði innan úr 
vöðvanum. Í tilraun sem lýst var á 
vefsíðunni SeriousEats.com reynd-
ist kjötstykki tapa 1,68% meiri safa 
ef það var brúnað í upphafi steik-
ingar en í lokin. Hins vegar er sjálf-
sagt að brúna kjötið, það verður 
bragðbetra við það. En brúnunin 
lokar engu, steikingartíminn og 
hitastigið ráða því hve mikill safi er 
eftir í kjötinu.

Baunir verða harðari/hýðið á 
þeim seigara ef þær eru saltaðar 
áður en þær eru fullsoðnar.

Nei. Tilraunir hafa einmitt leitt í 
ljós að baunir soðna ögn fyrr ef 
þær eru saltaðar í upphafi og hýð-
ið verður mýkra, auk þess sem 
minni líkur eru til að það springi og 
losni utan af baununum. Og svo 
verða baunirnar bragðmeiri. Ef 
baunir eru enn harðar eftir að hafa 
verið soðnar í þann tíma sem gef-
inn er upp á umbúðum er líklegra 
að þær séu gamlar því að suðutím-
inn lengist með aldrinum. 

Þegar vín er notað í sósur og 
pottrétti þarf bara að sjóða rösk-
lega smástund, þá gufar alkóhólið 
upp.

Nei. Það gerist hægt og þess 
vegna er ekki hægt að bjóða 
bindindismanni eða óvirkum alkó-
hólista rauðvínssósu með steikinni 
– ekki nema hún hafi verið látin 
malla mjög lengi. Eftir 20 mínútna 
suðu er oft allt að helmingur 
áfengisins eftir í réttinum. Ef á að 
tryggja að allt áfengið gufi upp 
þarf að sjóða réttinn í allt að þrjá 
klukkutíma.

Það á að setja dálitla olíu út í 
vatnið þegar pasta er soðið svo 
að það loði ekki saman.

Nei. Olía í suðuvatnið kemur 
ekki í veg fyrir að pastað límist 
saman. Olía og vatn blandast 
aldrei saman, olían flýtur bara ofan 
á. Meira gagn er í að hræra 
nokkrum sinnum í pastanu á með-
an það sýður. Olían getur hins 
vegar valdið því að pastasósan 
loðir síður við pastað, sem hún á 
einmitt að gera í flestum tilvikum, 
ekki renna af því jafnóðum. Ekki á 
heldur að blanda olíu saman við 
pastað þegar búið er að sjóða það 
– nema kannski ef á að bera það 
fram eintómt, án sósu. 

Þegar pastað er hæfilega soð-
ið er best að hella því í sigti og 
stinga því svo undir kalda kranann 
til að stöðva suðuna.

Nei. Það er engin ástæða til að 
skola pasta og kæla það nema 
e.t.v. ef á að nota það í kalt 
pastasalat. Með því að láta kalt 
vatn renna á pastað er verið að 
skola burt alla hveitisterkjuna sem 
situr utan á því og gerir það að 
verkum að það er bragðbetra en 
ella og pastasósurnar loða betur 
við það. 

Þegar búið er til guacamole 
eða eitthvað annað úr avókadói 
má koma í veg fyrir að yfirborðið 
dökkni með því að setja steininn í 
skálina á meðan það bíður.

Nei. Þú hefur kannski prófað að 
setja avókadóstein í miðja gu-
acamoleskálina og þegar yfir-
borðið er farið að dökkna er mauk-
ið skærgrænt undir steininum. En 
það mundi hafa sömu áhrif að 
setja ljósaperu í skálina … Það sem 
veldur því að avókadóið eða 
maukið dökknar er einfaldlega súr-
efnið sem það kemst í snertingu 
við. Breiddu frekar plastfilmu yfir 
skálina og láttu hana helst snerta 
yfirborðið svo að súrefni komist 
ekki að.

Brauð geymist best í ísskápn-
um.

Nei. Það myglar kannski síður 
en það þornar og harðnar um það 
bil sexfalt hraðar ef það er geymt í 
kæli en við stofuhita. Ef þarf að 
geyma brauðið er langbest að 

frysta það niðursneitt en annars er 
best að geyma það í lokuðum 
plastpoka eða vefja álpappír um 
það.

Það á alltaf, undantekningar-
laust, að steikja svínakjöt alveg í 
gegn.

Nei. Einu sinni var ástæða til en 
þó raunar aldrei hérlendis. Sníkju-
ormurinn tríkína, sem getur valdið 
alvarlegum sjúkdómi í mönnum, 
var orsök þess að ráðlagt var að 
elda svínakjöt alltaf í gegn en hann 
er nú nær horfinn í svínakjöti í 
mörgum löndum. Í Bandaríkjunum 
koma upp að meðaltali 10-11 tilvik á 
ári og nær alltaf hefur sníkillinn 
reynst koma úr villibráð. Tríkínur 
hafa aldrei fundist í íslenskum svín-
um. Vilji fólk hafa vaðið fyrir neðan 
sig er nóg að kjarnahiti í kjötinu nái 
63°C. Þá fæst safaríkt og bragð-
mikið svínakjöt, ekki þurrt.

Nanna Rögnvaldardóttir

Nanna Rögnvaldardóttir.

Matarmýtur

Blómabúðin
í Portinu
Nýbýlavegi 8 - Kópavogi 

Sími 565-0505 - GSM 866-3171

Blómabúiðin í Portinu er með Facebook síðuna Blómabúðin í Portinu

Opnunartímar: 

11:00-19:00 mánud.-laugard. 
12:00-18:00 sunnud.

City Sightseeing er alþjóðlegt 
merki sem býður upp á 
skoðunarferðir um margar af vin-
sælustu borgum heims en nánari 
upplýsingar um það má sjá á vef-
síðunni www.city-sightseeing.com. 
Hér í Reykjavík hefur þetta verk-
efni verið rekið í allnokkur ár og þá 
aðallega yfir háannatíma ferða-
þjónustunnar, þ.e. yfir sumartím-
ann. 

„Nú hefur sú breyting orðið á 
að við höfum ákveðið að reyna að 
reka skoðunarferðirnar á veturna 
einnig og er veturinn 2014/15 sá 
fyrsti þar sem þetta er reynt,“ segir 
Drengur Óla Þorsteinsson verk-
efnastjóri Kynnisferða. „Þetta virkar 
þannig að viðskiptavinurinn kaupir 
miða sem gildir í 24 klst. og getur 
hoppað á eða af bílnum á einhverri 
hinna 11 stoppistöðva um borgina 
sem í boði eru. Hljóðleiðsögn er í 
boði í gegnum heyrnartól og er 
leiðsögnin á átta tungumálum, líka 
á íslensku. Vinsældirnar slíkra 
ferða fara vaxandi um allan heim, 
ekki síst í Reykjavík,“ segir hann.

Á sumrin er ekið um í tveggja 
hæða rútum en á veturna eru 
Kynnisferðir einnig með minni bíl 
sem þeir nota þegar eftirspurnin er 
minni.

re.is

Drengur Óla Þorsteinsson, verk-
efnastjóri Kynnisferða.

City Sightseeing

Skoðunarferð um 
Reykjavík með 
Kynnisferðum!

Glæsilegur og nýr bílafloti Kynnisferða hefur vakið athygli.
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Þægindi 
orkusparnaður
Með RA 2000 ofn-
hitanema á ofninum 
er nýtingin á varma 
með besta móti.

Danfoss ofnhitanemar 
í fararbroddi í 7 áratugi
Einn lykillinn að meira en 20 ára endingartíma   
RA 2000 ofnhitanemans er gasfyllingin, sem ólíkt 
öðrum fyllingum, býr alltaf yfir sömu stjórnunar- 
og viðbragðsgetu. 
Þetta gerir RA 2000 ofnhitanemann að mun betra stjórntæki en aðrar gerðir 
ofnhitanema. Viðbragðstími annarra algengra gerða hitanema er allt að 70% lengri.



26  |  ÁFRAM á besta aldri

Dalvegi 4 - 201 Kópavogur
Hamraborg 14  - 200 Kópavogur
Sími: 564 4700

Vinsælasta rjómatertan í 45 ár
fæst hjá Reyni bakara

Súpan er fullelduð og aðeins þarf að hita hana upp

Við notum ekki MSG í súpuna okkar. 
Hún fæst í öllum helstu matvöruverslunum 
og stórmörkuðum landsins.

Paradís er eitt af þessum síungu 
fyrirtækjum sem hefur þó verið til 
lengi, eða í tæp 35 ár og alltaf rek-
ið á sömu kennitölu. Sigrún Júlía 
Kristjánsdóttir stofnaði fyrirtækið 
og rekur enn. 

Paradís er á tveimur hæðum við 
Laugarnesveg 82 í Reykjavík en 
verslun með snyrtivörur og snyrti-
stofa er á efri hæðinni en nudd, 
gufubað og sturtur eru í notalegu 
rými á þeirri neðri. Fótsnyrtingar 
eru að sögn Sigrúnar vinsælastar 
til gjafa en nudd og andlitsmeð-
ferðir koma fast á eftir. „Sumir fara 
alla leið og kaupa dekurdag fyrir 
sína heittelskuðu,“ segir Sigrún en 
þá velur þiggjandi gjafakortsins 
meðferðir sem henta hverju sinni.

Ný tæki, sem notuð eru á 
snyrtistofum við að fjarlægja 
háræðaslit, eru mikil bylting. Á 
heimasíðu fyrirtækisins má sjá 
myndband af því hvernig húðin er 
hreinsuð af slíku sliti, hvort sem er 
í andliti eða annars staðar á líkam-
anum. 

Tilboð eru á gjafakortum í jóla-
mánuðinum vegna afmælisins!

paradis.is 

Sigrún Júlía Kristjánsdóttir hefur nú 
rekið Paradís í tæp 35 ár!

Nú er hægt að fá þrjár gerðir af 
tómatvörum úr íslenskum tómötum 
í verslunum. Mikil þróunarvinna 
hefur átt sér stað undanfarna 
mánuði en auk þess eru komnar á 
markaðinn vörur úr íslenskum 
gúrkum, gúrkurelish og sýrðar 
gúrkur. Einnig er væntanlegt á 
markaðinn íslenskt niðursoðið 
rauðkál fyrir jól.

Tómatsósa
Tómatsósan er ólík öllum þeim 
sem fást í verslunum. Hún er ein-
göngu úr íslenskum tómötum og 
bragðgóðum kryddum. Þeir eru 

soðnir niður og þá nær sósan réttri 
þykkt en við suðuna gufar hluti af 
vatninu upp. Síðan er sósan sigtuð 
til að skilja frá hýði og fræ. Sósan 
hefur grófari áferð en flestar aðrar 

sósur og það helgast af fram-
leiðsluaðferðinni. Tómatsósan er 
einstaklega bragðgóð enda var 
yngsta kynslóðin höfð í huga við 
gerð hennar.

Tómatgrunnur
Í tómatgrunni eru eingöngu ís-

lenskir tómatar og ekkert annað. 
Þeir eru soðnir niður þar til 
grunnurinn nær réttri þykkt. Nafnið 
tómatgrunnur var valið vegna þess 
að þetta er góður grunnur í eigin 
uppskriftir að súpu eða sósu eða 
öðrum mat sem krefst tómata.

Sýrðar gúrkur
Frábær afurð unnin úr íslenskum 
gúrkum. Sýrðar gúrkur eru góðar 
með öllum mat eins og kjöti og 
fiski og gjarnan notaðar með 
smurbrauði. Í kryddleginum er t.d. 
sinnepsfræ, kóríander, dill og pipar 
sem gefur einstaklega gott bragð. 

Gúrku-relish
„Relish“ er upphaflega frá Indlandi 

en þar gerðu menn vöruna til að 
grænmetið nýttist og geymdist 
betur. Þaðan barst kunnáttan til 
Bretlands og annarra Evrópulanda. 
Relish er í miklu uppáhaldi hjá 
Bandaríkjamönnum sem nota það 
með flestum réttum en sérstaklega 
með hamborgurum og grilluðum 
mat. Íslenskt gúrku-relish, sem nú 
er komið á markað, er unnið úr ís-
lenskum gúrkum, íslenskri papriku 
og góðu kryddi. Það er framleitt 
fyrir Sölufélag garðyrkjumanna af 
Geo Food í Hveragerði. Notaður er 
jarðhiti við framleiðsluna.

sfg.is

Gæðavörur úr íslenskum tómötum

Nú geta þeir fjölmörgu sem þjást 
af glutenóþoli andað léttar því sí-
fellt fjölgar vörutegundum sem 
þessum hópi fólks stendur til 
boða. Toro fyrirtækið hefur sett á 
markaðinn fjöldann allan af vöru-
tegundum sem óhætt er fyrir 
þennan hóp að nota. Þar má nefna 
glutenlausar bökunarvörur eins og 
grófar og fínar mjölblöndur, hafra-
brauð og hrökkbrauðsblöndu, kök-
ur og möffins, súpur og sósur. Ný-
verið kom svo út bæklingur með 
fræðandi upplýsingum og upp-
skriftum sem óhætt er að fara eftir. 

Hvað er glúten?
Glúten er prótein sem er að finna í 
korni eins og hveiti, rúgi, höfrum 
og byggi. Glútenlausar vörur eru 
byggðar upp á hveitisterkju þar 
sem glútenið er fjarlægt en þeir 
sem þurfa að forðast þetta korn 
verða að sneiða hjá brauði, sem 
bakað er úr hveiti, rúgi, höfrum 
eða byggi og fá því ekki nóg af 
trefjum og þá er vandinn ærinn. 
Glútenóþol hverfur ekki og er því 

áríðandi að nógu snemma sé tek-
ist á við vandann og inntaka fæðu 
sé í samæmi. Toro færir fólki frelsi 
því mörgum reynist erfitt að finna 

nógu góða aðferð til að taka allt 
gluten út úr fæðunni.

lindsay.is

Toro ræðst gegn glutenóþolinu

Snyrti- og nuddstofan Paradís:

Vinsælt að gefa 
fótsnyrtingu og nudd
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Matarsíður Úlfar Finnbjörnsson kemur okkur á óvart enn 
einu sinni. Hér gefur hann okkur uppskriftir að 
lúðurétti sem sómir sér vel á jólaborðinu en líka 
að léttsteiktum stokkandabringum með 
granateplasósu. Þeir sem eru hugrakkir og vilja 
prófa nýja hugmynd að jólamat geta nú farið 
eftir ráðum Úlfars því þau eru skotheld, engin 
áhætta tekin og jólamaturinn mun bragðast 
enn betur en áður.

Kalkúnn
Kalkúnn og meðlæti er hefðbundinn jólamatur 
á mörgum heimilum. Nú sýnir Úlfar okkur 
hvernig hann útbýr þennan góða rétt en með 
nýju yfirbragði. Kryddpækill til að leggja 
kalkúnann í er hugmynd sem ruddi sér til rúms 
ekki alls fyrir löngu. Í ljós kemur að kjötið af 
kalkúnanum verður meirara og bragðast enn 
betur við að leggja fuglinn í þennan pækil. 
Þetta er hið besta ráð. 

1 kalkúnn, 5-6 kg
150 g smjör, við stofuhita
1 hvítlauksgeiri, pressaður
1 msk. fenníkufræ, steytt
1 tsk. rósmarín, steytt
½ tsk. nýmalaður pipar
safi og fínt rifinn börkur af 1 sítrónu
2 msk. fenníkulauf, smátt söxuð

Kryddpækill
6 l vatn
3 ½ dl salt
3 ½ dl sykur
1 msk. ròsmarín
1 msk. fenníkufræ
½ fenníka, smátt söxuð
1 laukur, smátt saxaður
2 hvítlauksgeirar, smátt saxaðir
3 cm engiferròt, skræld og smátt söxuð
1 appelsína, skorin í sneiðar
2 l eplasíder

Setjið 2 l af vatni í pott ásamt öllu öðru í 
uppskriftinni nema eplasíder. Sjóðið í 
10 mínútur og kælið síðan vel. Hellið 
kryddvatninu í stóra fötu, pott eða 
annað ílát sem rúmar kalkúninn. 
Hellið restinni af vatninu út í og 
blandið eplasíder saman við.

Fenníkufylling
2 msk. olía
1 msk. fenníkufræ
1 fenníka, smátt söxuð
1 laukur, smátt saxaður
1 ½ dl hvítvín eða vatn
10 brauðsneiðar, skorpulausar og 
skornar í teninga
2 egg
300 g soðið bankabygg
½ dl sambucca, (má sleppa)
2-3 msk. sítrònusafi
1 tsk. salt
1/3 tsk. nýmalaður pipar

Takið innmatinn úr fuglinum og setjið hann á 
kaf í kryddpækilinn. Geymið á köldum stað í 
24-48 klst. Takið þá kalkúninn úr leginum, 
þerrið og skerið vængendana af. Ef þið viljið 
má sleppa þessu skrefi með pækilinn en hann 
gerir fuglinn einstaklega safaríkan og 
bragðgóðan.

Blandið smjöri, hvítlauk, kryddi, sítrónusafa, 
-berki og fenníkulaufum saman í skál og setjið 
í sprautupoka. Smeygið hendinni á milli 
bringunnar og hamsins og losið haminn frá 
alveg að hálsi, vængjum og lærum. 

Sprautið kryddsmjörinu undir haminn og 
jafnið það út. Fyllið fuglinn með 
fenníkufyllingunni og setjið í ofnskúffu. Bakið 

í 190°C heitum ofni í 
15 mínútur 

eða þar 
til 

hann er orðinn fallega brúnaður. Lækkið þá 
hitann í 150°C og bakið í 45 mínútur fyrir 
hvert kíló eða þar til kjarnhiti nær 70°C. Ausið 
smjörinu og soðinu úr ofn- skúffunni reglulega 
yfir kalkúninn á meðan hann er í ofninum.

Berið fuglinn fram með fenníkusósunni, 
fyllingunni, kartöflum og grænmeti eftir 
smekk.

Aðferð
Hitið olíu í potti og látið fenníkufræ, saxaða 
fenníku og lauk krauma í 2 mínútur án þess að 
brúnast. Hellið hvítvíni út í og sjóðið niður um 
¾, kælið. Setjið blönduna í skál ásamt restinni 

af hráefnunum og blandið vel saman.
Fátt er hátíðlegra en heilsteiktur kalkúnn 

með góðri fyllingu. Ef ég mætti bara gefa 
eina uppskrift að heilum kalkúni þá 
myndi ég velja þessa.

Fenníkusósa
2 msk. olía
1 fenníka, smátt söxuð
1 tsk. fenníkufræ
1 laukur, smátt saxaður salt og 
nýmalaður pipar
2 dl hvítvín
1 dl sambuca, smá sleppa
2-3 dl kalkúnasoð eða vatn og 
kalkúnakraftur
2-3 dl rjòmi sòsujafnari
40 g kalt smjör í teningum

Hitið olíu í potti og látið fenníku, 
fenníkufræ og lauk krauma í 2 mínútur 

án þess að brúnast, stráið salti og pipar 
yfir. Hellið hvítvíni og sambucca í pottinn og 

sjóðið niður í síróp. Bætið soði og rjóma í 
pottinn og þykkið með sósujafnara. Takið 
pottinn af hellunni og hrærið smjör saman við 
þar til það er bráðið, eftir það má sósan ekki 
sjóða.

1 smjörsprautað kalkúnabringuskip, u.þ.b. 
2,2 kg

1 laukur, smátt saxaður
2 hvítlauksgeirar, smátt saxaðir
1 msk. ròsmarín
2 lárviðarlauf
1 msk. fáfnisgras (esdragon)
½ tsk. salvía
2 dl hvítvín
2 dl kalkúnasoð eða vatn og kalkúnakraftur
2 dl rjòmi sòsujafnari
40 g kalt smjör í teningum
salt og nýmalaður pipar

Leggið kalkúnabringuskip í eldfast mót ásamt 
lauk, hvítlauk, rósmaríni, lárviðarlaufi, 
fáfnisgrasi, salvíu og hvítvíni. Setjið mótið inn í 
180°C heitan ofn í 1½ klukkustund eða þar til 
kjarnhiti bringuskipsins nær 70°C. Takið 
bringuskipið úr ofninum og haldið heitu. Sigtið 
vökvann úr mótinu í pott og hellið 
kalkúnasoði og rjóma saman við. Hleypið upp 
suðu og þykkið með sósujafnara. Takið pottinn 
af hellunni og hrærið smjör saman við þar til 
það er bráðið. Eftir það má sósan ekki sjóða. 
Smakkið til með salti og pipar. Berið 
bringuskipið fram með sósunni og til dæmis 
bökuðu rótargrænmeti og kartöflum.

Við þekkjum smjörsprautaðan kalkún frá 
Ameríku en hér er komin íslensk útgáfa sem 
alltaf slær í gegn.

Kalkúnn á jólaborðið

Smjörsprautað 
kalkúnabringuskip 
með kryddjurtum
fyrir 6-8

Fenníku-, sítrus- og saltleginn kalkúnn með fenníkusósu og -fyllingu
fyrir 8-10
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2 msk. olía
4 x 200 g lúðusneiðar eða annar hvítur fiskur
salt og nýmalaður pipar

Penslið fiskinn með olíu og kryddið með salti og pipar. 
Steikið á vel heitri grillpönnu eða venjulegri pönnu í 
2-3 mín. á hvorri hlið.

Volg tómatkjötsósa
2 stòrir kjöttòmatar
1 hvítlauksgeiri, smátt saxaður
½ tsk. tímían
1 tsk. oreganò
salt og nýmalaður pipar
40 g kalt smjör

Skerið kross ofan og neðan í tómatana og setjið þá ofan 
í sjóðandi salt vatn í 30-40 sek. eða þar til hýðið fer að 
losna frá kjötinu. Snöggkælið þá tómatana í köldu 
rennandi vatni og losið hýðið frá. Skerið þá tómatana til 
helminga og fjarlægið kjarnann innan úr þeim. Setjið 
þá tómatana í matvinnsluvél ásamt hvítlauk, tímíani, 
oreganó, salti og pipar og maukið vel. Setjið maukið í 
pott og hitið að 80°C. Ef hitinn á maukinu fer upp í 
100°C missir það ferskleikann. Bætið síðan smjörinu 
saman við og hrærið þar til smjörið hefur bráðnað.

Tómatsalsa
2 kjöttòmatar, afhýddir og kjarnhreinsaðir eins og 
í sòsunni
2 msk. oreganò
2 msk. kóriander, smátt saxað
1 msk. olía
1 msk. sítrònusafi
½ tsk. kúmín, steytt
salt og nýmalaður pipar

Skerið tómatana í litla teninga og setjið í skál ásamt 
öllu sem á að vera í salsanu.

Basil olía
1 búnt basil
1 dl olía
salt og nýmalaður pipar

Setjið basilið í bullsjóðandi vatn í 10 sek. Takið það 
þá úr vatninu og snöggkælið í köldu vatni. Kreistið 
þá allt vatn af basilinu og maukið vel í 
matvinnsluvél eða með töfrasprota ásamt olíu, salti 
og pipar. Geymið maukið í 2 klst og sigtið síðan 
olíuna í gegnum kaffisíu.

Berið fiskinn fram með tómatkjötsósunni, 
tómatsalsanu, basilolíunni og t.d. steiktum 
kartöflum og spínati. 

Sjávarfang í sparibúningi 
og villibráð í vændum

4 msk. olía
8 stokkandabringur (má nota 
aðrar andategundir, 
gæsabringur eða 
alíandabringur)
salt og nýmalaður pipar

Kryddið bringurnar með salti 
og pipar og steikið í olíu á vel 
heitri pönnu í 1½ mín. á hvorri 
hlið. Færið þá bringurnar í 
ofnskúffu og setjið 180°C 
heitan ofn í 3 mín. Takið þá 
bringurnar úr ofninum og látið standa við stofuhita í 3 
mín. Færið þá bringurnar aftur í ofninn í 3 mín. og látið 
síðan standa í 3 mín. Nú ættu bringurnar að vera u.þ.b. 
millisteiktar. Vilji menn hafa þær meira steiktar eru þær 
settar aftur í ofninn í 3 mín.

Krækiberjasoðið bankabigg
2 dl bankabigg
1 tsk. tímían
2 msk. balsamedik
½ dl púrtvín, má sleppa
2 dl krækiberjasaft
½ tsk. Worcestershire sòsa
salt og nýmalaður pipar

Setjið allt í pott og sjóðið við vægan hita í 45 mín. með 
lokinu á.

Granateplasósa
2 msk. olía
1 laukur, smátt saxaður
1 tsk. tímían
salt og nýmalaður pipar
2 msk. granateplasíròp 
eða 2½ dl granateplasafi 
soðinn niður í síròp
1 msk. hunang
3 dl andasoð eða vatn og 
andakraftur
sòsujafnari
30 g kalt smjör í teningum

Hitið olíu í potti og kraumið lauk og tímían í 2 mín. án 
þess að brenna. Kryddið með salti og pipar. Bætið þá 
granateplasírópi, hunangi og andasoði út í og þykkið 
með sósujafnara. Takið þá pottinn af hellunni og hrærið 
smjöri saman við þar til það er bráðnað. Sigtið sósuna.
Berið bringurnar fram með bankabigginu, 
granateplasósunni, grænmeti eftir smekk og skreytið ef 
til vill með granateplakjörnunum. 

Steikt lúða með volgri tómatkjötsósu, tómatsalsa og basilolíu
fyrir 4

Léttsteiktar stokkandabringur með krækiberjasoðnu bankabiggi og granateplasósu
fyrir 4
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MONTALTO ORGANIC 
– Sikiley, Ítalía. 1.799 kr. 
Ljóslímónugrænt. Létt 
meðalfylling, ósætt, fersk sýra. 
Epli, melóna, stjörnuávöxtur.

MAMMA PICCINI 
– Toskana, Ítalía. 1.590 kr.
Sítrónugult. Létt fylling, þurrt, 
ferskt. Ljós ávöxtur, sítrus, 
steinefni.

MONTALTO PINOT GRIGIO
– Silkiley, Ítalía. 1.670 kr.
Föllímónugrænt. Létt 
meðalfylling, ósætt, fersk 
sýra. Pera, sítrus, 
hunangsmelóna, blóm.

MASI MODELLO
– Veneto, Ítalía. 1.890 kr.
Fölgrænt. Létt fylling, þurrt, 
mild sýra. Ljós ávöxtur, epli, 
melóna.

GATO NEGRO CHARDONNAY
– Chile. 1.580 kr.
Ljóssítrónugult. Meðalfylling, 
ósætt, fersk sýra. Grænn 
ávöxtur, ferskja, hýðistónar.

Nú er hátíðin að ganga í garð með tilheyrandi 

veisluhöldum þar flestir leggja áherslu á að elda góðan 

mat og margir vilja bera góð vín fram með. Við hér á 

ÁFRAM viljum benda lesendum á þessar frábæru 

léttvínstegundir sem fara einstaklega vel með öllum 

hátíðamat og höfum sett leiðbeiningar við þau. Vínin fást í 

verslunum ÁRVR og ættu allir að finna eitthvað við sitt 

hæfi. Þriggja líta vínin fást þar einnig en kaup í vínkössum 

eru mjög hagstæð. Eftir opnun kassanna geymist vínið í 

um 4-6 vikur.
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PICCINI MEMORO 
– Ítalía. 1.990 kr.
Dökkkirsuberjarautt. 
Meðalfylling, hálfþurrt, 
fersk sýra, mild tannín. 
Dökk ber, kirsuber, vanilla, 
eik, plóma, fíkjur.

PICCINI MEMORO VINTAGE 
– Ítalía. 3.399 kr. 
Kirsuberjarautt. Meðalfylling, 
ósætt, fersk sýra, 
miðlungstannín. Rauð ber, 
vanilla, jörð, minta.

MONTALTO ORGANIC 
NERO D’AVOLA  
– Sikiley, Ítalía. 1.799 kr.
Rúbínrautt. Létt 
meðalfylling, ósætt, fersk 
sýra, miðlungstannín. Rauð 
ber, bláber, pipar, 
laufkrydd.

MASI CAMPOFIORIN 
– Veneto, Ítalía. 2.899 kr.
Kirsuberjarautt. 
Meðalfylling, ósætt, fersk 
sýra, mild tannín. 
Þurrkaðir ávextir, kirsuber, 
krydd, vanilla.

ESTOLA GRAN RESERVA – 
La Mancha, Spánn. 2.699 kr. 
Kirsuberjarautt. Meðalfylling, 
ósætt, mild sýra, 
miðlungstannín. Rauð ber, 
tunna, karamella, jurtakrydd.
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GATO NEGRO CABERNET 
SAUVIGNON – Rauðvín, 3 lítrar. 
Chile. 5.600 kr. 
Rúbínrautt. Létt fylling, ósætt, mild 
sýa, mild tannín. Rauð ber, sólber, 
laufkrydd.

MAMMA PICCINI 
– Rauðvín, 3 lítrar. Toskana, 
Ítalía. 5.560 kr. 
Kirsuberjarautt. Meðalfylling, 
þurrt, fersk sýra, 
miðlungstannín. Dökk og rauð 
ber, lyng.

LINDEMANS SHIRAZ CAB SAUV 
– Rauðvín, 3 lítar. Ástralía. 6.799 kr.
Rúbínrautt. Létt meðalfylling, ósætt, 
mild sýra, mild tannín. Kirsuber, 
plóma, minta.

LINDEMANS CHARDONNAY 
– Hvítvín, 3 lítar. Ástralía. 6.799 kr.
Ljóssítrónugult. Létt meðalfylling, þurrt, 
fersk sýra. Suðrænn ávöxtur, ferskja.

IL BARONE – Rauðvín, 3 lítar. 
Ítalía. 4.899 kr.
Kirsuberjarautt. Létt 
meðalfylling, smásætt, mild 
sýra, lítil tannín. Kirsuber, 
jarðarber, lyng

GIACONDI PINOT GRIGIO – Hvítvín, 
3 lítrar. Veneto, Ítalía. 5.999 kr.
Ljóssítrónugult. Létt fylling, þurrt, mild 
sýra. Ljós ávöxtur, stjörnuávöxtur, 
krydd.

PICCANTI BOX – Rauðvín, 3 lítrar. 
Toskana, Ítalía. 5.799 kr.
Kirsuberjarautt. Létt meðalfylling, 
ósætt, fersk sýra, miðlungstannín. 
Kirsuber, lyngtónar.

ROSEMOUNT GTR – Hvítvín, 3 lítrar. 
Ástralía. 6.899 kr.
Ljóssítrónugult. Létt fylling, hálfsætt, 
mild sýra. Suðrænir ávextir, krydd, 
blóm.
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Í jólamánuðinum höldum við í 
hefðir og gleðjum þá sem okkur 
þykir vænt um með fallegum jóla-
gjöfum. Við Bæjarlindina í Kópa-
vogi er verslunin Bazaar Reykjavík 
sem býður upp á breitt úrval af 
vönduðum vörum frá Evrópu. Þar 
má finna skrautmuni og nytjavörur 
fyrir heimilið auk fallegra tækifær-
isgjafa.

Helstu vöruflokkar Bazaars eru 
frá franska fyrirtækinu GARNIER 
THIEBAUT, sem hefur verið starf-
rækt í 180 ár og framleiðir vefnað-
arvöru úr gæðabómull, t.d. visku-
stykki, rúmfatnað, dúka, handklæði 
og baðsloppa. Bazaar Reykjavík 
hefur bætt púðum, veggteppum 

og handtöskum með myndum frá 
listamanninum Miró við Picasso 
línuna frá JULES PANSU, gullfalleg 
hreindýr, dekurvörur og heimilsilm-
ur koma frá MIGANI HOME og litrík 
eldhúsáhöld frá MASTRAD, fram-
leidd úr hágæða silikoni sem tilval-
ið er að gefa þeim sem eru að 
hefja búskap. 

Í Bazaar er mikið af fallegum og 
öðruvísi munum sem finnast ekki 
annars staðar og eru tilvaldir í jóla-
pakkann. Á heimasíðu verslunar-
innar má skoða vöruúrvalið sem 
og á Facebooksíðunni.

bazaar-r.is

Jóhanna Tómasdóttir, eigandi Bazaar.

Púðaver með myndum eftir lista-
menn á borð við Miro. 

Geysilegt úrval af fallegum handklæðum fást í Bazaar.

Bazaar í Bæjarlind 6:

Öðruvísi jólagjafir

Jóla-
gjafirnar í 
Sýrusson
Gjafavörur og hönunarvara 

fyrir þessi jól í Sýrusson. 
Gjafavörur fyrir heimilið – 

stólar, sófar og borð í eldhús 
og stofu. Húsgögn fyrir 
heimili og vinnustaði. 

Í Sýrusson eru væntanlegar 
splunkunýjar vörur eftir 

áramótin.

syrusson.is

Fannar. Reynir situr hér í 
stólnum sem er með snúningi. 

Við hliðina er borðið Ariel.

Tilvalið í veisluna eða á hlaðborðið. 
Fást í öllum helstu matvöruverslunum 
og í fiskborði stórmarkaðanna.

Árstíðabundnar vörur sem hafa slegið í gegn 
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Veldu hollustu

laktósafrítt.isArna ehf. Mjólkurvinnslan í Bolungarvík

ab-skyr frá Örnu

AB-gerlarnir verða virkir í meltingarveginum og 
stuðla að bættri heilsu og vellíðan.
Hafðu fyrir hollustunni og lagaðu þinn eigin  
ab-skyr „boost“ eins og þér finnst best.
Vara merkt skráargatinu er einfaldlega hollari.
Veldu óhrært ab-skyr frá Örnu:-)

Óperan Ragnheiður eftir Gunnar 
Þórðarson og Friðrik Erlingsson 
snýr aftur á svið Íslensku óperunn-
ar í desember eftir mikla sigur-
göngu síðastliðið vor. Alls urðu 
sýningar á óperunni þrettán talsins 
í Eldborg í Hörpu og komust færri 
að en vildu. Sýningin hlaut tíu til-
nefningar til Grímunnar og var í 
kjölfarið valin Sýning ársins 2014, 
auk þess sem Gunnar Þórðarson 
hlaut Íslensku tónlistarverðlaunin 
sem tónhöfundur ársins fyrir verkið 
á þessu ári.

Ragnheiður er sannkölluð ástar- 
og örlagasaga sem segja má að 
hafi snert dýpri streng í brjósti 
þjóðarinnar en flestir aðrir atburðir 
úr Íslandssögunni. Alls taka hátt í 
eitt hundrað listamenn þátt í upp-
færslunni og skartar sýningin 
mörgum af okkar fremstu söngvur-
um í aðalhlutverkum. Þóra Einars-
dóttir syngur titilhlutverkið, Elmar 
Gilbertsson er Daði Halldórsson 
og Viðar Gunnarsson syngur hlut-
verk Brynjólfs biskups. Hljómsveit-

arstjóri er Petri Sakari og leikstjóri 
er Stefán Baldursson.

Sýningarnar nú verða tvær, 

laugardaginn 27. desember og 
sunnudaginn 28. desember og 
hófst miðasala í byrjun vikunnar. 

Miðum á sýningarnar fer nú óðum 
fækkandi.

opera.is

Þóra Einarsdóttir sem Ragnheiður og Elmar Gilbertsson sem Daði Halldórsson 
gæddu persónurnar lífi og heilluðu áhorfendur.

Gunnar Þórðarson og Friðrik Erlingsson voru ánægðir með hvernig til tókst.

Óperan Ragnheiður snýr aftur
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Gæðavörur frá Purity Herbs 
í jólapakkann

Íslensku jurtirnar gera vörulínunu frá Purity Herbs einstaka en úr þeim eru gerðir kraftmiklir jurta 
extraktar sem blandað er í vörurnar til að auka áhrifamátt þeirra. Hver einasta jurt hefur sína sérstöku 
eiginleika til að bæta ástand húðarinnar og sérstök blanda af mörgum ólíkum jurtum í hverri vörutegund 
gerir þær einstakar.

Ástareldur
Mögnuð, kynörvandi 
nuddolía sem kveikir 
elda og unað í 
ástarlífinu.

Vöðvaolía
Nuddolía sem hitar og 
mýkir þreytta vöðva. 
Góð til hjálpar gegn 
strengjum og bólgum. 
Nuddið vel á líkamann 
eftir átök.

Andlitsserum
Andlitsdropar sem veita 
húðinni fjölmörg 
nauðsynleg 
næringarefni. Notist á 
kvöldin á andlit og háls. 
Virkar meðan þú sefur.

Undur Rósarinnar
Nærandi, frískandi og 
vítamínríkt andlitskrem 
fyrir þroskaða húð. 
Andlitskrem sem gleður 
húðina.

Kraftaverk
Græðismyrsl á sár og 
ýmsa húðkvilla. 100% 
náttúrulegt og gott við 
öllu fyrir alla alltaf.

Undrakrem
Næringarríkt krem fyrir 
þurra húð. Gott á 
þurrkbletti, 
unglingabólur, sár og 
bruna. Gott á allan 
líkamann.

purityherbs.is

Við Nýbýlaveg nr. 8 í Kópavogi er 
lítið port sem hefur alla burði til að 
verða stórt. Þar er Blómabúðin í 
Portinu nú búin að koma sér fyrir 
en hún var áður á Garðatorgi. Í 
Portinu eru haldnar listasýningar 
og jólamarkaðir í stóru auðu rými 
sem þar er en vonir standa til að í 
því plássi verði fyrirtæki sem styðja 
menninguna í Portinu, sem er 
þegar komin með Blómabúðinni. 
Sérstaða verslunarinnar er án efa 
sterk Facebooksíða þar sem má 
sjá myndir af ýmsu sem hægt er 
að panta og viðskiptavinir nýta sér 
óspart. Þar má sem dæmi sjá 
jólaskreytingar, ýmsar tækifær-
isskreytingar ásamt gjafavöru. Jó-
hanna Einarsdóttir er eigandi 
búðarinnar og með henna standa 
vaktina Guðrún systir hennar og 
Hólmfríður vinkona þeirra sem 
stekkur inn eftir þörfum. Allar eru 
þær þekktar fyrir notalegt viðmót 
og persónulega þjónustu og setja 

ferskan svip á Portið við Nýbýla-
veg. Margir fastir viðskiptavinir 
þeirra, þegar verslunin var á 
Garðatorgi, hafa fylgt þeim í Portið 
en blómabúðin er nú í alfaraleið.

Jóhanna er blómaskreytir að 
mennt og hefur rekið eigin blóma-
verslun um árabil. Fyrsta blóma-
búðin sem Jóhanna vann í með 
náminu var einmitt við Nýbýlaveg-
inn, hét Nýblóm og var rekin af 
Diljá Einarsdóttur. Síðar starfaði 
hún um tíma hjá Sínu í Blómagall-
eríinu við Hagamel og segist Jó-
hanna hafa lært mikið af þeim 
stöllum.

Nú er að byrja undirbúningur 
vegna jólamarkaðar í portinu og 
að sjálfsögðu ætla blómálfarnir að 
hjálpa til við það. 

Jóhanna Einarsdóttir og hennar fólk setja ferskan svip á Portið við Nýbýlaveg.

Í Blómabúðinni í Portinu má sjá fjölbreyttar jólaskreytingar og gjafavöru við allra hæfi.

Blómabúðin í Portinu 

Jólaskreytingar 
og gjafavara 
í úrvali
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GÁ húsgögn ehf. er traust fyrirtæki sem hefur verið á íslenskum markaði um árabil. Við leggjum 
áherslu á stílhrein, vönduð húsgögn og fljóta og góða þjónustu. Ef þig vantar falleg húsgögn fyrir 
heimilið eða fyrirtækið þá eigum við réttu húsgögnin fyrir þig.

Ármúla 19 | S: 553-9595 | gahusgogn@gahusgogn.is | www.gahusgogn.is

Við tökum málin þín í okkar hendur
Sérsmíðum fyrir heimili og fyrirtæki

1975-2014

Sindrastóllinn

Úrval Útsýn býður upp á drauma-
siglingu með Agli Helgasyni um 
Grísku eyjarnar, Róm og Aþenu 11.-
23. júní á næsta ári með skipafé-
laginu Princess Cruises. Í flota 
þess eru 18 skemmtiferðaskip en 
félagið hefur verið starfandi í tæp 
50 ár. Þjónustan og aðbúnaðurinn 
um borð er svo sannarlega í anda 
Titanic. Flogið er til Rómar þar sem 
dvalið verður í 2 nætur áður en 
haldið verður um borð á Emerald 
Princess. Siglt er frá Róm með við-
komu á Napolí, Capri, Pompeii, 
Krít, Kusadasi, Santorini og ferðin 
endar í Aþenu þar sem dvalið 
verður í þrjár nætur. Egill Helgson 
er fararstjóri í þessari siglingu en 
hann er vel kunnugur Grikklandi. 

Páskasigling, Bahamas og 
New York 
Dagana 27. mars til 7. apríl nk. er 
boðið upp á Páskasiglingu á glæ-
nýju skipi Royal Caribbean, Quant-
um of the seas. Siglt er frá New 
York suður til Bahamaeyja og 
stoppað á Nassau og Cococay á 
Bahamas auk þess sem komið 
verður í höfn á Port Canaveral.

Royal Caribbean Cruises er 
með 23 skip í sínum flota og er 
þeim skipt í 6 flokka eftir stærðum. 
Þjónustan um borð í skipum Royal 
Caribbean þykir framúrskarandi og 
aðbúnaður fyrsta flokks. 

Er enn á bleiku skýi!
Jóhanna Sveinsdóttir fór í viku sigl-
ingu með Úrval Útsýn um Karab-
íska hafið síðastliðið vor. Hún sigldi 
með stærsta skipi í heimi, Allure of 
the Seas sem hún segir hafa verið 
stórkostlega upplifun. „Á hverju 
kvöldi fengum við bréf með dag-
skrá næsta dags, hvernig ætti að 
klæða sig um kvöldið og hvað 
væri í boði þann daginn af sýning-
um og slíku,“ segir Jóhanna. 
„Tvisvar voru galakvöld þar sem 
gestir klæddu sig upp, borðuðu 
góðan mat og drukku góð vín 
með. Dagskráin um borð var 
mögnuð, dýfingasýning, skauta-
sýning, alls konar leikrit og 
söngleikir, spilavíti, brimbrettaað-
staða, margar sundlaugar og pott-
ar, mínigolf svo eitthvað sé nefnt.“

Skipið kom að landi á stöðum 
eins og Haiti, Jamaika, og Mexico. 
Þar segir Jóhanna að fólk hafi get-
að skoðað sig um á hverjum stað, 
verslað, farið á baðstrendur og 
synt með höfrungum eins og sumir 
úr hópnum gerðu.

uu.is

Santorini er einn viðkomustaðurinn í ferð með Agli Helgasyni til Grísku eyjanna 
næsta sumar.

Quantum of the Seas gefur Titanic ekki eftir í lúxus.

Grísku eyjarnar og New York
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Þjóðbúningasilfur
– og annað skart í úrvali

Frakkastíg 10 - Sími 551 3160
 gullkistan@vortex.is - www.thjodbuningasilfur.isGullkistan

Teg: K 2.21

110 bör max
360 ltr/klst

Skeifan 3E-F · Sími 581-2333 · Fax 568-0215 · www.rafver.is

K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N

F A G M E N N S K A  A L L A  L E I Ð

Teg: K 4.200
130 bör max
450 ltr/klst

Teg: K 7.700/K 7.710
160 bör max
600 ltr/klst

Teg: K 6.600
150 bör max
550 ltr/klst

Teg: K 5.700
140 bör max
460 ltr/klst

Háþrýstidælur
Þegar gerðar eru hámarkskröfur

Teg: T 300
Snúningsdiskur
Gerir pallinn eins
og nýjan

JS ljósasmiðjan ehf. hefur sérhæft 
sig í framleiðslu á leiðiskrossum 
með díóðuljósum um árabil en þeir 
hafa reynst afar vel við íslenskar 
aðstæður. Á verkstæðinu við 
Skemmuveg 34 í Kópavogi, brúnni 
götu, má finna mikið úrval af ljós-
um á leiði en geysileg reynsla 
varðandi leiðisljós hefur byggst 
upp hjá fyrirtækinu í mörg ár. 

Einnig býður JS ljósasmiðjan 
jólastjörnur, jólatré og kúlur með 
díóðulýsingu ásamt ljósaskiltum 
fyrir fyrirtæki og bæjarfélög. Grind 
sem heldur uppi díóðulýsingunni 
er smíðuð úr galvaniseruðu járni 
sem er afar veðraþolið og eykur 
því endingu til muna.

Á síðustu árum hefur umfjöllun um 
tengsl hreyfingar og heilsu verið 
áberandi. Fjöldi rannsókna á áhrif-
um líkams- og heilsuræktar fólks í 
eldri aldurshópum hefur verið 
gerður. Niðurstaðan er ávallt sú 
sama: Markviss hreyfing og líkams-
rækt eykur þol og þrek, styrkir 
bein, bætir jafnvægi og samhæf-

ingu, vinnur gegn streitu og þung-
lyndi og hefur þar af leiðandi já-
kvæð áhrif á lífsgæði og heilbrigði 
eldra fólks. Regluleg hreyfing 
hægir einnig á áhrifum öldrunar og 
hjálpar okkur að viðhalda sjálfs-
bjargargetu okkar í daglegu lífi. 

Landlæknisembættið hefur gef-
ið út ráðleggingar um hreyfingu 

fyrir alla aldurshópa þar sem eldra 
fólki er ráðlagt að stunda 
miðlungserfiða hreyfingu í að 
minnsta kosti 30 mínútur á dag. 
Dæmi um miðslungserfiða hreyf-
ingu er rösk ganga, sund eða ró-
legt skokk þar sem hjartsláttur 
verður hraðari en venjulega, við 
mæðumst lítillega en getum haldið 
uppi samræðum. Með því að 
lengja tímann eða stunda erfiðari 
æfingar að minnsta kosti tvisvar í 
viku er hægt að bæta þol, vöðva-
styrk, jafnvægi og beinheilsu enn 
frekar. Komið hefur í ljós að styrkt-
arþjálfun er eldra fólki sérstaklega 
mikilvæg til að bæta jafnvægi í 
göngu og viðhalda almennri hreyfi-
færni. Æskilegt er að stunda mark-
vissa styrktarþjálfun, t.d. í tækjasal 
til viðbótar almennri hreyfingu og 
er þá tilvalið að nýta sér þjónustu 
íþrótta- og heilsuræktarstöðva eða 
þjónustustöðva í þeim tilgangi. 

Höfum í huga að það er aldrei 
of seint að byrja að stunda hreyf-
ingu til betri heilsu!

JS ljósasmiðjan 

Leiðiskrossar 
og skraut

Jón Guðmundsson er fram-
kvæmdastjóri JS ljósasmiðjunnar.

Leiðiskrossar með díóðuljósum frá JS ljósasmiðjunni.

Hreyfing til betri heilsu
Nokkur orð frá Herdísi Þórisdóttur sjúkraþjálfara hjá Fastus ehf.

Glæsileg æfingatæki fyrir fólk á öllum aldri frá HUR í Finnlandi.

Herdís Þórisdóttir sjúkraþjálfari.
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Umboðsaðili: Celsus
Fæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni, Hagkaup, Nettó og Fríhöfninni.

Sjúkraþjálfarar og íþróttafólk
mæla með AstaZan frá Lifestream

Losnaði við
verki og bólgur

á 3 vikum

Vefjagigt

Ásdís Ómarsdóttir þjáðist af verkjum vegna 
vefjagigtar í 14 ár og var hjá sjúkraþjálfara 
reglulega. Með Lifestream AstaZan losnaði hún 
við festumein, bólgur og verki. Hún þakkar 
AstaZan betri líðan, betri svefn og meira úthald 
sem skapar fleiri gæðastundir með fjölskyldunni.

„Núna hef ég tíma til 
annarra og betri hluta 
og nýt þess að vera til.“

• Lagar og fyrirbyggir bólgur,
stirðleika og eymsli. 

• Eykur styrk, hreyfigetu 
 og endurheimt.

• Styrkir húðina í sól og 
vetrarkulda.

Astaxanthin 4mg, Lutein 4mg, lífrænt E-vítamín 10mg
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„Regluleg hreyfing er mikilvæg á 
öllum aldri og það er aldrei of seint 
að byrja,“ segir Ágústa Johnson, 
framkvæmdastjóri Hreyfingar í 
Glæsibæ. „Við vitum nú hversu 
heilsuspillandi kyrrsetulíf er. Nýjar 
rannsóknir hafa auk þess leitt í ljós 
að það eitt að sitja við skrifborðið 
daglangt er slæmt fyrir hjartað 
jafnvel þótt við stundum reglu-
lega líkamsrækt. Allra verst 
er þegar við sitjum lengi í 
einu án þess að standa á 
fætur og teygja úr okkur. Sú 
einfalda aðgerð að standa 
upp á 20 mín. fresti og 
teygja úr sér gæti í raun 
bjargað lífi okkar,“ segir 
Ágústa. 

Breytum út af vananum
Ágústa segir aðspurð að vissu-
lega dugi vel að hreyfa sig eitt-
hvað annanhvern dag. „Fjöl-
breytt þjálfun, þrisvar til fjórum 
sinnum í viku í 30-60 mínútur er 
mjög gagnleg og æskileg. Best er 
að reyna aðeins á sig, fá hjartað til 
að slá hraðar. Gott er einnig að 
vera meðvitaður um hve miklum 
tíma maður ver sitjandi. Við förum 
gjarnan akandi á milli staða og 
finnum okkur iðulega sæti þar sem 
við erum. Skynsamlegt er að setja 
sér markmið um að breyta út af 
vananum daglega og standa í stað 

þess að sitja við hin ýmsu tæki-
færi,“ segir Ágústa.

Hreyfing eftir fertugt
Að sögn Ágústu er lykillinn að því 
að koma hreyfingu inn í lífsmynstr-
ið að stunda það sem maður hefur 

gaman af og hafa þjálfunina fjöl-
breytta. Öll hreyfing skipti máli en 
gott sé að æfingarnar þjálfi hjarta- 
og æðakerfi, styrki vöðva auk þess 
að þjálfa jafnvægi og liðleika. 
Fyrsta skrefið gæti verið að leita 
aðstoðar fagmanna, ræða við 
einkaþjálfara eða drífa sig á nám-
skeið í líkamsþjálfun. Það er gríðar 
mikil hjálp í því að vera í hópi og fá 

leiðsögn frá fagfólki. 
„Ég hef verið mjög lengi í 

heilsuræktargeiranum og fylgst 
með fjölda fólks taka sín fyrstu 
skref í líkamsræktinni eftir fer-
tugt og ná frábærum árangri 
sem er það ánægjulegasta í 
mínu starfi. Aukakílóin sem 
fjúka er bara ánægjulegur bón-
us en það sem er mest um vert 

er þegar þetta fólk þarf ekki leng-
ur að taka inn lyf vegna andlegrar 
eða líkamlegrar vanlíðunar. Ég hef 
svo oft séð fólk sem hefur glímt við 
of háan blóðþrýsting, of hátt kóle-
steról, sykursýki, þunglyndi, bak-
verki, svefnleysi o.fl. ná að sigrast á 
sjúkdómum og vanlíðan og byggja 
sig upp með því einu að sinna 
heilsu sinni betur og vanda fæðu-
val. Þetta er sjaldnast flókið heldur 
er fyrsta skrefið bara erfitt. Síðan er 
umbunin svo gríðarleg eftir það,“ 
segir Ágústa hvetjandi. 

hreyfing.is

Ágústa Johnson, framkvæmdastjóri 
Hreyfingar. „Fjölbreytt þjálfun, þrisvar 
til fjórum sinnum í viku í 30-60 mín-
útur er mjög gagnleg og æskileg.“

Ánægjulegast að sjá 
árangurinn sem kemur alltaf!

Í osta og ljúfmetisversluninni Búr-
inu Grandagarði 35, er ólgandi 
jólastemmning þessa dagana. 
Námskeið, stúfull af áhugafólki um 
góða osta, hafa aldrei verið fleiri 
og gjafabréf í ostaskólann er til-
valin jólagjöf. Gjafaöskjur verða sí-
fellt vinsælli til jólagjafa en í þeim 
eru sérskornir sælkeraostar og 
gómgleðjandi meðlæti með þeim. 

Eirný Sigurðardóttir ostabóndi 
ræður ríkjum í Búrinu sem er orðin 
ein helsta sælkeraverslun borgar-
innar. Staðsetningin er ekki af verri 
endanum en stemningin við að 
fara út á Granda og versla sælker-
amat er sérlega ljúf. Matarmarkað-
ur Búrsins er nýafstaðinn en hann 
var haldinn í Hörpu í byrjun nóv-
ember þar sem 50 bændur og 
matarhandverksframleiðendur 
komu saman ásamt 20.000 gest-
um. 

Gráfíkjufreisting, mójíto marme-
laði og saffran lauksulta eru dæmi 
um freistingar sem fá sælkera til 
að kikna í hnjánum. 

Búrverjar útbúa mikið af girni-
legum ostabökkum á þessum 
árstíma í jólaboðin og heimahúsin.

burid.is

Eirný Sigurðardóttir er ástríðufullur ostabóndi.

Ný verslun Búrsins við Granda-
garðinn er glæsilegt dæmi um öfluga 
sælkeraverslun á Íslandi.

Búrið lífgar upp 
á tilveruna

Ekta fiskur ehf  -  Hauganesi  v/Eyjafjörð  -  Sími: 466 1016  -  www.ektafiskur.is      

Þessi gamli
góði

Útvatnaður saltfiskur

Ekta fiskur ehf -

virðing
gæði
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Hápunktur leikársins, jólasýningin 
á Stóra sviði Þjóðleikhússins er að 
þessu sinni Sjálfstætt fólk, í leik-
stjórn Þorleifs Arnar Arnarssonar, 
en Sjálfstætt fólk er sem kunnugt 
er ein ástsælasta skáldsaga ís-
lenskra bókmennta fyrr og síðar. 
Þorleifur og samstarfsmenn hans 
settu nýverið á svið ógleymanlega 
sýningu á Englum alheimsins, sem 
var að margra áliti sannkallaður 
viðburður í íslensku leikhúslífi og 
gekk fyrir fullu húsi í tvö leikár, auk 
þess sem síðustu sýningu á verk-
inu var varpað beint heim í stofu til 
allra landsmanna. 

Sjálfstætt fólk gerist í upphafi 
20. aldar og segir frá einyrkjanum 
Bjarti í Sumarhúsum og baráttu 
hans fyrir því að halda sjálfstæði 
sínu, hvað sem það kostar. Sagan 
er hetjusaga en um leið sagan af 
manni sem sáði í akur óvinar síns 
allt sitt líf, dag og nótt. Atli Rafn 
Sigurðarson fer með hlutverk 
Bjarts í Sumarhúsum og með hlut-
verk Ástu Sóllilju fer hin unga og 
efnilega leikkona Elma Stefanía 
Ágústsdóttir. 

Á aðventunni verður Grímu-
verðlaunasýningin Leitin að jólun-
um. Nú, þegar hátt á þriðja hund-
rað uppseldar sýningar eru að baki 
og tíunda og síðasta sýningaárið 
er að hefjast, er rétt að minna 

áhugasama á að tryggja sér miða í 
tíma. 

Leitin að jólunum er ferðalag 
áhorfenda í fylgd með jólaálfunum 
Raunari og Reyndari um króka og 
kima leikhússins allt frá Leikhús-
lofti og niður í Leikhúskjallara, en 
með þeim í för eru tveir hljóð-
færaleikarar. Jólaálfarnir takast á 
um tilvist jólasveinanna og ævin-
týraveröld jólanna í kostulegu 
spjalli, glensi og söng. Inn í at-
burðarásina fléttast jólasveinavísur 

Jóhannesar úr Kötlum, auk þess 
sem skyggnast er inn í horfinn 
heim og jólin í gamla daga birtast 
ljóslifandi, þar sem bæði Grýlu og 
jólakettinum bregður fyrir. En allt 
snýst þetta um að gefa sig ævin-
týrinu á vald og fanga hinn eina 
sanna jólaanda.

leikhusid.is

Þjóðleikhúsið býður upp á leikár sem er fullt af mýkt og hörku, ljósi og 
myrkri, átökum og gleði.

Jól í Þjóðleikhúsinu



42  |  ÁFRAM á besta aldri

Falleg 
jólagjöf 
frá Ernu

Hand smíðaðir 
íslenskir 

silfurmunir í 90 ár
Póstsendum

Serviettuhringurinn 2014 
Verð: 12.500

Jólaskeiðin 2014 
(hönnun Sóley Þórisdóttir)

Verð: 19.500

Skipholti 3 - Sími: 552 0775 - www.erna.isERNA GULL- OG SILFURSMIÐJA

Silfurmunir og skartgripir síðan 1924

Skeiðin 
er smíðuð 
á Íslandi úr 
ósviknu silfri.

Nýlega hefur vörumerki Ísfugls og 
allt útlit umbúða verið endurhann-
að af Kristínu Maríu Ingimarsdóttur 
hjá Atarna. Ísfugl hefur tekið upp 
þá nýjung að upprunamerkja alla 
ferskvöru á umbúðum þannig að 
neytendur geta nú séð nákvæm-
lega frá hvaða býli varan kemur en 
fyrirtækið notar eingöngu íslenska 
kalkúna og kjúklinga í afurðir sínar.

Á vefnum isfugl.is er svo að 
finna nánari upplýsingar um hvern 

Ísfuglsbónda fyrir sig. Þar er einnig 
að finna upplýsingar um starfsem-
ina og svo og dágóðan uppskrifta-
banka með kalkúna- og kjúklinga-
réttum. 

Ísfugl var stofnað árið 1979 og 
fagnar því 35 ára afmæli á þessu 
ári. Því má segja að Ísfugl sé ís-
lenskt fyrirtæki sem byggir á göml-
um merg. 

isfugl.is 

Nýjung 
frá Ísfugli

Nýjar merkingar Ísfugls.

Á Garðatorginu í Garðabæ opnaði 
fyrir ári síðan glæsileg gleraugna-
verslun sem heitir því skemmtilega 
nafni Gleraugna Pétur. Nafnið er 
sótt til annars eiganda verslunar-
innar, Péturs Christiansen sem rek-
ur verslunina með eiginkonu sinni 

Ingibjörgu Ýr Þorgilsdóttur. Nafnið 
vísar einnig til fyrsta Íslendingsins 
sem notaði gleraugu en sá var 
Pétur Einarsson og fékk hann 
þetta viðurnefni. Pétur Christian-
sen hefur verið viðloðandi gler-
augnabransann í áratugi og hóf 

ferilinn í Keflavík árið 1982. Við 
spyrjum fyrst hvort ekki séu tísku-
sveiflur í gleraugum eins og öðru.

Einstaklingsmiðuð ráðgjöf
„Jú, vissulega eru gleraugu öðrum 
þræði tískuvara en um leið 
nauðsynjavara sem fólk gerir mikl-
ar kröfur til og vill hafa í góðu lagi. 
Þess vegna leggur fólk mikið upp 
úr góðri ráðgjöf og þjónustu varð-
andi gleraugun, kontaktlinsur og 
annað sem snertir okkar starfsemi. 
Þessa ráðgjöf vil ég hafa einstak-
lingsmiðaða og finn að minn 
kúnnahópur kann vel að meta 
það.“ Augnlæknar sjá um allar 
sjónmælingar í búðinni og þarf að-

eins að panta tíma. Því getur fólk 
nú látið greina sjónina af lækni og 
gengið frá kaupum á réttum gler-
augum – allt í sömu ferðinni!

Þekkt merki í gleraugum
Í Gleraugna Pétri má sjá þekkt 
merki í gleraugum á borð við Boss, 
Gucci, Ray Ban og Saint Laurent. 
„Við reynum að vera með helstu 
merkin í þessu en jafnframt erum 
við að bjóða gleraugu frá framleið-
endum sem eru ekkert eða lítt 
þekktir hér á landi,“ segir Pétur. 
Hann nefnir m.a. merki eins og 
Hally and Son sem framleiða afar 
vönduð gleraugu, m.a. úr Buffalo 
horni en þetta merki höfðar eink-
um til yngri viðskiptavina. „Einnig 
erum við með mjög glæsileg gler-
augu frá Repley og fjölbreytt úrval 

gleraugna frá hinum þekkta þýska 
framleiðanda Ic! Berlin.“ 

Hágæða sjóngler frá Zeiss
Þeir sem þarfnast gleraugna koma 
ekki að tómum kofanum í Gler-
augna Pétri þegar kemur að vali á 
sjónglerjum. „Það eru ekki allir 
sem átta sig á því hve sjónglerin 
sjálf eru gríðarlega mikilvæg en 
við erum nú eina gleraugnaversl-
unin hér á landi sem býður sjón-
gler frá þýska framleiðandanum 
Zeiss. Frá þeim aðila kemur ekkert 
annað en eðalvara og það er því 
enginn svikinn sem kaupir sjóngler 
frá okkur,“ segir Pétur Christiansen.

gleraugnapetur.is

Hjónin Pétur Christiansen og Ingibjörg Ýr Þorgilsdóttir reka verslunina Gleraugna Pétur á Garðatorginu í Garðabæ.

Gæðagleraugu 
á Garðatorgi
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Ora hefur framleitt matvörur í 
meira en sex áratugi og á þeim 
tíma hefur fyrirtækið haslað sér 
völl með fjölda vara sem þykja 
ómissandi á hversdagsmatar-
borðið og ekki síður á hátíðar-
matarborðið. Á rúmum sextíu árum 
hefur vörunum, sem Ora framleiðir, 
stöðugt fjölgað og nú munu þær 
vera sem næst 150 talsins. Um 40 
starfsmenn eru hjá fyrirtækinu.

Nafn fyrirtækisins – Ora – hefur 
oft vakið spurningar hjá fólki. Upp-
lýst skal að „Ora“ er úr latínu og 
vísar til strandar eða strandlínu. 
Ástæðan fyrir þessari nafngift er 
einföld því upphaflega var Ora 
stofnað til vinnslu og sölu á 
niðursoðnum fiskafurðum. 

Ora hefur aðsetur á tveimur 
stöðum á höfuðborgarsvæðinu, 
annars vegar er bróðurpartur fram-
leiðslunnar að Vesturvör 12 í Kópa-
vogi en lagerinn er að Tunguhálsi 
11 í Reykjavík.

Klassískir réttir á jólaborðið
Sem fyrr segir var Ora upphaflega 
stofnað til þess að sjóða niður 
sjávarafurðir. Sjávarafurðir eru enn-
þá áberandi í vöruúrvali fyrirtækis-
ins og má þar meðal annars nefna 
síld. Hátíðarsíldin frá Ora er fyrir 
löngu orðinn klassískur réttur á 
jólaborð landsmanna og það sama 
má segja um ýmsa fleiri síldarrétti 
sem fyrirtækið framleiðir í að-

draganda jóla. Ora framleiðir líka 
sérstaka jólasíld á hverju ári og 
tekur uppskriftin breytingum frá ári 
til árs. 

„Við byrjum framleiðslu á 
síldinni fyrir jólamarkaðinn um 

mánaðamótin október-nóvember. 
Við viljum vera tímanlega í þessu 
því síldin er best ef hún fær að 
standa í um hálfan mánuð áður en 
henni er dreift til verslana. Jóla-
síldarmarkaðurinn er og hefur ver-

ið stöðugur, hann breytist ekki mik-
ið frá ári til árs. Við erum líka með 
skemmtilega viðbót núna fyrir jólin 
sem er rússneskt síldarsalat, fram-
leitt úr kryddsíld. Einnig erum við 
með fyrir jólin hreindýrapaté, 
andapaté og sveitapaté sem eru 
t.d. vinsæl sem forréttir,“ segir Leif-
ur Þórsson, framkvæmdastjóri Ora.

Grænu baunirnar á sínum 
stað
En þekktasta varan frá Ora er án 
nokkurs vafa grænar baunir, sem 
fullyrða má að séu einhvern tím-
ann á borðum um jólin á stórum 
hluta heimila í landinu. Ora-grænar 
hafa verið framleiddar alla tíð, frá 
stofnun fyrirtækisins árið 1952 og 
því þarf engan að undra að Ís-
lendingar þekki þessa vöru vel. 
Leifur segir að þó svo að grænu 
baunirnar seljist vel árið um kring 
sé því ekki að neita að lang stærsti 
framleiðslutoppurinn í grænum 
baunum sé í aðdraganda jóla. Um-
búðirnar á grænu bauna dósunum 
frá Ora hafa verið þær sömu í 
marga áratugi. Leifur segir að ekki 
standi til að breyta þeim. „Því sem 
er gott er engin ástæða til að 
breyta,“ segir hann.

Kavíarinn vinsæll á 
veisluborðið 
Ekki aðeins framleiðir Ora fyrir inn-
anlandsmarkað því útflutningur er 

drjúgur hluti framleiðslunnar, láta 
mun nærri að hann nemi um 30% 
af veltu Ora. Framleiðslan fer víða, 
t.d. til landa í Skandinavíu, á 
meginlandi Evrópu, Bandaríkjanna 
og Japans. „Það má segja að jóla-
vertíðin hjá okkur hefjist í kringum 
mánaðamótin ágúst-september 
með framleiðslu á kavíar til útflutn-
ings, mest af honum fer til Frakk-
lands og Bandaríkjanna. Við flytj-
um einnig út til dæmis fiskbollur 
og humarsúpu og nýverið hófum 
við útflutning á graflaxsósu til 
Spánar,“ segir Leifur.

Vöruþróun segir Leifur að sé 
lykilatriði í rekstri matvælafyrirtæk-
is eins og Ora. „Við leggjum gríðar-
lega áherslu á vöruþróun enda er 
það svo að framtíð hvers fyrirtækis 
á þessu sviði byggist á því að alltaf 
séu 10-15% af framleiðsluvörunum 
nýjar vörutegundir. Við verðum að 
fylgjast vel með neyslubreytingum 
og vera tilbúin að laga okkur að 
þeim. Neytendur eru kröfuhafir og 
til þess að lifa af á hörðum 
samkeppnismarkaði verðum við 
alltaf að vera á tánum. Við viljum 
að neytendur séu vel upplýstir og 
þess vegna erum við auk okkar 
heimasíðu komnir með síðu á 
Facebook,“ segir Leifur Þórsson.

ora.is 

Leifur Þórsson, framkvæmdastjóri Ora.

Verðum alltaf að vera á tánum
- segir Leifur Þórsson, framkvæmdastjóri Ora
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DGJ ORGANICS eru leiðandi há-
gæða hárvörur og eru nú loksins 
fáanlegar hérlendis. Sjampólínan 
frá þeim kom fyrst á markað í Bret-
landi fyrir 8 árum og var það hár-
greiðslugúrúinn Daniel Galvin 
Junior sem þróaði vörurnar í sam-
starfi við Medichem. Sjampóin eru 
yfir 70% lífræn, framleidd úr hrein-
um, lífrænum olíum og innihalda 
hvorki Parabena né SLS sem er 

skaðlegt efni sem gerir það að 
verkum að sjampó freyða mikið.

DGJ ORGANICS Glossy 
Blondes er sérstaklega fyrir ljóst, 
litað hár. Skerpir litinn og gefur 
hárinu aukinn gljáa. Verndar hárið 
gegn útfjólubláum geislum. Einnig 
til fyrir dökkt hár.

DGJ ORGANICS Hangover Ha-
ir Luxury sjampó og næring hjálpar 
líflausu og skemmdu hári að 

endurheimta heilbrigt útlit á ný. 
Hreinsar, nærir og byggir upp hár-
ið.

DGJ ORGANICS Claryfying 
sjampó og næring er sérstaklega 
gott fyrir feitt, líflaust og þungt hár. 
Fjarlægir uppsöfnuð óæskileg efni 
úr hárinu. Skerpir litinn og gefur 
aukinn gljáa.

DGJ ORGANICS Argan Oil 
sjampó og næring er sérstaklega 
gert fyrir mikið meðhöndlað, litað 
og hitaskemmt hár. Lífræn Morocc-
an Argan Olía gefur hárinu raka, 
styrkir það og byggir upp.

DGJ ORGANICS Berutti olía er 
nærandi og gerir hárið silkimjúkt 
og glansandi á ný. Lífræn Argan 
olía gefur skemmdu, líflausu og 
óstýrilátu hári nýtt líf.

DGJ ORGANICS Volume Plus 
sjampó og næring er fyrir fíngert 
og líflaust hár. Aloe Vera þykkni 
gefur hárinu fyllingu, lyftingu og 
glans. Hárið verður heilbrigðara, 
líflegra og sterkara.

DGJ ORGANICS Mens sjampó 
er sérstaklega hannað fyrir karl-
menn. Þykkir hárið og styrkir við-
kvæman hársvörð.

DGJ ORGANICS vörurnar fást í 
Hagkaup í Smáralind og Kringlunni 
og Hagkaup á Akureyri. Einnig í 
verslunum Lyfju í Smáralind, 
Smáratorgi, Lágmúla, á Blönduósi, 
í Borgarnesi, Grindavík, á Höfn í 
Hornafirði, Húsavík, Hvamms-
tanga, Ísafirði, Keflavík, Sauðár-
króki. Þá fást vörurnar íApótekinu 
Setbergi, Apóteki Hafnarfjarðar, 
Apóteki Suðurnesja og Siglufjarðar 
Apóteki.

Í barnalínunni frá DGJ ORG-
ANICS er að finna frábært lúsa-
fælandi sjampó, DGJ ORG-
ANICS Kids Lice Repel, sem 
inniheldur Tea Tree olíu og 
Lemon Eucalyptus, sem bæði 
eru náttúruleg, lúsafælandi efni. 

Einnig er DGJ ORGANICS 
Kids Detangle sjampó sniðugt 
fyrir sítt hár og hár sem vill fara í 
flækjur eftir þvott. Hreinsar vel, 
en fjarlægir ekki náttúrulega fitu úr 
hári og hársverði. Gott er að nota Detangle Sprayið eftir á og það verður 
leikur einn að greiða hárið.

Ef farið er oft í sund er DGJ ORGANICS Kids Swim sjampóið hrein 
snilld en það hreinsar klór og salt eftir sund og sjó frá toppi til táar. 

Öll barnasjampóin má nota daglega og eru án Parabena og SLS.

Vönduð barnalína frá 
DGJ ORGANICS

Þú velur 
náttúrulega 
DGJ Organics!

Tilbúið á jólaborðið!

Löngumýri, 801 Selfoss
Kjartan H. Ágústsson, sími 486 5581 / 893 5581
rabarbia@rabarbia.is

» Rabarbarasulta

» Greni- og fíflasíróp

» Rabarbarakaramellur
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Engum blöðum er um það að fletta 
að gífurleg aukning ferðamanna til 
Íslands skilar sér í aukinni sölu ís-
lenskrar hönnunar. Íslenskast af 
öllu eru líklega handprjónaðu lopa-
peysurnar sem eru hannaðar og 
prjónaðar af íslensku handverks-
fólki.

Hvað er íslenskt?
Ekki eru allir á eitt sáttir varðandi 
upplýsingar sem oft má sjá á 
prjónuðum fatnaði þegar þar 
stendur „Icelandic design“. Hand-
prjónasambandið hefur vakið 
athygli á því að mikið af þessum 
vörum, sem ferðamenn eru látnir 
halda að séu framleiddar á Íslandi 
og prjónaðar eru úr íslenskri ull, 
eru í raun framleiddar allt annars 
staðar. 

Bryndís Eiríksdóttir, fram-
kvæmdastjóri Handprjónasam-
bandsins segir að iðulega lendi 
starfsfólk í vandræðum þegar 
ferðamenn komi með „handprjón-
aðar íslenskar peysur“ og vilja fá 
vettlinga og húfur í stíl. Þá verði 
ljóst að peysan, sem ferðamaður-
inn keypti í góðri trú, er prjónuð úr 
lopa sem passar ekki við það sem 
hér fæst. Þá getur reynst erfitt að 
fullyrða að flíkin sé prjónuð hér á 
landi þótt hönnunin sé íslensk. 
Bryndís segir að þess séu dæmi 
að mynd af nafngreindri íslenskri 
prjónakonu fylgi peysu en þegar 
spurt var um uppruna peysunnar 
þá reyndist hún prjónuð erlendis 
og nafngreinda prjónakonan 
hvergi komið þar nærri. 

Ferðamenn upplifa sig svikna
„Ferðamennirnir verða fyrir miklum 
vonbrigðum þegar þeir upplifa slíkt 
og við höfum orðið vitni að því að 
ferðamenn hafi grátið og upplifað 
sig með svikna vöru í höndunum.“ 

Bryndís segir að ekki sé hægt 
að banna innflutning á vörum undir 
merkjum íslenskrar hönnunar en 
Handprjónasambandið hefur ítrek-
að lagt áherslu á að slíkar vörur 
séu seldar á réttum forsendum, 
þ.e. að upprunalands sé getið. 
Neytandinn eigi að geta valið um 

það hvort hann er að kaupa flík 
sem framleidd er á Íslandi eða 
annars staðar. „Upprunamerkingar 
eiga ekki síður við um ullarvörur 
en t.d. matvörur,“ segir fram-
kvæmdastjóri Handprjónasam-
bandsins.

handknit.is

Bryndís Eiríksdóttur, framkvæmda-
stjóri Handprjónasambandsins. 

„Neytandinn á að geta vitað hvort hann er að kaupa flík sem framleidd er á 
Íslandi eða annars staðar.“

Handprjónasambandið

Mikilvægt að 
upprunamerkja 
prjónavörur
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Allir vita að Fjallakofinn er 

útivistarvöruverslun með vörur í hæsta 

gæðaflokki og ein þekktasta 

sérvöruverslun útivistarmannsins hér á 

landi. En í Fjallakofanum fást ekki aðeins 

vörur fyrir þá sem leggja stund á útvist 

af kappi heldur býður verslunin einnig 

upp á fjölbeytt úrval þægilegs 

borgarfatnaður m.a. frá Marmot, Scarpa 

og Smartwool. Fjallakofinn rekur þrjár 

verslanir á höfuðborgarsvæðinu; í 

Kringlunni 7 og á Laugavegi 11 í 

Reykjavík og á Reykjavíkurvegi 64 í 

Hafnarfirði.

Marmot fyrir alla
Sandra Ýr Andrésdóttir, verslunarstjóri 

hjá Fjallakofanum segir að nú bjóði 

verslunin upp á stóraukið úrval 

tískufatnaðar frá hinu þekkta bandaríska 

merki Marmot. „Við höfum orðið vör við 

það að til okkar leita í auknum mæli 

viðskiptavinir sem eru ekki eingöngu 

þetta dæmigerða útivistarfólk heldur 

fólk um og eftir miðjan aldur sem vill 

þægilegan og hlýlegan fatnað til að 

vera í utandyra, hvort sem það er að 

fara í göngutúr í nágrenninu, skreppa út 

í búð eða bara fara til vinnu sinnar. 

Þessu höfum við mætt með því að flytja 

inn og selja hágæðavörur s.s. kápur, 

frakka, dúnjakka, skyrtur, buxur, 

regnjakka, pils o.fl. Fatnaðurinn frá 

Marmot er afskaplega þægilegur og 

fæst í mjög breiðri línu, bæði fyrir dömur 

og herra. Undir þessu sama merki 

seljum við einnig bakpoka, svefnpoka 

og ýmsan viðlegubúnað.“ 

Scarpa og Smartwool
Í verslunum Fjallakofans er að finna 

gríðarlegt úrval af skófatnaði frá Scarpa 

sem allir harðir útivistarmenn þekkja af 

góðu einu. Vörulínan frá Scarpa hefur 

hins vegar breikkað gífurlega og er 

einnig hægt að fá létta gönguskó í 

fjölmörgum gerðum og í öllum 

regnbogans litum í þessu gæðamerki.

„Þegar Vetur konungur minnir á sig er 

fátt notalegra en að vera í hlýlegum 

undirfatnaði. Þar koma vörurnar frá 

Smartwool sterkar inn, t.d. PhD línan 

með sína hlýlegu og notalegu sokka úr 

Merino ull,“ segir Sandra Ýr. 

fjallakofinn.is

Fjallakofinn

Þægilegur fatnaður 
fyrir fólk á öllum aldri

Marmot Jena dúnjakki með hettu. 
Fislétt og hlý úlpa, fyllt með 800 

dúnfyllingu með rúmgóða mittisvasa. 
Frábær úlpa til að nota eina og sér eða 

sem millilag undir vatnshelda skel.

Marmot Carina dúnúlpa. 
Falleg og hlý úlpa með 700 dúnfyllingu. 

Úlpan er fóðruð að innan með mjúku 
flísefni og er með stóra góða hettu. 

Flott úlpa fyrir veturinn.

Marmot Ares dúnjakki. Léttur og hlýr 
dúnjakki með 600 fyllingu af dún. Hrindir 
frá sér léttu regni og er flottur í skólann, 

vinnuna og til hversdags notkunar.

Flottur Urban götujakki. 
Klassískur með vaxhúð og 

Thermal R fíberfyllingu.

Marmot Anderson Flannel. 
Þægileg skyrta úr mjúku hlýju 

flannel efni. 

Marmot Jenn LS skyrta. 
Létt og smart dömuskyrta úr 

hraðþornandi efni. Hægt að bretta 
upp á ermar og festa þær með tölu.

Scarpa Mojito, tvílitir. 
Hinir klassísku Scarpa Mojito skór 

eru nú komnir í nýjum og 
skemmtilegum litum, tvílitum. Mojito 

skórnir eru einstaklega mjúkir og 
léttir skór sem eru frábærir sem 

götuskór innanbæjar og sömuleiðis 
góðir í léttar göngur.

Marmot Quasar dúnjakki. 
Fisléttur en mjög hlýr jakki sem vigtar 

aðeins um 240 gr. Inniheldur 
hágæða 900 dúnfyllingu. Flottur jakki 

fyrir konur og karla sem vilja létta 
en hlýja bæjarúlpu. 

Marmot Alderbrook dúnkápa.
Falleg kápa með 700 dúnfyllingu. Kápan 

er flísfóðruð að innan sem gerir hana 
einstaklega mjúka og þægilega. Flott í 
vinnuna eða skólann í vetrarkuldanum.

Marmot Telford dúnúlpa. 
Einstaklega falleg dúnúlpa fyrir herra, 

með góðri Marmot Membrain vatnsvörn 
og fyllt með 700 dúnfyllingu.
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Heilsustofnun

Setjum 
daglega 
hreyfingu 
í forgang!
Það er staðreynd að aldurssam-
setning okkar Íslendinga er að 
breytast, og hópur eldri borgara 
fer fjölgandi. Öll skref sem við tök-
um til að efla heilsu okkar með 
hreyfingu, hollu mataræði, góðum 
svefni og streitustjórnun getur 
dregið úr áhrifum öldrunar á okkur 
og gert okkur kleift að búa lengur 
við góð lífsgæði.

Eðlilegar breytingar verða hjá 
okkur þegar við eldumst, eins og 
rýrnun á vöðvamassa og bein-
þynning. Því miður geta einnig aðr-
ir kvillar farið að hrjá okkur, svo 
sem verkir af ýmsum toga, hjarta- 
og æðasjúkdómar, versnandi sjón 
og heyrn, minnisbreytingar og 
aukið þunglyndi og kvíði. Margir af 
þessum þáttum eru til þess fallnir 
að hafa tölverð áhrif á allar athafnir 
dagslegs lífs og geta valdið vanlíð-
an, félagslegri einangrun og dreg-
ið úr lífsgæðum.

Heilsustofnun hefur til fjölda ára 
verið leiðandi í heilsueflingu eldri 
borgara. Vitað er að líkamsþjálfun 
hefur jákvæð áhrif á heilsu okkar 
og getur dregið úr hraða öldrunar-
einkenna. Á Heilsustofnun er mikil-
vægi daglegar hreyfingar sett í for-
gang. Líkamsþjálfun í formi göngu, 
vatnsleikfimi og styrktarþjálfunar 
er mikilvæg til að viðhalda styrk, 
hreyfigetu og jafnvægi. Áhersla er 
lögð á góða næringu og svefn, 
sem og á jákvæð samskipti og fé-
lagslega þátttöku sem stuðlar að 
góðri andlegri heilsu.

Heilsustofnun 
býður upp á 

læknisfræði-
lega endur-
hæfingu á 
mörgum 
sviðum, þar 

á meðal 
öldrunarend-

ur- hæfingu fyrir 70 
ára og eldri. Dvalargestir sem 
koma inn í læknisfræðilega endur-
hæfingu koma til dvalar með 
beiðni frá lækni og er dvalartíminn 
allt frá þremur upp í sex vikur. 
Þverfagleg, einstaklingshæfð nálg-
un sem unnið er eftir hefur skilað 
einstaklega góðum árangri þar 
sem lögð er bæði áhersla á líkam-
legar og andlegar þarfir 
dvalargesta. Einnig er boðið upp á 
styttri dvöl án aðkomu Sjúkra-
trygginga Íslands auk ýmissa nám-
skeiða árið um kring. 

heilsustofnun.is 

Berum ábyrgð á eigin heilsu, eru einkunnarorð Heilsustofnunar í Hveragerði. Líkamsþjálfun í formi göngu er mikilvæg til að viðhalda styrk, hreyfigetu og 
jafnvægi. 

Heilsustofnun hefur til fjölda ára 
verið leiðandi í heilsueflingu eldri 
borgara.
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RB-rúm í Hafnarfirði er fyrir löngu 
landsþekkt fyrirtæki á sínu sviði en 
þar eru framleidd rúm og dýnur 
ásamt með fylgihlutum. Fyrirtækið 
er gamalgróið, hóf rekstur árið 
1943 og hefur verið í eigu sömu 
fjölskyldu allt frá upphafi. Birna 
Katrín Ragnarsdóttir er fram-
kvæmdastjóri RB-rúma.

„Okkar fyrirtæki er hið eina 
sinnar tegundar í landinu sem 
framleiðir rúm og springdýnur frá 
grunni. Við höfum alltaf lagt 
áherslu á gæði og mikið úrval fyrir 
okkar viðskiptavini. Jafnframt höf-
um við það forskot á innfluttu rúm-
in að geta brugðist hratt við sér-
óskum varðandi aðlögun að hverj-
um og einum viðskiptavini. Slíkt er 

algjört lykilatriði þegar rúm eru 
annars vegar, ekki síst þegar aldur-
inn færist yfir okkur og skrokkurinn 
verður stirðari,“ segir Birna Katrín.

Jólagjafir í úrvali
Þótt rúm og dýnur séu uppistaðan 
í vöruvali RB-rúma er ýmislegt 
fleira að finna í versluninni að Dals-
hrauni 8 í Hafnarfirði. „Já, við höf-
um alltaf reynt að bjóða upp á mik-
ið úrval af rúmgöflum, náttborðum, 
rúmfatakistlum, púðum og teppum 
en höfum nú bætt við góðu úrvali 
af af alls kyns gjafavöru fyrir heim-
ilið. Jólakertin frá Yankee Candle 
eru komin í hillurnar og hjá okkur 
er að finna mikið úrval af vörum frá 
Esprit home. Þá vorum við að fá 

nýja sendingu af vörum frá 
Scintilla, handklæði, kerti og 
sængurver og margt fleira,“ segir 
Birna Katrín.

rbrum.is

Birna Katrín Ragnarsdóttir í RB-rúmum þekkir þarfir viðskiptavinanna öðrum 
betur.

Mikilvægt er að aðlaga dýnurnar að hverjum og einum einstaklingi.

Sérsniðin rúm fyrir hvern og einn

Þótt rúm og dýnur séu uppistaðan í vöruvali RB-rúma er ýmislegt fleira að finna í versluninni.
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Hafkalk ehf. á Bíldudal tók þátt í 
sýningunni „Natural Products 
Scand inavia“ sem haldin var ný-
lega. Sýningin er vettvangur fyrir 
framleiðendur náttúruvara og er 
haldin árlega í Malmö í Svíþjóð. Til-
gangur sýningarinnar er að skapa 
tengsl milli framleiðenda og 
dreifingar- og söluaðila. Fyrirtækið 
kynnti þar vörur sínar sem eru 
fæðubótarefnin Hafkalk, Hafkalk 
gull, Haf-Ró, Hafkraftur og Hafkrill. 

Haf-Ró (Ocean Calm) vann til 
silfurverðlauna í flokknum „Bestu 
nýju heilsu- og fæðubótarefnin“ en 
það er slakandi steinefnablanda 
þar sem aðalinnihaldsefnin eru 
kalkþörungar úr Arnarfirði og 
magnesíum sem unnið er úr sjó 
ásamt B6 og C-vítamínum.

Hafkalk og Hafkalk-Gull úr ís-
lenskum kalkþörungum eru vottað-
ar náttúruafurðir. Hafkalk var fyrsta 
varan sem fyrirtækið setti á mark-
að árið 2009 og hefur hún notið 
mikilla vinsælda. Hafkalk hefur 
reynst mörgum vel við liðverkjum 
og staðhæfa margir að þeir hafi 
losnað við sinadrátt og fótapirring 
og aðrir að hár og neglur styrkist.

Hafkalk ehf. sérhæfir sig í fram-
leiðslu og sölu á hágæða fæðu-
bótarefnum og leggur mikla 
áherslu á hámarks gæði og hrein-
leika vörunnar. Unnið er sam-
kvæmt HACCP og GMP gæða-
stöðlum við framleiðsluna. Einung-
is eru notuð innihaldsefni af hæsta 
gæðaflokki í allar framleiðsluvörur 
fyrirtækisins og jafnframt eru þær 
lausar við fylliefni, kekkjavarnarefni 
og önnur óæskileg íblöndunarefni. 

Eigendur Hafkalks, feðgarnir 

Jörundur Garðarsson og Jón Garð-
ar Jörundsson eru mjög ánægðir 
með sýninguna og verðlaunin 
enda sýndu margir vörum Hafkalks 
áhuga. Í framhaldi af þessu eru 
hafnar viðræður við nokkra aðila 
um sölu og dreifingu erlendis. 

hafkalk.is

Jón Garðar Jörundsson, framkvæmdastjóri Hafkalks ehf. tók við viðurkenningarskjali við sérstaka athöfn á sýningunni. 

Haf-Ró er slakandi steinefnablanda 
úr Arnarfirði.

Hafkalk fær verð-
laun fyrir Haf-Ró

Einstök upplifun í jólapakkann
Blue Lagoon snyrti- og spameðferðir

Nærandi þörungameðferð, Kísil leirmeðferð, í sérstökum 
kísilleirgufuklefa og Lava Deluxe slökunarmeðferð, ilmandi og 
freyðandi spameðferð. Upplifun sem er engu lík.
Veldu vellíðan fyrir þá sem þér þykir vænt um.

UPPLIFUN 

Kynntu þér einstakar nudd-, 
spa- og snyrtimeðferðir á 
www.bluelagoonspa.is
og í síma 414 4004.

Blue Lagoon spa í Hreyfingu
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Allar vörur DGJ orGanics  
eru án Parabena og SLS

Þú velur 
náttúrulega

„Vikurnar fyrir jól eru einn af fram-
leiðslutoppunum okkar. Það er 
óhætt að segja að þetta sé anna-
samur tími. Þetta er nokkur stöð-
ugur markaður frá ári til árs,“ segir 
Hjalti Nielsen, framkvæmdastjóri 
Kexverksmiðjunnar Fróns.

Jólabaksturinn hófst strax í 
september í Kexverksmiðjunni 
Fróni og voru piparkökurnar fyrstar 
til þess að koma út úr ofnunum. En 
síðan hafa fleiri tegundir bæst við, 
t.d. loftkökur, vanilluhringir, 
mömmu  kossar og súkkulaðibita-
kökur. Frón býður einnig upp á fjöl-
breytt úrval af jólasmákökudeigi 
fyrir ýmsar sortir, til dæmis með 
súkkulaðibitum og piparkökur, 
kókostoppa og súkkulaðidropa-
kökur. „Ég held að sé óhætt að 
segja að það sé vöxtur í sölu á 

jólakökudeiginu,“ segir Hjalti en 
nærri lætur að seldar séu um 140 
þúsund smákökubox og pakkn-
ingar með deigi fyrir jólin.

Kexverksmiðjan Frón er rótgró-
ið matvælafyrirtæki sem hefur 
framleitt kex fyrir Íslendinga í tæp-
lega 90 ár. Í gegnum tíðina hefur 
framleiðslan verið á nokkrum stöð-
um í Reykjavík, fyrst við Laufásveg, 
síðan í húsnæði við Grettisgötu, 
leiðin lá síðan á Skúlagötu og 
undanfarin sjö ár hefur fyrirtækið 
verið til húsa við Tunguháls.

Frón er og hefur lengi verið 
leiðandi fyrirtæki á íslenskum kex-
markaði, með um þriðjungs mark-
aðshlutdeild. Ekkert kex skákar 
gamla góða Frón-mjólkurkexinu en 
á ári hverju sporðrenna Íslendingar 
á þriðja hundrað tonnum af mjólk-

urkexi. Hjalti segir að heilhveitimjó-
kurkexið hafi sótt í sig veðrið og al-
mennt megi segja að trefjaríkar 
vörur hafi sótt á.

Bróðurpartur framleiðslu Fróns 
er seldur á innanlandsmarkaði en 
einnig hefur Frónkex verið selt í 
Færeyjum. Og ekki má gleyma því 
að Frón framleiðir einnig kex fyrir 
Færeyinga samkvæmt gamalli þar-
lendri uppskrift. Engin kexfram-
leiðsla er í Færeyjum og því hlupu 
Fróns-menn undir bagga og hafa 
nú framleitt þetta þjóðlega fær-
eyska kex, sem kallast Skipskex, í 
nokkur ár.

fronkex.is

Jólabaksturinn hófst strax í september í Kexverksmiðjunni Fróni og voru piparkökurnar fyrstar til þess að 
koma út úr ofnunum.

Vertíð í smákökunum 
hjá Fróni fyrir jólin
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Breiðumörk 1c, 810 Hveragerði - info@hotelork.is - sími: 483 4700

www.hotelork.is

Innifalið alla Sparidaga
 – gisting í 5 nætur í tveggja manna herbergi – 

 – morgunverðarhlaðborð – 

 –  kvöldverður – 

 – og fjölbreytt dagskrá – 

 Verð 46.900 á mann m.v. tveggja manna herbergi

Á næstu Sparidögum höldum við uppá 25 ára afmæli Sparidaga. Af því tilefni bjóðum við sérlega 

vandaða dagskrá þar sem meðal annars verður farið í heimsókn í Hestaleikhúsið Fákasel 

og Landgræðslu Ríkisins í Gunnarsholti ásamt mörgum öðrum frábærum dagskrárliðum.

Bókanir fara fram hjá umsjónarmanni félags eldri borgara á hverjum stað. Einnig er hægt að hafa 

samband við Hótel Örk þar sem starfsfólkið veitir allar nánari upplýsingar í síma 483 4700 

eða á heimasíðu hótelsins á slóðinni www.hotelork.is/sparidagar

Til marks um hversu lítið Heimir 
Karlsson hugsar um aldurinn segir 
hann frá því þegar hlustandi Bylgj-
unnar leiðrétti hann í beinni út-
sendingu eftir að hann var búinn 
að taka á móti afmælisóskum 
meðstjórnenda sinna á 48 ára af-
mælinu hans. „Þá hringdi gömul 
skólasystir í þáttinn og sagði að 
þar sem við tvö værum jafngömul 
vissi hún að ég væri að verða 47 
ára en ekki 48. Þar græddi ég heilt 
ár,“ segir Heimir hlæjandi og er 
allsendis sáttur við að eldast. 

Hann segist vera ákveðinn í að 
leitast við að verða heilbrigt gam-
almenni því það sé ekkert gaman 
að verða þá farlama, það kjósi sér 
enginn. Og þar sem allt bendi til 
að mannfólkið nái sífellt hærri aldri 
sé ekki eftir neinu að bíða með að 
byrja snemma að undirbúa þennan 
tíma. „Við getum nefnilega gert 
svo margt til þess að okkur líði vel 
á efri árum. Þá hlýtur að skipta máli 
að byrja nógu snemma en það er 
aldrei of seint,“ segir Heimir.

Að lifa lífinu lifandi
Heimir nefnir tvö dæmi um menn á 
háum aldri sem lifa lífinu lifandi 
eins og hann óskar sér að geta 
gert ef hann nær háum aldri. 
Annars vegar er það faðir hans, 85 
ára gamall og er alveg ótrúlega 
sprækur og hitt dæmið er Páll 
Bergþórsson, sem Heimir las um 
að hefði farið til Kanada að kíkja á 
sérstakar fornleifar og halda síðar 
um þær erindi í New York. „Páll 
varð 91 árs í þessari ferð. Þessir 
tveir menn eru til marks um það 
sem við getum gert á háum aldri, 
bara ef við veljum að gera það og 
höldum heilsu,“ segir Heimir. „Í dag 
eru það fréttir þegar einhver nær 
100 ára aldri en eftir nokkur ár 
verður það ekki fréttnæmt lengur. 
Það er þess vegna svo mikilvægt 
að hugsa vel um hreyfifærni og að 
stuðla að almennri vellíðan. Ég 
reyni að taka sjálfan mig ekki of 
hátíðlega og fíflast ef ég mögulega 
get. Það er líka mjög mikilvægt,“ 
segir Heimir. 

Sportidjót með mislanga 
fætur
Heimir skorar á alla sem eru að 
leita sér að góðu sporti til að 
stunda eftir miðjan aldur að prófa 
golfið. „Golfíþróttin er vel til þess 
fallin að halda hreyfifærni og er við 
allra hæfi,“ segir Heimir. „Við erum 
úti undir beru lofti og göngum 
langar vegalengdir án þess að 
taka eftir því af því það er svo 
gaman. 

Heimir stundaði bæði fótbolta 
og handbolta sem ungur maður og 
þegar mjög slæmur bakverkur var 
farinn að hrjá hann stöðugt, kom í 
ljós mikið slit í liðum, sem stafaði 
ekki síst af því að fætur hans voru 
mislangir svo munaði 2 sentimetr-
um. „Þetta olli mikilli skekkju sem 
hefur valdið mér miklum verkjum,“ 
segir Heimir. „Ég fékk þann dóm 
hjá sérfræðingi að ég þyrfti bara 
að finna leið til að lifa með þessu 
sem mér þótti ömurlegt hlutskipti. 
Ég hóf þá leit sjálfur og var reiðu-
búinn til að prófa ýmislegt. Það er í 
eðli mannsins að leita að leiðum til 
að láta okkur líða betur ef eitthvað 
bjátar á. Flestar ef ekki allar upp-
finningar mannsins frá upphafi 
hafa miðað að því að auðvelda 
mannkyninu lífið. Ég rakst á sér-
stakt gel, BerryEn, sem framleitt er 
í Þýskalandi. Eftir inntöku þessa 

gels í tiltölulega stuttan tíma urði 
lífsgæði mín margfalt betri. Ég var 
fullur efasemda til að byrja með en 
þegar maður er haldinn langvar-
andi verkjum er maður reiðubúinn 
til að prófa næstum hvað sem er. 
Ég sé ekki eftir því að hafa slegið 
til. Þá er gaman að geta þess að 
annað gel frá þessu þýska fyrir-

tæki inniheldur efni sem unnið er 
úr bóluþangi, sem margir telja stór-
merkilegt, ekki síst íslenskir vís-
indamenn hjá Matís sem hafa 
rannsakað það í nokkur ár. Þeir 
hafa bent á að við Íslendingar eig-
um hér fullar fjörur af þessu stór-
kostlega þangi sem hægt er að 
nýta okkur til heilsubótar. Ónýtt 
auðlind hér á landi! Þessi þýsku 
gel er eitt af því sem ég nota til að 
ná markmiði mínu sem er að verða 
eins heilbrigður öldungur og 
kostur er,“ sagði Heimir brosandi. 

Aldrei of seint að byrja

„Þýska gelið mitt er eitt af því 
sem ég nota til að ná markmiðinu 
um að verða eins heilbrigður 
öldungur og kostur er,“ segir 
Heimir Karlsson brosandi.
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Pelargoníu extrakt er talið geta 
unnið gegn veirusýkingum, bakter-
íusýkingum og verið styrkjandi fyrir 
ónæmiskerfið. Lúðvík Ásgeirsson, 
innkaupa- og markaðsstjóri hjá 
Innlandi sem flytur inn Fort Frisk 
segir það borga sig að reyna Fort 
frisk þegar kvef herjar á. 

„Fort Frisk er unnið úr pelar-
goníu sem er mögnuð lækninga-
jurt. Rannsóknir, sem hafa verið 
gerðar á virkni pelargoníu, sýna 
fram á að hún getur hjálpað til við 
bata kvefs, berkjubólgu, ennis- og 
kinnholubólgu og bólgu og sýk-
ingar í hálskirtlum. Hún virðist geta 
komið í veg fyrir að bakteríur setj-
ist í slímhúð öndunarvegsins og 
örvað ónæmiskerfið til að takast á 
við sýkingar,“ segir hann. 

Pelargonía hefur verið notuð 
sem lækningajurt í Suður-Afríku í 
mörg hundruð ár gegn kvefi, 

berkjubólgu, sýkingum í efri 
öndunarvegi og jafnvel berklum. 
„Saga jurtarinnar í Evrópu hefst 
með Charles Stevens sem varð 
veikur af berklum árið 1897 og var 
sendur til Suður-Afríku til lækn-
inga, en þar lét náttúrulæknir hann 
taka inn pelargoníurót og öðlaðist 
hann fullan bata. Í kjölfarið tók 
hann jurtina með sér heim til Eng-
lands og hóf sölu á malaðri pelar-
goníurót í lækningaskyni og þá 
fyrst og fremst við berklum,“ segir 
Lúðvík. 

„Pelargoníurótin virkar aðallega 
þegar einkenni hafa komið fram 
en fyrirbyggjandi eiginleikar henn-
ar hafa ekki verið staðfestir og 
aukaverkanir af notkun rótarinnar 
eru ekki þekktar.“

Sölustaðir: Öll helstu apótek 
landsins.

Fort Frisk:

Komdu heilsunni í lag fyrir jólin!

Viviscal hárvörurnar hafa vakið 
athygli á undanförnum árum en 
um er að ræða heildræna línu; 
sjampó, næringu, serum og bæti-
efni sem vinna saman að heil-
brigðu hári og auknum hárvexti. 
Viviscal vörurnar hafa fengið fjölda 
verðlauna enda sýna klíniskar 
rannsóknir fram á að þær virka. 

Undraverð bætiefni
Bætiefni 
Viviscal 
varanna 
inniheldur 
einstaka 
blöndu 
próteina úr 
sjávarfangi 
sem næra 
hárið inn-
anfrá en 
einnig 
fjölda nær-
andi 
vítamína, 
steinefna 

og jurta fyrir aukinn hárvöxt og 
heilbrigt hár. Blandan er einnig 
mjög góð fyrir neglur og húð. Þá 
virka bætiefnin mjög vel á hár sem 
farið er að þynnast og sýna rann-
sóknir allt að 125% aukningu í hár-
vexti eftir aðeins hálfs árs notkun. 
Bætiefni Viviscal hárvaranna henta 
ekki þeim sem hafa ofnæmi fyrir 
fiski eða skelfiski.

Paltrow elskar Viviscal
Leikkonan fagra, Gwyneth Paltrow, 
elskar Viviscal: „Ég fór í hársléttun 
með efnameðhöndlun og hárið á 
mér var algjörlega ónýtt á eftir,“ 
segir leikkonan. „Ég byrjaði að 
taka Viviscal bætiefnið fyrir 6 
mánuðum síðan og munurinn er 
ótrúlegur!“

Sölustaðir: Verslanir Lyfju og 
Apótekið.

Viviscal hárvörur

Hárvörur sem virka

Ilmur af jólum

Kryddin frá okkur eru ómissandi í eldhúsið hjá ykkur
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Margir eru viðkvæmir fyrir glúteni og reyna að 
forðast matvæli sem innihalda það. Fyrirtækið 
Finax er stærsti framleiðandi á glútenlausu 
mjöli og brauðblöndum í Evrópu og eru mjöl-
blöndurnar seldar í Hagkaup, Fjarðarkaup og 
Iceland. Finax vörurnar eru fluttar inn af Líflandi 
sem framleiðir einnig íslenskar kornvörur undir 
merkjum Kornax. 

Finax mjölið fæst í tveimur tegundum, þ.e. 
fínt, glútenlaust mjöl sem hentar vel í allan 
bakstur og einnig í hvers konar matseld í stað 
hveitis eða annars mjöls. Síðan er það gróft 
mjöl sem er glúten- og mjólkurlaust og hentar 
líka vel í allan bakstur og allar þær uppskriftir 
sem innihalda heilhveiti og /eða rúgmjöl. Báðar 
mjölblöndurnar eru trefjaríkar og henta vel í 
brauð og kökur.

Aðdraganda jólanna fylgja margar hefðir og 
er ein þeirra að gera vel við sig í mat og drykk. 
Eva Laufey Kjaran matarbloggari og sælkeri 
með meiru hefur í samstarfi við Kornax prófað 
sig áfram í bakstri úr glútenlausa mjölinu og er 
hér að finna tvær uppskriftir frá henni sem eru 
bæði glútenlausar og góðar á aðventunni. 

Hnetusmjörs-og súkkulaðikökur
300 g smjör
200 g sykur
200 g púðursykur
2 dl hnetusmjör, ósætt
2 tsk. vanilla extract eða vanillusykur
3 egg
500 g Finax fínt mjöl 
2 tsk. vínsteinslyftiduft
200 g súkkulaði, saxað

Aðferð: Hitið ofninn í 180°C (blástur). Hrærið 
smjör, báðar tegundir af sykri, hnetusmjöri og 

vanillu þar til blandan er kremkennd. Bætið 
eggjum út í, einu í einu og hrærið vel á milli. 
Blandið mjölinu og lyftiduftinu saman við og 
hrærið vel í deiginu. Saxið súkkulaði og bætið 
við með sleif. Setjið bökunarpappír á ofnplötu 
og setjið deigið með 2 teskeiðum, með góðu 
millibili á plötuna. Bakið kökurnar í um það bil 
10-12 mínútur. Kælið áður en þið þekjið helm-
inginn með súkkulaði.

Bræðið 150 g af súkkulaði yfir vatnsbaði, 
dýfið helmingnum af kökunni ofan í og leggið á 
bökunarpappír og leyfið súkkulaðinu að stífna 
áður en þið setjið kökurnar í kökubox. 

Amerískar pönnukökur með bláberjum
1 egg
5 dl Finax fínt mjöl
2 tsk. lyftiduft
Salt á hnífsoddi
2 tsk. góð vanilla (vanilla extract eða 
vanillusykur) 
2 dl mjólk
1 ½ dl AB mjólk (eða önnur hrein súrmjólk) 
1 – 2 msk sykur 
2 – 3 dl bláber (fersk eða frosin)

Aðferð: Sigtið saman hveiti, lyftiduft og salt. 
Bræðið smjör, leggið til hliðar og kælið. Pískið 
eitt egg og mjólk saman. Næsta skref er að 
blanda öllum hráefnum vel saman í skál með 
sleif. Bætið bláberjum saman við deigið í lokin 
með sleif. Leyfið deiginu að standa í 30-60 mín-
útur áður en þið steikið pönnukökurnar. Hitið 
smjör á pönnukökupönnu og steikið pönnu-
kökurnar í ca. mínútu eða tvær á hvorri hlið. 
Þær eru tilbúnar þegar þær eru gullinbrúnar. 

Berið fram með sýrópi, rjóma og sykri eða 
því sem hugurinn girnist. 

Einfalt, glútenlaust og 
gott á aðventunni!
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Komið í verslun okkar að Síðumúla 16, 2.h. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Síðumúli 16        •       108 Reykjavík        •       Sími 580 3900

Hreyfing til betri heilsu

Fastus ehf. býður upp á heildarlausnir innan endurhæfingar, hjúkrunar og hjálpartækja. 
Í verslun Fastus að Síðumúla 16, 2. hæð er að finna gott úrval af æfingatækjum sem stuðla að betri 
heilsu. 
Sérhæft fagfólk leggur metnað sinn í að finna lausnir og aðstoða við val á vörum.
 
Komdu og skoðaðu úrvalið. Við tökum vel á móti þér og finnum réttu lausnina fyrir þig. www.fastus.is

ÆfingatækiÞrekhjól

Hnetusmjörs-og súkkulaðikökur.

Finax mjölið fæst í tveimur tegundum. Gómsætar pönnukökur.
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Íslensk framleiðsla

Royal
lyftiduft 
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Zeus heildverslun - Austurströnd 4 - Sími 561 0100

Sparidagar fyrir fólk á besta aldri 
hafa verið haldnir hátíðlegir á Hót-
el Örk í 25 ár. Þúsundir eldri borg-
ara víðs vegar af landinu hafa not-
ið fjölbreyttrar dagskrár í fallegu 
umhverfi.

Í tilefni af 25 ára afmælinu nú 
verður lögð enn meiri áhersla á að 
dagskráin verði fjölbreytt og glæsi-
leg. Í því felst að afþreying, 

skemmtun og fræðsla mun gera 
Sparidagana enn ógleymanlegri 
en áður.

Dagskrárstjóri Sparidaga er Ní-
els Árni Lund og honum til aðstoð-
ar er Haukur Ingibergsson. Dag-
skráin verður fjölbreytt og fróðleg í 
bland við skemmtun. Tvær glæsi-
legar ferðir verða á meðal nýjunga 
en önnur er ferð í Fákasel sem nýtt 
og glæsilegt hestaleikhús í ná-
grenni Hótel Arkar. Hin ferðin er 
svo heimsókn til Landgræðslu rík-
isins í Gunnarsholti þar sem Sveinn 
Runólfsson landgræðslustjóri tekur 
á móti gestum og segir frá starfinu 
í Gunnarsholti. 

Á meðal annarra dagskrárliða 
má nefna góðar heimsóknir frá 
Ferðamálastofu og Landbúnað-
arháskólanum auk þess sem Sig-
urður Sigurjónsson leikari mun 
sýna leikritið Afinn sem hefur notið 
mikilla vinsælda. Einnig mun Jó-
hannes Kristjánsson eftirherma og 
skemmtikraftur skemmta.

Að venju verður gert vel við 
gesti Sparidaga í mat og drykk öll 
kvöld eins og áður.

hotelork.is

Níels Árni Lund „skemmtanastjóri 
Sparidaga“.

Hótelið í heilsubænum.

Hótel Örk:

Sparidagar 25 ára

Reynir bakari er koninn í jólagírinn 
og býður viðskiptavinum sínum 
upp á jólalegt bakkelsi! Hjá Reyni 
er að finna hefðbundnar enskar 
jólakökur, stollen, jólasmákökur og 
síðast en ekki síst bakar Reynir 
jólaskraut úr piparkökudeigi sem 
hefur slegið í gegn. Viðskiptavinir 
hans kaupa slíkt skraut í auknum 
mæli til að skreyta eldhúsin, sem 
gluggaskraut eða jafnvel á jóla-
tréð.

Facebook: reynir bakari

Reynir Þorleifsson 

Reynir bakari í jólagírinn

Tertur Reynis bakara eru víðfrægar.
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- berum ábyrgð á eigin heilsu

Á Heilsustofnun NLFÍ bjóðast þér fjölbreyttar meðferðir í rólegu umhverfi og nálægð við náttúruna. 
Við aðstoðum þig við að finna jafnvægi milli álags og hvíldar. Með einstaklingsmiðaðri endurhæfingu,
faglegri þjónustu, hreyfingu við hæfi, reglulegu og hollu mataræði, góðum svefnvenjum og andlegu 
jafnvægi stuðlar þú að bættri heilsu. Kannaðu hvað við getum gert fyrir þig.

Nánari upplýsingar á www.heilsustofnun.is

Njóttu nálægðar við náttúruna í heilsusamlegu umhverfi 

Gisting - Baðhús - Matur - Leirböð - Nudd - Náttúruupplifun  

Heilsudvöl í Hveragerði

Sími 483 0300 - www.heilsustofnun.is

GÁ húsgögn er fyrirtæki sem 
sérhæfir sig í framleiðslu hús-
gagna og bólstrun fyrir heimili, 
fyrirtæki og stofnanir. Fyrirtæk-
ið er traust og gamalgróið, 
stofnað árið 1975. Þar eru 
framleidd stílhrein og vönduð 
húsgögn og áhersla lögð á 
snögga þjónustu við viðskipta-
vinina. 

Í verslun GÁ húsgagna í Ár-
múla gefur að líta mikið úrval 
af sófum og öðrum húsgögn-
um. Einnig er hægt að fá hús-
gögnin sérsmíðuð og aðlöguð 
að aðstæðum á hverjum stað 
með litlum aukakostnaði.

gahusgogn.is

GÁ húsgögn 

Húsgögnin 
sniðin að þörfum 
kaupenda

Raina. Grind innflutt frá Ítalíu. Stálgrind með formsteyptan svamp utan um. Þú velur áklæðið.

Í GÁ húsgögnum er að finna mikið úrval af sófum
af öllum stærðum og gerðum.



Grunnur að góðri máltíð
www.holta.is

100% kjúklingur
Allur Holta kjúklingur er 100% náttúrulegur. 

Þú getur verið viss um að þegar þú kaupir Holta kjúkling ertu 
að fá vöru sem nýtur virðingar hjá meistarakokkum, 

hvar sem þá er að finna.

   
    

 HOLTA KJÚKLINGUR


