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um fríhöfnina

Nei hættu nú, eru aftur að koma jól? Hvernig stendur 
á því að árið líður svona hratt? Við erum nýbúin að taka 
niður tréð, er það ekki?  Og seríurnar, þær eru enn úti á 
svölum.

Jólin, jólin, jólin koma brátt,
jólaskapið kemur smátt og smátt ...

Ólíkt ofankomunni á landinu norðan- og austanverðu, 
þá vantar enn snjóinn á suðvesturhornið. Það er svo 
erfitt að ímynda sér jólin án hans. En hann kemur, 
ég er ekki í neinum vafa um það, bara spurning um 
rétta tímasetningu til þess að vera undirbúin fyrir 
stemninguna. Ég sé þetta einhvern veginn allt fyrir mér, 
eins og ljúfa æskuminningu. Skautar og skjólfatnaður, 
snjókarlar og lopavettlingar. Englar í brekkum og galsi í 
hópnum.

Snjórinn fellur flygsum í
nú fagna litlu börnin því ...

Verslanir eru farnar að huga að skreytingum, ein og ein 
gluggaskreyting farin að sjást í heimahúsi, bæjarfélögin 
sum hver búin að kveikja á skreytingum á torgum og 
jólabækurnar að koma sjóðheitar úr prentun. Lögin 
farin að hljóma á sumum útvarpsstöðvunum og 
auglýsingarnar farnar að bera þess keim að það styttist 
í jólin. Það hyllir undir hátíð ljóss og friðar, gleði og 
samverustunda með okkar nánustu.

Hæ hó og jólabjöllurnar
þær óma alls staðar
svo undur hljómfagrar ...

Jólahlaðborðin vinsælli en nokkru sinni fyrr, munið 
að bóka því það komust færri að en vildu í fyrra. 
Jólatónleikarnir munu hljóma í „Hörpum“ landsins og 
kirkjum á næstunni. Koma okkur í hátíðarskap. Fullorðnu 
börnin munu flykkjast að utan, heim í jólafríið sitt, leggja 
námsbókunum í stutta stund og njóta samvista með 
fjölskyldunni. Leggjast upp í sófa og lesa aðrar bækur, 

JÓlafiÐrinGur
ásta dís óladóttir, framkvæmdastjóri

á náttfötunum við kertaljós. Kósí tímar! Það styttist í 
faðmlagið, brosið og birtuna sem af þeim stafar.

Hæ hó og jólagjafirnar
þær eru undarlega lokkandi
svo óskaplega spennandi ...

Ég er svo mikið jólabarn í mér. Hlakka óendanlega til 
þessa tíma. Það eykur á ánægjuna að vera afmælisbarn 
snemma í desember. Mitt í öllum undirbúningnum, 
tvöföld ánægja. Ábætir á smákökubaksturinn og skriftir 
jólakveðja, til fjölskyldu, vina og samstarfsmanna. Eldur í 
arninum og rökkur í ró.

Hæ hó og jólasveinarnir
svo feikna fjörugir
og flestir gjafmildir.

Hæ hó og jólakökurnar
þær eru blátt áfram það besta sem ég fæ ...

Undirbúningur jólanna er löngu hafinn í Fríhöfninni. Það 
taka allir þátt í umgjörðinni og leggja sitt af mörkum. Það 
er markmið okkar sem þar störfum að allir finni eitthvað 
við sitt hæfi. Í þessu sérstaka jólablaði okkar, sem nú 
kemur út í fyrsta sinn, er að finna fjölmargar hugmyndir 
að jólagjöfum og við auðveldum ykkur leitina að gjöfinni. 
Það skiptir engu hvort þú ert að leita að gjöf handa 
henni, gjöfinni handa honum, gjöfinni handa afa og 
ömmu, eða gjöfinni fyrir barnið eða unglinginn, þú finnur 
eitthvað við allra hæfi. Sjaldan eða aldrei hefur verið 
eins fjölbreytt vöruúrval í verslunum okkar, sama hvert 
litið er, og verðið er hagkvæmt. Við heyrum því fleygt 
að í Fríhöfninni þyki ferðamönnunum skemmtilegast að 
versla.

Fyrir hönd Fríhafnarinnar þá óska ég þér og þínum 
gleðilegrar hátíðar.      
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ilmvatnsGJafakassar
handa henni

snyrtivörur

DiEsEl 
loverdose tattoo

viktor & rolf
flowerbomb

victoria's sEcrEt 
bombshell

marc Jakobs
honey

thiErry muGlEr
angel

boss
jour

laura biaGiotti
laura

DolcE & Gabbana 
the one desire

onE DirEction
one moment

armani
acqua di gioia
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GJafasEtt
húðvara

biothErm
aquasource sett

ElizabEth arDEn 
8 hour beauty sett

lancomE
dreamtone sett

clarins
jólasett

clarins
bb krem sett

lancomE
star bronzer og gloss

victoria's sEcrEt
give me glam förðunarsett

GJafasEtt
litavara

victoria's sEcrEt
very sexy sett

lancomE
förðunarsett

yvEs saint laurEnt
förðunarsett

EGf
gjafasett dekraðu við húðina
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GJafasEtt
Í Victoria's Secret búðinni er að finna mikið og gott úrval 
af glæsilegum gjafakössum frá Victoria‘s Secret, bæði 
í ilmvatnslínunum og Fantasies-líkamslínunni. Tilvalið 
undir jólatréð.
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ilmvatns GJafakassar
handa honum

DiEsEl 
fuel for life spirit

DaviDoff
the game

robErto cavalli
just cavalli 

boss
red

armani
code

Gucci
guilty black

JamEs bonD
007

DolcE & Gabbana
the one sport

ralph laurEn
big pony 
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hvaÐ áttu aÐ GEfa 
konunni þinni í JÓlaGJöf?
10 góð ráð

Heimild: Eva hjá www.tiska.is

Mörgum karlmönnum finnst 
erfitt að finna jólagjöf fyrir konuna 
sína. Til er saga (sönn) af einum sem 
gaf konunni sinni saumavél ein jólin. 
Það kom á daginn að konan kunni 
ekki að sauma og hafði lítinn áhuga 
á saumaskap og því sem honum 
tengist. En svo vel vildi til að hún var 
(enn) yfir sig ástfangin af manninum 
sínum, þakkaði hjartanlega fyrir 
sig, kom vélinni vandlega fyrir úti 
í bílskúr og þar var hún allt næsta 
ár í sallafínu ástandi, eins og beint 
úr kassanum. Með öðrum orðum 
óhreyfð. Næstu jól var þessi sami 
maður staddur í miðbænum á 
Þorláksmessukvöldi ásamt vinum 
sínum er þeir fara að ræða hvað 
þeir hafi keypt handa eiginkonum 
sínum, og hann svarar að bragði og 
býsna ánægður með sig: Saumavél! 
„Já, en þú keyptir saumavél handa 
henni í fyrra,“ datt þá út úr einum 
félaga hans. Upphófust þá miklar 
vangaveltur um það hvernig hægt 
væri að redda jólagjöf handa 
eiginkonunni, þetta var kortér í jól 
og allar verslanir lokaðar, en svo 
heppilega vildi til að einn félaginn 
var verslunareigandi og gat reddað 
honum hljómflutningsgræjum, þarna 
klukkan að ganga þrjú aðfaranótt 
aðfangadags.

Hér koma nokkur ráð til eiginmanna 
í vanda:

1.     Spurðu konuna þína hvað hana 
langi mest í í jólagjöf. Best er að 
fá upp úr henni nokkra möguleika. 
Rannsóknir sýna að konurnar eru 
hamingjusamastar þegar þær fá gjöf 
sem þær langar í. Fattiði? Samanber 
hið fornkveðna: „Hamingjusamt víf, 
vísa á gott líf.“

2.     Ef hún er ein af þessum hógværu 
sem vill ekki vita og segist ekki vilja 
neitt, skaltu ALLS EKKI gefa henni 
„ekki neitt“ því það er í 101% tilvikum 
tómt bull, því við viljum allar fá gjafir.
 
3.     Ekki geyma að kaupa handa 
henni gjöfina þangað til korter í jól 
eða seint á Þorláksmessu, því þá áttu 
á hættu að almennilegar og vinsælar 
vörur séu uppseldar, vinsælustu 
númerin búin og þú endar með gjöf 
sem passar ekki – eða fellur ekki í 
kramið.

4.     Ekki kaupa handa henni föt 
nema að þú vitir stærðina. Það er 
mjög pínlegt að gefa henni fallega 
dragt frá útlöndum og hún reynist 
svo fjórum númerum of lítil.

5.     Ekki gefa henni heimilistæki 
nema þau séu á óskalistanum. 
Hvaða konu langar í alhliða ryksugu 
eða bónvél í jólagjöf? Eiginmaður 
af eldri kynslóð gaf eiginkonu sinni 
vararafstöð í jólagjöf ein jólin. Hann 
var að tryggja að hinni heimavinnandi 
eiginkonu félli örugglega aldrei 
verk úr hendi, eitt andartak, þannig 
að ef rafmagn hins opinbera færi 
skyndilega, t.d. í miðjum kökubakstri, 
gæti hún skellt vararafmagninu í 
gang.

6.     Þú ert alltaf nokkuð 
öruggur með skartgrip. Hafið 
hugfast það sem Marylin 
Monroe sagði: „Diamonds are 
a girl's best friend.“

7.     Yfirhafnir eru vinsælar 
gjafir hjá konum og alveg 
klárt að það virkar einhvern 
veginn betur að fá kápu 
en t.d. peysu. Dutyfree 

Fashion er með mikið og gott úrval 
af yfirhöfnum frá Burberry, Boss og 
Farmers Market.

8.     Skelltu skónum hennar út í 
glugga aðfaranótt aðfangadags 
og komdu henni á óvart með smá 
fyrirframpakka. Stelpur elska 
svoleiðis.

9.      Allar gjafir sem „passa“, eru 
„viðeigandi“ eða bera vott um með 
einhverjum hætti að einhver hugsun 
og jafnvel lítilsháttar vinna verið lögð 
í þær, eru pottþéttar. Þær sýna að þú 
þekkir konuna þína (eða hefur a.m.k. 
kynnt þér hvernig flókinn hugur 
konunnar virkar, enda þótt þú botnir 
ekkert í því).

10.      Að síðustu: Ekki stressa þig 
of mikið – það er auðvitað undir 
þér komið hvað þú gefur og ef hún 
elskar þig af öllu hjarta verður hún 
örugglega glöð með að fá saumavél 
tvö ár í röð.

Finna má alls konar hugmyndir að 
gjöfum handa dömunni í blaðinu, 
ilmvatnsgjafakassar, snyrtivörusett 
og fleira úr Fríhöfninni, töskur, 
fatnaður og skór úr Dutyfree Fashion, 
svo eitthvað sé nefnt.

Kápa og veski: Boss

Klútur: Hendrikka Waage

Módel: Lilja Gunnarsdóttir

Stílisti, hár & Make-up: 

Steinunn Markúsdóttir

Ljósmynd: Óli Haukur/OZZO
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JÓlaGJafir
handa henni

Hvort sem þú ert að hafa þig til fyrir vinnu 
eða skóla, nú eða gera þér dagamun og 
fara út að skemmta þér, er gott ilmvatn 
lokapunkturinn. Tvö ný ilmvötn frá 
Victoria's Secret: Victoria, ómótstæðilegur 
blómlegur ávaxtailmur og Victoria's Secret 
Night, hafa vakið mikla athygli. Væntanleg 
í desember.

Fyrst var það Öskubuska, 
síðan kom Carrie Bradshaw 
úr Sex and the City. Konur og 
skór eiga langa sögu.
Þannig – þú hittir beint í mark 
með Chie Mihara skóm.

Boss-gjafasett, 
seðlaveski og lyklakippa.

Förðunarsett frá Victoria's Secret. 
Inniheldur m.a. augnskugga, 
varaliti, gloss, kinnaliti, bronzer og 
maskara.

Hér er Victoria-ilmurinn 
í  7 ml pennaglasi ásamt 
tveimur snyrtitöskum.

Boss-kápa getur 
ekki klikkað.
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JÓlaGJafir
handa henni

Snyrtitaska sem inniheldur hið sívinsæla 
Moisture Rich Body Lotion sem mýkir og nærir 
þurra húð. Í töskunni er einnig ferðastærð af 
bað- og sturtugeli og líkamsskrúbbi.

Vinsælasti maskarinn frá Clarins sem þykkir, 
lengir og sveigir augnhárin. Kemur í fallegri 
tösku ásamt ferðastærð af Instant Smooth sem 
dregur sýnilega úr fínum línum og prufu af Eye 
Revive Beauty Flash sem endurnærir, þéttir og 
lýsir upp augnsvæðið.

24 stunda rakabomba fyrir allar húðgerðir 
og allan aldur. Snyrtitaskan inniheldur 
HydraQuench-krem í fullri stærð og ferðastærð 
af serum og rakamaska. Þessi lína er 
sérstaklega hönnuð til að gefa mikinn raka og 
veita vörn gegn kulda.

KronKron-klútur. 
Kona á aldrei nóg 
af klútum.

Allt fyrir herrann í einni tösku. Full stærð af 
Moisture Balm rakakremi fyrir herra sem má 
nota hvenær sem er. Full stærð af kornahreinsi 
2in1, ferðastærð af rakstursfroðu og styrkjandi 
kremi fyrir augun.

Ilmvatnsgjafakassi. Hvað er betra en að fá uppáhaldsilmvatnið 
þitt í fallegum gjafakassa með kaupauka sem getur verið body 
lotion eða sturtusápa og í sumum settum bæði.

Góður og fallegur 
konfektkassi.

Veski eru ekki 
lengur hulstur 
fyrir dótið þitt eins 
og í gamla daga. 
Veski í dag eru 
„tísku-statement“. 
Fallegt veski 
fullkomnar 
outfittið. Eitthvað 
sem allar konur 
vilja.

ELLU kjóll.

Gott rauðvín í glæsilegri 
gjafapakkningu. Sætt Victoria's Secret 

peningaveski.
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honum í JÓlaGJöf?
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Ertu í vandræðum með hvað á að 
gefa honum í jólagjöf, manninum 
sem á allt og þarf ekki neitt? Ekki 
örvænta, hér eru nokkur ráð sem 
ættu að hjálpa þér:

1.     Karlmenn vilja eitthvað sem þeir 
geta alltaf notað, eitthvað praktískt 
sem þeir skammast sín ekki fyrir eða 
geta ekki beðið eftir að sýna vinum 
sínum. Hljómar kannski flókið en er í 
raun mjög einfalt. Hver eru áhugamál 
hans? Ef hann er íþróttafíkill, þá er 
góð hugmynd að gefa honum nýjasta 
búninginn hjá uppáhaldsliðinu hans 
en til að gera gjöfina framúrskarandi 
gefurðu honum miða á leik með. 
Miðar á leik í ensku úrvalsdeildinni 
eða NBA geta oft verið dýrir en það 
sagði enginn að það mætti ekki gefa 
miða á leiki hér heima, árskort á 
leiki hjá uppáhalds íslenska liðinu 
hans eða reyna að fá miða á leiki hjá 
íslenska fótboltalandsliðinu. Það 
gæti reyndar þýtt að þurfa að vakna 
um miðja nótt til að ná miða en hvað 
gerir maður ekki fyrir elskuna sína?

2.     Þú þarft ekki að gefa honum 
eina „stóra“ gjöf, það getur stundum 
verið of mikil pressa, hvað ef hann 
fílar þetta ekki? o.s.frv. Gefðu honum 
frekar margar „litlar“ gjafir sem þú 
veist að hann getur notað, öll pressan 
farin, líkurnar á að þú hittir í mark eru 
yfirgnæfandi.

3.     Vertu alltaf á varðbergi, 
punktaðu niður þegar hann minnist á 
eitthvað sem hann langar í, þó að það 
sé júní þá langar hann væntanlega 
ennþá í þetta í desember. Það er 
kannski aðeins of seint að nýta sér 
þetta ráð fyrir þessi jól en það koma 
jól eftir þessi jól ;)

4.     Ekki kaupa eitthvað sem ÞÚ vilt 
að hann noti, keyptu eitthvað sem 
HANN vill nota.

5.     Ef þú vilt vera hnyttin þá er 
alltaf hægt að taka Joey í Friends til 
fyrirmyndar en hann gaf kærustunni 
sinni eitt sinn gjafabréf fyrir 
klukkustund af Joey-ást.

6.     Síðan er gott ráð að einfaldlega 
spyrja manninn í lífi þínu hvað hann 
langar í, svarið hans gæti komið þér á 
óvart og þú búin að hafa áhyggjur út 
af engu.

7.     Að lokum – ekki fá stresskast út 
af þessu, andaðu rólega og mundu af 
hverju við erum að gefa jólagjafir, ef 
það skín í gegn í gjöfinni þá mun hún 
slá í gegn.

Finna má alls konar hugmyndir að 
gjöfum handa honum í blaðinu, 
t.d. fylgihlutir, skór og fatnaður úr 
Dutyfree Fashion, rakspírasett, 
herrasnyrtivörusett og flottar 
vínflöskur úr Fríhöfninni. 

Skyrta: Huginn Muninn

Módel: Árni Þór Ármannsson 

Stílisti, hár & Make-up: 

Steinunn Markúsdóttir

Ljósmynd: Óli Haukur/OZZO
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JÓlaGJafir 
handa honum

Herra-ilmvatnssett. 
Tilvalið fyrir 
eiginmanninn, 
pabbann, afann, 
bróðurinn, vininn ...

Boss-skór fyrir veturinn.

Gott viskí er alveg málið. Nú ... eða gott romm.

LEGO er alltaf skemmtilegt, 
sama á hvaða aldri.

Herraskyrturnar frá Huginn Muninn henta í jólapakkann 
hans, sama á hvaða aldri hann er. Skyrturnar eru til 
í stærðunum 38–48 og því ætti að vera til eitthvað 
fyrir alla. Þetta er fyrir þá sem vilja gæðaskyrtur, með 
smáatriðum sem tekið er eftir. Huginn Muninn er íslensk 
hönnun sem gefur stóru tískumerkjunum ekkert eftir. 

Herra-kremsett. Strákar þurfa að hugsa 
um húðina alveg eins og stelpur en þeir eru 
kannski ekki að hlaupa út í búð til að kaupa 
sér krem. Þess vegna er svona sett tilvalið.

Boss-seðlaveskjasett.

Flottur jakki frá Farmers Market.

Boss nærbuxurnar eru 
flott gjöf fyrir hvaða 
karlmann sem er. Þær 
þykja þægilegar, eru 
flottar og á fínu verði. 

Rúllukragapeysan er 
aftur það heitasta. Hvað 
er betra en að gefa þeim 
sem á allt fallega og hlýja 
peysu? Rúllukragapeysan 
hefur farið hringinn og 
er komin aftur í tísku. 
Það vita allir að þessar 
peysur eru nauðsynlegar 
í fataskápnum á landi 
eins og Íslandi þar sem 
allra veðra er von. Falleg 
rúllukragapeysa er INN– í 
vetur.

Glæsilegur 
frakki frá Boss
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Helena Sverrisdóttir er fædd árið 
1988 og er uppalin Haukakona og er 
eina íslenska körfuboltakonan sem 
spilar erlendis sem atvinnumaður. 
Helena var aðeins 12 ára þegar hún 
byrjaði að æfa með meistaraflokksliði 
Hauka. Tveimur árum seinna var 
hún yngsti leikmaðurinn sem valinn 
hefur verið í A-landliðshóp á Íslandi 
í hópíþrótt, aðeins 14 ára. Þess má 
geta að Helena er fyrirliði íslenska 
kvennalandsliðsins í dag.

Helena hefur þrisvar sinnum 
verið valin besti leikmaður 
Íslandsmótsins. Hún leiddi lið Hauka 
til Íslandsmeistaratitla árið 2006 og 
2007. Frá Haukum lá leiðin til Mekka 
körfuboltans, Bandaríkjanna. Þar 
stundaði hún háskólanám, nánar til 
tekið í Texas Christian University þar 
sem hún lék körfuknattleik samhliða 
námi í fjögur ár á fullum skólastyrk. 
Eftir fjögur farsæl ár ytra skrifaði 
Helena undir atvinnumannasamning 
hjá Good Angels Kosice í Slóvakíu, 
þar sem liðið varð slóvenskur 
meistari bæði árin hennar þar og 
komst í undanúrslit EuroLeague 
sem er sterkasta deild Evrópu. Eftir 
tvö frábær tímabil hjá Good Angels 
samdi hún við ungverska liðið DVTK 
Miskolc nú í sumar. 

En hvernig eru jól hjá atvinnumanni 
í körfubolta? Við skyggndumst bak 
við tjöldin hjá Helenu og fengum smá 
innsýn í hennar jól.

1. Hvernig eru hefðbundin jól hjá 
þér? 
Ég kem heim til Íslands í jólafrí og 
hef um viku áður en ég þarf að fara 
aftur út. Ég reyni því að gera sem 
mest með fjölskyldunni og hitta alla 
vini og ættingja. Ég er svona þetta 
typical jólabarn og finnst ekkert 

skemmtilegra en stemmningin sem 
fylgir jólunum. Mér finnst ótrúlega 
gaman að gefa gjafir og vera í 
afslöppun með fjölskyldunni. Mesta 
spennan er fyrir aðfangadeginum – 
góða matnum og samverustund með 
fjölskyldunni, síðan fer fjölskyldan 
alltaf saman í göngutúr til ömmu á 
jóladag.

2. Hvað er í matinn á aðfangadag? 
Við byrjum á dýrindis-aspassúpu, og 
borðum síðan vanalega kalkún, en 
þar sem systir mín er svo matvönd 
höfum við bætt hamborgarhrygg 
við líka. Við erum síðan með ávaxta-
súkkulaðieftirrétt sem mamma 
sér um. Pabbi eldar alltaf fyrir 
fjölskylduna og stendur sig eins og 
eðalkokkur. 

3. Eftirminnilegasta jólagjöfin? 
Í  fyrra gaf yngri bróðir minn mér 
litla gjöf og skrifaði svo einlægt og 
fallegt bréf með því að það bræddi 
mig gjörsamlega. Mér þótti hundrað 
sinnum vænna um það sem stóð í 
bréfinu heldur en einhvern hlut sem 
ég hef fengið í gjöf. 

4. Hvað er efst á jólagjafalistanum 
hjá þér í ár?
Það er í rauninni engin ákveðin gjöf, 
mér finnst miklu skemmtilegra að 
gefa góða gjöf. Litli bróðir og systir fá 
oft að njóta góðs af því og ég þarf að 
láta mér detta eitthvað sniðugt í hug 
til að gefa þeim í ár. Annars kaupi ég 
mér oftast einhverja græju í jólagjöf, 
og finnst ekki ólíklegt að ég endurnýi 
iphone-inn í ár.

5. Hvað er það sem umfram annað 
myndar jólastemminguna hjá þér, 
m.ö.o hvað er það sem segir þér 
að jólin séu komin? 
Þegar ég lendi heima á Íslandi í

  

kuldanum. Ég hef búið núna í 
útlöndum í 7 ár og alltaf nema einu 
sinni fengið jólafrí á Íslandi. Þannig að 
þegar ég kem heim finnst mér eins 
og jólin séu virkilega komin. Húsið 
okkar er alltaf vel skreytt og þegar við 
setjum upp tréð og pakkarnir komnir 
undir þá kemur jólafiðringurinn með. 

6. Hvað færðu langt jólafrí? 
Í ár fæ ég að koma óvenju snemma 
heim, eða 4 dögum fyrir jól. En missi 
líklegast af áramótunum heima, en 
ég fæ um 9 daga frí.

7. Hvað keyptir þú síðast í 
Fríhöfninni?
Kaupi alltaf Elizabeth Arden honey 
drops body lotion þegar ég er á 
leiðinni út. Keypti líka tannbursta 
og smá íslenskt, eins og harðfisk og 
súkkulaðirúsinur.

íþrÓttaJÓl 
helena sverrisdóttir

Mynd: www.wbasket.hu
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köflÓttur
trefill eða slæða
Trefill eða stór slæða, er flík sem allir þurfa 
að eiga, sérstaklega hér á Íslandi. Köflótt 
er jú eitt aðaltrendið í vetur og því tilvalið 
að fjárfesta í einum köflóttum trefli til að 
halda á sér hita.

boss

kronkron

hEnDrikka waaGE

viÐ GEtum líka sinnt 
þörfum þEirra sEm kJÓsa 
annaÐ En köflÓtt.

boss

boss
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JÓlaskÓr
dömur

JÓlaskÓr
herrar

chiE mihara

chiE mihara

boss
boss GrEEn 

boss oranGE

lloyD

rE101

kronkron

Glitrandi jólaskór eru ómissandi fyrir jólin 
enda pallíettur og glimmer í aðalhlutverki á 
jólahátíðinni.

Taktu réttu skrefin í réttu skónum. Skór segja 
ýmislegt um manninn, að litlu hlutirnir skipta 
hann máli, honum er ekki alveg sama. Flestir 
strákar, ólíkt flestum stelpum, þurfa ekki heilu 
hillurnar af skóm en þeir þurfa engu að síður 
flotta og töff skó við hin ýmsu tilefni. Hér er brot 
af úrvalinu sem Dutyfree Fashion hefur að bjóða.
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töskur
dömur

fylGihlutir
herrar

boss vasaklútar

boss Ermahnappar

boss húfur, trEflar oG hanskar

boss bElti

boss vEski oG töskur

Langflestar konur eru sjúkar í töskur og veski 
og geta alltaf á sig töskum bætt. Enda taskan 
einn mikilvægasti fylgihluturinn, þær eru 
bráðnauðsynlegar, ekki bara sem hirsla fyrir 
eigur manns heldur setja þær punktinn yfir i-ið 
á outfittinu. Það er taskan sem sér um að þú 
berð af í hópnum. Í Dutyfree Fashion eru töskur 
og veski í öllum stærðum, gerðum og litum frá 
Boss, Burberry, Mulberry og ELLU. Það er tvær ástæður fyrir því að strákar nota fylgihluti. Í 

gagnlegum tilgangi, sbr. belti til að halda buxunum uppi, eða 
til að poppa outfittið upp, t.d. með flottum ermahnöppum. 
Flottur fylgihlutur hefur mikil áhrif á „heildar-lookið“ þitt. 
Enginn annar en stórleikarinn Jack Nicholson hafði þetta að 
segja um fylgihluti: ,,Með sólgleraugu er ég Jack Nicholson, 
án þeirra er ég feitur og sextugur“. 



Kápa, klútur og veski: Burberry

Módel: Lilja  Gunnarsdóttir

Stílisti, hár & Make-up: 

Steinunn Markúsdóttir

Ljósmynd: Óli Haukur/OZZO

Jakki og Peysa: Farmers Market

Módel: Árni Þór Ármannsson 

Stílisti, hár & Make-up: 

Steinunn Markúsdóttir

Ljósmynd: Óli Haukur/OZZO



Frakki: Boss

Peysa: Farmers Market

Módel: Árni Þór Ármannsson 

Stílisti, hár & Make-up: Steinunn 

Markúsdóttir

Ljósmynd: Óli Haukur/OZZO

Kápa: Burberry

Peysa og buxur: Farmers Market

Skór: Chie Mihara

Veski: Mulberry

Módel: Lilja  Gunnarsdóttir

Stílisti, hár & Make-up: 

Steinunn Markúsdóttir

Ljósmynd: Óli Haukur/OZZO



Skyrta: Huginn Muninn

Buxur og skór: Boss

Módel: Árni Þór Ármannsson 

Stílisti, hár & Make-up: 

Steinunn Markúsdóttir

Ljósmynd: Óli Haukur/OZZO



Jakki og peysa: Boss

Módel: Árni Þór Ármannsson 

Stílisti, hár & Make-up: 

Steinunn Markúsdóttir

Ljósmynd: Óli Haukur/OZZO

Kápa: Burberry

Kjóll: ELLA

Klútur: KronKron

Skór: Chie Mihara

Veski: Burberry

Módel: Lilja  Gunnarsdóttir

Stílisti, hár & Make-up: Steinunn Markúsdóttir

Ljósmynd: Óli Haukur/OZZO
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Eins og flestum er kunnugt 
spilar Aron með Cardiff í ensku 
úrvalsdeildinni og er fyrirliði íslenska 
landsliðsins í knattspyrnu sem 
er, þegar þetta er skrifað tveimur 
leikjum frá því að brjóta blað í 
knattspyrnusögu Íslands með því 
að komast á heimsmeistaramótið 
í Brasilíu næsta sumar. Þannig 
að jólin og jólaundirbúningur eru 
kannski ekki efst í huga Arons þessa 
dagana enda stærstu leikir íslenskrar 
knattspyrnusögu framundan en hann 
gaf sér engu að síður tíma og fór 
aðeins yfir jólaundirbúninginn á hans 
heimili.

1. Hvernig eru hefðbundin jól hjá 
þér? 
Mjög misjöfn eftir því hvar er verið 
að spila hverju sinni, hvort það sé 
útileikur eða heimaleikur en í ár 
eigum við leik annan í jólum. Sem 
betur fer verður hann á heimavelli 
þannig að við ferðumst ekki á jóladag 
á hótel daginn fyrir leik. Þannig að 
jólin í ár verða í faðmi fjölskyldunnar 
sem sér sér fært að koma í heimsókn 
til mín og halda upp á hátíðirnar 
saman. Svo er bónus fyrir þau að 
geta farið á leiki í leiðinni. 

2. Hvað er í matinn á aðfangadag? 
Hamborgarhryggur. 

3. Færðu eitthvað sent frá Íslandi 
sem ekki er hægt að vera án á 
jólunum?  
Já, eins og ég segi þá kemur 
fjölskyldan í heimsókn og kemur 
með allt með sér, eins og jólaöl, 
hamborgarhrygginn og smákökurnar. 
Það er mjög mikilvægt að reyna að 
halda í hefðirnar þó maður haldi ekki 
jólin heima. 

4. Nú er lítið um jólafrí í ensku 
úrvalsdeildinni, gerið liðið 
eitthvað saman yfir hátíðarnar? 
Nei, menn reyna forðast það. Erum 
mestmegnis saman allt tímabilið 
þannig að allir liðsfélagarnir reyna 
eyða tímanum með fjölskyldu og 
vinum þegar þeir geta og sérstaklega 
yfir hátíðirnar.

5. Eftirminnilegasta jólagjöfin? 
Ég hef fengið þær nokkrar en það 
sem stendur alltaf upp úr hjá mér 
er eitthvað persónulegt, eins og 
myndir af okkur systkinunum þegar 
við vorum yngri rammaðar inn eða 
eitthvað svona persónulegt á bak 
við gjöfina. Mínar gjafir þurfa ekki að 
vera dýrar eða neitt, það er hugsunin 
á bak við hana sem skiptir mestu 
máli. 

6. Hvað er það sem umfram annað 
myndar jólastemminguna hjá þér, 
m.ö.o hvað er það sem segir þér 
að jólin séu komin? 
Það var náttúrulega þegar ég var 
yngri þegar við fjölskyldan fórum 
saman að versla jólagjafir og fleira en 
eftir að ég flutti út þá hef ég einhvern 
veginn aldrei pælt í því hvað kemur 
mér i jólastemmninguna. 

7. Hvað keyptir þú síðast í þegar 
þú fórst um flugvöllinn? 
Eitthvað krem úr Blue Lagoon 
búðinni ásamt því að koma við í Duty 
Free/Fríhöfninni og grípa íslenskt 
nammi með, já og hamborgarasósu 
úr Inspired by Iceland.

íþrÓttaJÓl 
aron einar gunnarson

Mynd: www.640.is

Peysa, skyrta og taska: Boss

Módel: Árni Þór Ármannsson 

Stílisti, hár & Make-up: Steinunn 

Markúsdóttir

Ljósmynd: Óli Haukur/OZZO
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cappuccino crémE bruléE

hráEfni
6 dl rjómi 
8 eggjarauður 
1 vanillustöng 
2 kanilstangir 
2 tsk. Neskaffi
100 g sykur

aÐfErÐ
Byrjið á því að setja rjómann í pott. 
Skerið vanillustöng í tvennt, skafið 
fræin úr stönginni og setjið út í 
rjómann. Setjið svo restina (hýðið) af 
vanillustönginni með til suðu sem er 
síðan sigtuð frá, rjóminn látinn sjóða, 
svo lækkað þegar suðan kemur upp, 
látið malla á lágri suðu í 5–7 mínútur. 
Setjið sykur og eggjarauður saman 
í hrærivélaskál og þeytið þangað til 

stífnar. Takið svo rjómann af hellunni 
og blandið saman við þeytinginn í 
skálinni með písk. Notið sigti til að 
sigta stangirnar frá blöndunni. Setjið 
í litlar skálar eða eldfast mót og 
bakið við 200°C í vatnsbaði í 15 mín. 
Vatnsbað er ílát með vatni í sem er 
undir skálunum með mótinu sem sett 
er inn í ofninn. Takið út og látið kólna 
í ísskáp. 

Þegar á að bera réttinn fram er 
stráð sykri yfir og hann brenndur. 
Hægt er að nota grillið í ofninum eða 
kokkalogsuðutæki, sykurinn myndar 
þá harða skán yfir búðinginn. Borið 
fram eftir brúnun á sykrinum. Þá 
er sykurinn volgur en búðingurinn 
kaldur.

hnEtustEik
a la petpet

Fyrir þá sem vilja prófa 
eitthvað annað en hefðbundinn 
hamborgarhrygg, kalkún eða 
Londonlamb á jólunum og vilja 
vera aðeins ,,öðruvísi“ er tilvalið 
að prófa hnetusteik a la petpet, 
a.k.a. Pétur Pétursson. Pétur hefur 
verið rómaður fyrir matargerð sína 
í gegnum tíðina. Hann var meðal 
annars yfirkokkur á veitingastað 
Bláa lónsins þegar hann komst á 
topp 50 yfir bestu veitingastaði 
í heimi. Flokka má Pétur sem 
stjörnukokk, en hann kokkaði m.a. 
fyrir engan annan en Sting á meðan 
hann var hér á landi um síðustu 
áramót. 

Pétur hefur verið fenginn til að 
koma íslenskum saltfiski á kortið 
í Brasilíu. Hann hefur farið út til 
Brasilíu og eldað fyrir fjölda fólks 
og kom hann meðal annars fram 
í sjónvarpsþætti þar ytra. Í dag er 
Pétur þó óvirkur matreiðslumaður 
eða svo til og starfar nú sem 
osteopati við góðan orðstír.

Hnetusteikin hans er fræg og 
hefur verið á boðstólum á þeim 
veitingastöðum sem hann hefur 
starfað. Nú gefst lesendum einstakt 
tækifæri á að prófa þessa rómuðu 
hnetusteik. Eftirrétturinn er ekki af 
verri endanum en þar er boðið upp á 
Cappuccino Créme Brulée. 

hnEtustEik

hráEfni
300 g cashew-hnetur, létt muldar í 
höndum 
100 g hesilhnetur, létt muldar í 
höndum 
2 stk. kúrbítur, smátt skorinn 
1 stk. laukur, smátt saxaður 
4 gulrætur í bitum
6 blöð af blaðlauk
300 g sveppir 
200 g sellerí
½ ferskur chilli 
10 g engiferrót 
3 tsk. Fáfnisgras (estragon, 
terragon) 
1 stk. kjúklingateningur (Knorr)
1 dós kókosmjólk 
250 g íslenskt smjör 
1–2 bollar haframjöl

aÐfErÐ
Laukur og sellerí eru sett í pott og 
gullbrúnuð í smjörinu. Kúrbítur 
næst látinn malla með lauknum 
og selleríinu. Gulrætur skrældar, 
skornar og settar í pottinn. 
Blaðlaukur saxaður og settur í 
pottinn. 

Sveppir skornir í fjóra hluta og settir 
í pottinn. Engiferrót smátt rifin og 
chilli-fræ hreinsuð í burt, saxað fínt 
og sett út í. Síðan er kókósmjólkinni 
hellt út í gumsið.
Kryddið með Fáfnisgrasi, tening og 
pipar.

Því næst eru hneturnar settar í 
matvinnsluvél og grófmalaðar og 
síðan léttristaðar á pönnu og settar í 
pottinn síðustu 5–8 mínúturnar. Nú 
má bæta haframjöli við til að þykkja 
þar til gumsið er orðið stíft, ca. 1–2 
bollar. Látið malla í 10 mínútur í 
pottinum. Að lokum er allt gumsið 
sett í 220 °C heitan ofn og bakað í 
30–40 mínútur, þar til það verður 
fallega stökkt ofan á.

huGmynDir aÐ mEÐlæti
Sveppasósa, léttsteiktar sætar 
kartöflur í smjöri, Waldorfsalat, 
ferskt salat, klettasalat eða 
villihrísgrjón. Annars er ekkert rangt 
í þessu og ef þér dettur eitthvað 
annað í hug, þá af hverju ekki?

vínsérfræÐinGar 
fríhafnarinnar 
mæla með Baron De Ley Tres 
Vinas með hnetusteikinni. 
Frábært vín, rismikið og 
nokkuð litsterkt hvítvín frá 
Rioja með feita áferð. Gott 
er að njóta eitt og sér í glasi 
eða með feitari fiskmat eða 
hnetusteik.

vínsérfræÐinGar fríhafnarinnar 
mæla með sætvínum/eftirréttavínum með Créme 
Brulée-inu. Gott er að hafa sætvín/eftirréttavín með 
sætum eftirréttum. Við erum með fjöldann allan af 
sætvínum, þar á meðal er Tokaj og Sauternes, bæði 
ljós á lit. Einnig er afbragð að hafa Malbec Malamado 
og að auki eigum við 30 ára PX sérrí Noe. 

nJÓtiÐ vEl!!
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JÓlabJÓr
8 tegundir

carls jul

Carls Jul er dökkur jólabjór sem sker sig 
úr. Bjórinn er með hæfilegt áfengismagn 
og fer mjög vel með þeim feita mat sem 
oft er borinn fram yfir hátíðarnar. Hann 
mun því án efa gleðja bragðlaukana um 
jólin. Hönnunin er mjög jólaleg í fallegum 
jólalitum.

Sú hefð að bjóða upp á jólabjóra er ekki mjög 
gömul en talið er að fyrstu jólabjórarnir hafi komið 
á markað upp úr 1970 í Bandaríkjunum og nokkru 
síðar í Evrópu. Íslendingar fóru að sjá fyrstu 
jólabjórana fljótlega eftir að bjórinn var leyfður 
árið 1989. Það sem er frábrugðið við jólabjórana 
almennt er að þeir eru oftast bragðmeiri, sterkari 
og í þá eru notað óhefðbundin hráefni og krydd 
sem tengjast jólunum. Það sem gerir þetta tímabil 
skemmtilegt er að bjórarnir eru eingöngu til sölu 
í takmarkaðan tíma og ef fólk tryggir sér ekki 
bjóra strax í upphafi þá er hætta á því að það verði 
enginn jólabjór til í kælinum kringum hátíðirnar. 
Fríhöfnin hefur valið af kostgæfni nokkrar 
vinsælar og spennandi tegundir til að þjónusta 
sína viðskiptavini sem allra best. 
Skál fyrir jólunum!

jÓla BOcK

Víking Jóla Bock kom sá og sigraði árið 2010 og 
hefur verið gríðarlega vel tekið af bjórsérfræðingum 
þar sem hann hefur yfirleitt skorað hæst eða verið 
með hæstu bjórum í samanburði við aðra jólabjóra. 

Jóla Bock er bruggaður í stíl hefðbundinna Bock 
bjóra „Traditional Bock“. Í réttu ljósi kemur 
skemmtilega dökkrauðbrúnn liturinn fram. 
Grunnmaltið er Munichmalt sem gefur ríkulegt 
maltbragð og svolítinn karmellu- og súkkuaðikeim 
sem kemur fram í eftirbragðinu, ásamt að gefa 
bjórnum mýkt og smá sætleika. Þessi bjór er 
gríðarlega góður með hinum hefðbundna salta 
íslenska jólamat en einnig frábær með villibráðinni.

VÍKING jÓlaBjÓr

Víking jólabjórinn er kominn í sölu í 23. skiptið og er orðinn 
órjúfanlegur partur af jólahaldi Íslendinga enda vinsælasti 
íslenski jólabjórinn. 

„Víking jólabjór er flóknasti bjór sem framleiddur er á Íslandi. 
Það tekur rúmar 5 vikur að famleiða hann á móti um 2 vikum 
með aðra bjóra. Þetta er vegna eftirgerjunar við lágt hitastig 
sem gefur bjórnum náttúrulega kolsýru, þétt og mjúkt 
bragð, mikla fyllingu og góða froðu,“ sagði Baldur Kárason 
bruggmeistari Víkings.

Víking jólabjórinn selst upp á hverju ári þrátt fyrir ráðstafanir 
um aukið magn. Í hann eru notaðar nokkrar gerðir af malti 
til að gefa honum rétta bragðið og litinn. Karamellumalt 
gefur honum dekkri lit og keim af brenndum sykri, kaffi og 
karamellu. Víking jólabjórinn hentar vel með mat og því 
tilvalinn í veisluna og á hlaðborðið.

TuBOrG jul

Tuborg jólabjórinn er botngerjaður 
Vínarstílsbjór, byggður á lager. Í honum er 
bragðkeimur af karamellu og enskum lakkrís. 
Bjórinn er dökkgullinn og með sterkri angan af 
karamellu, korni, lakkrís og sólberjum. Hann 
passar einstaklega vel með jólamat, reyktu og 
óreyktu svínakjöti, önd, síld og hangikjöti.
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Gjafapakkning aðeins fáanleg í Fríhafnarversluninni

Stella Artois dregur nafn sitt af jólastjörnunni og var upphaflega 
brugguð sem jólagjöf til bæjarbúa Leuven í Belgíu þar sem Stella 

hefur verið brugguð öldum saman.

Gylltur lager sem mótvægi við það dökka öl sem var allsráðandi á 
þessum tíma. Þessi gyllti litur hefur svo séð um að lýsa upp 

hátíðirnar fyrir margar kynslóðir upp frá því.

„Artois“ er svo virðingarvottur við Sebastian Artois, 
fyrrum bruggmeistara og eiganda brugghússins.

upphaflega bruggaður sem

jólabjór

jÓlaGull

Jólagull í ár er millidökkt öl með 
rauðbrúnum tón, fjölmörgum 
bjórunnendum til mikillar gleði. Froðan er í 
samræmi við bruggaðferðina, þétt og örlítið 
brúnleit. Ölið er ljúft og fersk, þurrhumlað 
með East Kent Goldings-humlum sem 
ásamt ölgerinu gefa ríkan ávaxtakeim 
með ögn af appelsínu og mynda fullkomið 
jafnvægi við milda beiskjuna, ákveðna sætu 
með ögn af ristun og lakkrís.

eGIls malT jÓlaBjÓr

Egils Malt jólabjórinn á ættir að rekja til 
hinnar sígildu þýsku Dunkelættar en er 
aukreitis nátengdur gamla góða Maltinu 
– sem gefur hraustlegt og gott útlit! 
Þess vegna passar Egils Malt jólabjór 
meðal annars vel við sætu kartöflurnar 
á kalkúnadiskinum, súkkulaði créme 
brulée og í staðinn fyrir glöggið með 
piparkökunum.

Thule jÓlaBjÓr

Thule vörumerkið er vel þekkt fyrir 
bragðgóðan bjór og mikla gleði. Í ár er 
20 ára afmæli Thule í núverandi mynd 
og því þótti við hæfi að koma Thule 
jólabjór á markað. Thule sker sig frá 
öðrum jólabjórum með því að vera örlítið 
skemmtilegri á bragðið. Thule jólabjór er 
millidökkur gæðabjór með góða fyllingu. 
Í bragði má finna karamellu, súkkulaði 
og vott af lakkrís í eftirbragðinu – algjört 
nammi.
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JÓlasmákaka

hráEfni
2 martini-glös
2 piparkökur, muldar
30 ml Kahlua 
60 ml Amarula
60 ml piparmyntusnafs
90 ml Baileys
2 klakar 

aÐfErÐ
1. Setjið tvö martini-glös í ísskápinn og kælið í 30 mínútur.
2. Setjið muldu piparkökurnar í skál, setjið síðan smá vatn 
í aðra skál. Til að skreyta kældu glösin, dýfið brúninni á 
glösunum í vatnið og síðan í skálina með piparkökunum.
3. Setjið piparmyntusnafsinn, Kahlúa, Baileys og Amarula í 
kokteilhristara og bætið klökunum við, hristið vel og hellið í 
martini-glösin.
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JÓlaDrykkir
uppskriftir

Heimildir:  http://www.thechristmasmag.com

http://mixthatdrink.com

http://cocktails.about.com

http://www.drinknation.com

Peysa, skyrta, buxur, 

skór og taska: Boss

Módel: Árni Þór Ármannsson 

Stílisti, hár & Make-up: 

Steinunn Markúsdóttir

Ljósmynd: Óli Haukur/OZZO

EnGlaynDi

hráEfni
30 ml rjómi
20 ml triple sec
20 ml gin
2–3 svettur af grenadine

aÐfErÐ
1. Setjið allt hráefnið í 
kokteilhristara með klökum.
2. Hristið vel.
3. Hellið í kæld kokteilglös

JÓlasvEinaskot

hráEfni
1 hlutur grenadine-síróp
1 hlutur grænt Créme de Menthe
1 hlutur piparmyntusnafs

aÐfErÐ
1. Setjið fyrst grenadine-sírópið.
2. Setjið næst mjög varlega Créme de Menthe.
3. Og efst kemur svo piparmyntusnafs.

JÓl í Glasi

hráEfni
1 hlutur Aftershock-skot
1 hlutur romm, kryddað
2 hlutur Dr. Pepper

aÐfErÐ
1. Setjið Dr. Pepper og rommið í glas.
2. Setjið síðan Aftershock út í og 
leyfið því að blandast.



Inga Guðmundsdóttir

Kornflexkökur
2 dl hveiti
1/2 tsk. sódaduft
1/4 tsk. salt
100 g smjörlíki
1 dl sykur
1 dl púðursykur
2 dl kornflex
2 dl haframjöl
1 tsk. vanillusykur
1 dl kókosmjöl
1 egg

Aðferð
1. Hrærið smjör, sykur og púðursykur saman.
2. Bætið egginu út í. 
3. Bætið öllum þurrefnunum, síðast kornflexinu.
4. Setjið á plötu með teskeið og bakið í ofni 
við 180–190 °C.
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fríhafnarsmákökur
starfsmenn gefa okkur nokkrar uppskriftir

Mynd: www.ljufmeti.com

Við fengum nokkra Fríhafnarstarfsmenn til 
að gefa okkur uppskrift af smákökum sem 
eru í uppáhaldi á þeirra heimilum.

Íris Guðjónsdóttir

Súkkulaðibitatoppar
(Hrærð)
3 bollar hveiti
1 bolli sykur
220 g smjörlíki
2 egg
2 tsk. natrón
1 tsk. salt
1 tsk. vanilludropar
100 g súkkulaðispænir eða 
mini-m&m
Völudropar

Aðferð
1. Hitið ofnin í 175 °C 
2. Smjör og sykur hrætt saman. 
3. Setjið eggin út í og hrærið.
4. Blandið öllum þurrefnum við.
5. Mótið kúlur og raðið á plötu.
6. Bakið í 8–10 mínútur
7. Setjið völudropana ofan á 
kökurnar þegar þær koma út úr 
ofninum.

Oddur Friðriksson

Nammibitar
90 g salthnetur
25 g möndlur
25 g heslihnetur, gróft hakkaðar
25 g graskersfræ
25 g sesamfræ
100 g Kellog's Coco Pops
100 g Kellog's Allbran
50 g Kellog's Special K
100 g ljós púðursykur
125 g ljóst síróp, t.d. Lyle's Golden 
Syrup
100 g smjör

Aðferð
1. Ristið allar hnetur og fræ saman á þurri 
pönnu en gætið þess að brenna ekki.
2. Setjið púðursykur, síróp og smjör í pott 
og hitið gætilega þar til allt er bráðið.
3. Blandið öllum þurrefnum saman við.
4. Klæðið 12 x 30 cm mót með 
smjörpappír, hellið massanum í það og 
látið hann kólna.
5. Kælið í ísskáp í a.m.k. 4 klst. Skerið 
hann svo í teninga eða lengjur.

Þorgeir Axelsson

Loftkökur
500 g flórsykur
2 3/4 msk. kakóduft
1 tsk. hjartasalt
1 egg

Aðferð
1. Blandið saman þurrefnunum.
2. Setjið eggið saman við og hnoðið. 
3. Setjið deigið í hakkavél með 
loftkökumóti (slétt niðri og riflað uppi) 
eða rúllið bara út í mjóar lengjur og 
skerið þær í um 5 cm langa bita.
4. Bakið kökurnar í miðjum ofni við 200 
°C í 10–12 mínútur eða þar til þær lyftast.  

Ragnheiður Ólafsdóttir

Ritz-kex draumur
1 pakki ritz-kex
1 krukka hnetusmjör
3 plötur af dökku og ljósu bökunarsúkkulaði

Aðferð
1. Smyrjið hnetusmjörinu á ritz-kexið og setjið 
annað ofan á (eins og samloka).
2. Bræðið súkkulaðið yfir vatnsbaði, 
ljóst og dökkt blandað saman.
3. Dýfið síðan smurða ritz-kexinu í súkkulaðið.
4. Látið storkna á smjörpappír.

Inga Teitsdóttir

Mínar ,,Sörur"
4 dl möndlur
4 dl flórsykur
2 eggjahvítur

Aðferð
1. Malið möndlurnar.
2. Stífþeytið eggjahvíturnar og flórsykurinn.
3. Bætið möndlunum varlega út í.
4. Setjið deigið í litlum toppum á 
bökunarplötu og bakið við 200 °C í 8–10 
mínútur.

Smjörkrem
100 g smjör
1 dl flórsykur
1 eggjarauða
2 msk. kakó
1/2 tsk. sterkt kaffi + dass af Amarula 
eða Grand Marnier
Kremið þykkt með flórsykri
150 g dökkt hjúpsúkkulaði

Aðferð smjörkrem
1. Þeytið smjör, flórsykur, eggjarauðu, kakó 
og kaffi saman.
2. Setjið kremið á kökurnar og kælið þær vel.
3. Bræðið súkkulaðið yfir vatnsbaði.
4. Dýfið kökunum smjördeigsmegin ofan 
í súkkulaðið og kælið.
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súkkulaÐi
jól

linDt
konfekt

linDtkúlur 
í JÓlasokk

wErthEr's
jólastjarna

toffifEE
jólakassi

mErci pEtits
fjórar tegundir

lakriDs
jólasúkkulaði 
húðaður lakkrís

fErrEro rochEr
jólakúla

raffaEllo
jólastjarna

linDt
kúlur

bailEys
gjafabox
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nÓi síríus 
konfekt

135 g

400 g

800 g

konfEktflöskur

Tilboð fram að jólum!! 
Ef þú kaupir tvo konfektkassa frá Nóa 
færðu Nóa rjómasúkkulaðihúðaðar 
rúsínur í kaupbæti.

nÓi síríus 
í jólaskapi

pipp mEÐ irish crEam 
hátíÐarfyllinGu

nizza mEÐ 
piparkökum

síríus rJÓmasúkkulaÐi 
mEÐ frönsku núGGati

JÓla opal mEÐ 
JarÐabErJabraGÐi
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DJúpur
3 fyrir 2
Djúpur 3 fyrir 2 tilboð í nóvember! 
Þú kaupir 3 stykki af einni gerð en 
borgar fyrir 2 stykki.
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JÓlaDaGatöl
playmobil og lego

lEGo friEnDs 
DaGatal

lEGo city DaGatal

lEGo star wars 
DaGatal

playmobil fairiEs 
DaGatal

playmobil DraGon 
DaGatal
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JÓlaGJafir
fyrir krakkana

cars bílabraut

supErman
oG monstEr hiGh

barbiE

fishEr pricE svErÐ 
oG skJölDurpinypon snJÓ 

vEttvanGur

planEs 
þJÓnustusvæÐi

DisnEy banGsar í 
ýmsum stærÐum 
oG GErÐum
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JÓlaGJafir
back to basics
Það fyllast eflaust margir nostalgíu við það að sjá 
þessi klassísku Fisher Price leikföng. Lesendur margir 
hverjir léku sér örugglega með þessi á yngri árum, 
kannski þegar þau heimsóttu ömmu eða voru svo 
lánsöm að eiga slík leikföng heima hjá sér. Nú gefst 
börnum aftur tækifæri til að leika sér með þessi 
sígildu leikföng, þau eru komin aftur!

Myndavélin var fyrst framleidd árið 
1968. Fimm mismunandi mynddiskar 
fylgja.

Útvarpið var fyrst kynnt 
til sögunnar árið 1959. 
Spiladós sem spilar fallegt 
lag á meðan lítil mynd 
rúllar yfir skjáinn.

Píanóið var fyrst 
framleitt árið 1969. 
Spilar þrjú mismunandi 
lög.

Mjólkurbíllinn var fyrst framleiddur 
árið 1965. Bílstjórinn snýr höfðinu 
fram og til baka þegar bíllinn er 
dreginn. Hægt að taka litríku 
mjólkurbrúsana af.

Hver man ekki eftir þessum? 
Plötuspilarinn var fyrst framleiddur 1971.
Fimm plötur með lögum á báðum hliðum fylgja. 
Trekktu snúningsborðið og settu „nálina“ niður
til að hlusta á 10 mismunandi lög.

Gamli góði síminn var 
fyrst framleiddur 1961. 
Snúningsskífa með 
bjölluhljómi og augu sem 
hreyfast upp og niður 
þegar síminn er dreginn 
áfram. Sannkallaður 
gleðigjafi og frábær í 
þykjustuleikinn.

krEfJanDi lEGo 
JÓlaþorp

lEGo 
jól

lEGo ninJaGo

lEGo friEnDs

lEGo Galaxy 
squaDlEGo turtlEs





GLEÐILEG JÓL

Smelltu á Grinch til að skrá þig á 
póstlistann okkar


