
GJAFABRÉF
FIMMTUDAGUR  6. DESEMBER 2012

Kynningarblað
Heimatilbúin gjafabréf
Gjafabréf í flug
Pakkaleikir
Jólaskraut
Gildistími gjafabréfa



KYNNING − AUGLÝSINGGjafabréf FIMMTUDAGUR  6. DESEMBER 20122

Hugmyndir að gjafabréfum 
frá krökkunum til mömmu 
eða pabba:

Heimaspa: 
Heimaspagjafakortið inniheldur 
slakandi bað eða fótabað. Þegar 
eigandinn vill leysa út gjafabréf-
ið þarf að láta renna í bað og skella 
einni matskeið af grófu salti út í 
og einni teskeið af ólífuolíu, ásmt 
þremur sneiðum af sítrónu. Ef ekki 
er baðkar á heimilinu er hægt að 
útbúa fótabað í bala eða vaskafati. 
Þá þarf minna magn af salti, olíu 
og sítrónu.

Hálftíma friður: 
Friðargjafabréfið inniheldur 30 
mínútna algjöran frið og þögn. 

Eftir að búið er að afhenda gjafa-
bréfið getur sá sem fékk það notað 
það þegar honum sýnist, en að-
eins einu sinni. Þegar gjafakort-
inu hefur verið framvísað má ekki 
trufla viðkomandi á nokkurn hátt, 
sama hvað gengur á, nema í algjör-
um neyðartilfellum.

Matartími: 
Matartímagjafabréfið felur í sér 
umsjón kvöldverðar og frágangs 
í eitt skipti. Hægt er að hafa það 
innifalið að eigandi gjafabréfsins 
velji það sem á að vera í matinn, ef 
þið treystið ykkur til að elda hvað 
sem er. 

Einfaldara er þó að hafa fyrir-
fram ákveðna máltíð í gjafabréf-
inu sem þið kunnið að elda.

Húsverk: 
Húsverkagjafabréfið felur í sér um-
sjón ákveðinna húsverka, til dæmis 
í einn dag.  Einnig getur Húsverka-
gjafabréfið innihaldið mörg lítil 

gjafabréf á eitt og eitt verk sem 
eigandi bréfsins getur framvísað 
þegar honum hentar. Til dæmis 
uppvask, að ryksuga, fara út með 
ruslið, þurrka af og svo framvegis.

Til mömmu 
og pabba frá 
krökkunum
Heimatilbúin gjafabréf geta verið stórsniðug gjöf frá 
krökkunum til mömmu og pabba. Eina sem þarf að 
gera er að finna upp á einhverjum einföldum 
athöfnum sem gleðja þreytta foreldra á jólum. 
Systkini geta svo hjálpast að við að útbúa 
gjafakortið og skreyta. 

Húsverkagjafabréfið gæti falið í sér 
umsjón með einu eða fleiri húsverkum í 
einn dag. NORDICPHOTOS/GETTY

Gjafabréf á eina máltíð og frágang á eftir 
er sniðugt. Passið bara að bjóða upp á 
máltíð sem þið treystið ykkur til að elda.

NORDICPHOTOS/GETTY

Heimaspa fyrir þreytta foreldra.
NORDICPHOTOS/GETTY

Gjafabréf upp á algjöran frið í hálftíma myndi gleðja mömmu og pabba.
NORDIC  PHOTOS/GETTY

Innkaup og fjárútlát eru sjaldan meiri en í desember. Þeir sem 
vilja koma böndum á útgjöldin og vísareikninginn ættu ekki að 
fara út úr húsi án þess að vera með lista, hvort sem ætlunin er að 
kaupa gjafir eða inn til heimilisins. Freistingarnar eru víða og list-
inn hjálpar til við að halda fókus. 
Það er gott að skrá niður alla sem á að gefa og reyna að gera sér í 
hugarlund hvað á að kaupa handa hverjum áður en lagt er í hann. 
Til þess eru fjölmörg hjálpartæki og má nefna þann fjölda bækl-
inga og blaða frá verslunum vítt og breitt sem hrynja inn um 
bréfalúguna á hverjum degi. Við lestur þeirra kvikna hugmynd-
ir og er jafnvel hægt að gera verðsamanburð. Þá er gott að áætla 
hversu miklu á að eyða og halda sig innan marka. 
Þegar farið er eftir jólamatnum ber að gæta þess að vera ekki með 
tóman maga. Þá er næsta víst að alls kyns rándýr óþarfi slæðist 
með. Skrifið niður uppskriftir og rétti sem eiga að vera á boðstól-
um og kaupið eingöngu það sem er á listanum.

Listamánuðurinn

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
Tryggðu þér miða!

Miðasala í fullum gangi

Einnvinsælastigamanleikurallra tíma!

EEEiEiEiEE nnvvvvivivivinnnnsnsnsnsnssæælaggagagagaammmmmamamanleikallra tím



Jólapakkatilboðið á þessu verði gildir til London Heathrow, London Gatwick, 
Manchester, Glasgow, Kaupmannahafnar, Stokkhólms, Oslóar, Amsterdam, 
Frankfurt, Munchen, París og Helsinki í Evrópu og til New York, Boston,  
Denver, Seattle og Toronto í Norður-Ameríku.

Ferðatímabil er frá 10. janúar til og með 15. apríl 2013 (síðasti ferðadagur).
Eftir að ferðatímabili lýkur gildir jólagjafabréfið sem inneign upp í fargjöld Icelandair.

* Innifalið: Flug fram og til baka, skattar og önnur gjöld. Sölutímabil er frá 23. nóv. til 24. des. 2012 kl. 18.00. Bókunartímabil jólafargjalda er frá 20. des. 2012 til og með 11. jan. 2013. Lágmarksdvöl er aðfaranótt 
   sunnudags nema á Saga Class. Takmarkað sætaframboð. Sjá nánar á icelandair.is. Þessar ferðir gefa 3.000-16.200 Vildarpunkta. Jólafargjöld eru ekki endilega í boði í hverju flugi og sætaframboð er takmarkað.

+ Kauptu jólapakka á www.icelandair.is

GEFÐU FRÍ UM JÓLIN
JÓLAPAKKAR ICELANDAIR ÞAR SEM ALLT ER INNIFALIÐ*

Evrópa frá 31.900 kr.
eða 27.900 Vildarpunktar og 12.000 kr.
*Innifalið: Flug, flugvallarskattar, sætisbókun án   
 endurgjalds og ein taska, allt að 23 kg.

USA frá 54.900 kr.
eða 47.900 Vildarpunktar og 22.000 kr.
*Innifalið: Flug, flugvallarskattar, sætisbókun án   
 endurgjalds og tvær töskur, allt að 23 kg hvor.
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Ég byrjaði að renna jólatrén í 
byrjun október og er því búin 
að vera í jólagírnum í allt 

haust. Það er bara skemmtilegt, ég 
hefði vel getað byrjað fyrr,“ segir 
Guðbjörg Káradóttir keramikhönn-
uður, en hún hannar og framleiðir 
postulínsmuni ásamt Ólöfu Jakob-
ínu Ernudóttur innanhússarkitekt 
undir heitinu Postulína.

Samstarf þeirra Guðbjargar og 
Ólafar hófst fyrir tveimur árum með 
staflanlegum kertastjaka úr postu-
líni og kaffikrúsum með bókstöfum 
á. Þá sýndu þær kúluvasann Ma-
rimo á Hönnunarmars í vor og nú í 
nóvember sendu þær frá sér blóma-
vasa sem einnig er kertastjaki. Nýj-
ustu vörurnar þeirra eru jólatrén 
sem ætluð eru til að standa á borði 
og litlir pendúlar, jólaskraut til að 
hengja upp.

„Þetta er allt handrennt postulín 
og við reynum að renna á sem fjöl-
breyttastan hátt. Það er til dæmis 
ekki hefðbundið að renna massíf-
an hlut eins og jólatrén eru unnin, 
yfirleitt eru rennd opin form eins 
og bollar, vasar og skálar,“ útskýrir 
Guðbjörg. „Ég sé um framleiðsluna 
en við Ólöf vinnum alla hönnunar-
vinnu saman og skiptum með okkur 
verkum.“

Pendúlarnir eru unnir upp úr 
jólakúlu úr postulíni eftir Guð-

björgu sem hún sýndi á sýningu 
Handverks og hönnunar í fyrra. 
Guðbjörg fékk Skúla-viðurkenningu 
fyrir kúluna og í framhaldinu unnu 
þær Ólöf staka pendúla sem hengja 
má upp.

„Ég kallaði þá kúlu, Gull, reyk-

elsi og myrru og hannaði hana út 
frá þessum gömlu glerkúlum sem 
margir þekkja, sem eru mikið flúr-
aðar og skreyttar innan í. Gull, reyk-
elsi og myrra er einfaldari í sniðum, 
opin hálfkúla og inni í henni er lítill 
pendúll,“ útskýrir Guðbjörg.

En á hún sjálf eitthvert uppá-
haldsjólaskraut sem hún heng-
ir upp á jólum? „Ég held auðvitað 
upp á eitthvað og þá vegna þess að 
það tengist einhverjum minning-
um frekar en að það þyki sérstak-
lega smart.“

Nánar má forvitnast um Postu-
línu á Facebook en vörur Postulínu 
má meðal annars nálgast í hönnun-
arhúsinu ATMÓ á Laugavegi.

Þetta er allt 
handrennt 

postulín og við reynum 
að renna á sem 
fjölbreyttastan hátt.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512-5432 
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Gjafabréf frá flugfélögum geta nýst í aðventuferð á næsta ári, til 
dæmis til New York, Lundúna, Parísar eða Rómar. Heimsborgirn-
ar eru fallega skreyttar með jólatrjám og –ljósum á aðventunni. 
Róm er þar engin undantekning. Ítalir eru kaþólskir og jólin bera 
keim af því. Jólaljósin í Róm eru tendruð í lok nóvember. Fræg-
ar götur eins og Via dei Coronari, via dei Condotti, sem er ein dýr-
asta gata í heimi, og via Orso eru allar fagurlega skreyttar og bjóða 
mikið úrval af vönduðum jólagjöfum. Sömu sögu er að segja um 
torgið Piazza Sant‘Eustachio.

Stærsti og frægasti jólamarkaður borgarinnar er á Piazza Na-
vona en þar í kring eru aldagamlar, fallegar byggingar. Markaðs-
tjöldin svigna undan góðgæti, jólaskrauti og heimalöguðu sæt-
meti. Þá er markaður listamanna áhugaverður í Artigiani sotto 
l‘Albero en hann hefur ekki verið haldinn áður. Listamarkaðurinn 
verður haldinn 16.–18. desember. Þar er einnig sælkerajólamark-
aður (slow food) um helgar. 

Skemmtilegt er að labba á milli litlu verslananna sem bjóða 
eigin hönnun. Mikil jólastemning er í gangi við spænsku tröpp-
urnar. Þá er um að gera að smakka ítalskan jólamat. Panettone er 
ljúffeng ítölsk jólakaka en oft er hægt að fá hana í sælkerabúðum 
hér á landi. Torrone er algengur eftirréttur á jólum við Miðjarðar-
hafið en hann er gerður úr núggati, hunangi, sykri, eggjahvítum, 
hnetum og möndlum. 

Jólin í Róm

Rennir jólatré úr postulíni
 Guðbjörg Káradóttir hefur staðið í jólatráarækt frá því í haust en hún hannar jólaskraut úr postulíni ásamt Ólöfu Jakobínu Ernudóttur

Guðbjörg Káradóttir keramikhönnuður rennir jólatré á verkstæðinu sínu en hún hannar undir merkinu Postulína ásamt Ólöfu Jakobínu 
Ernudóttur. MYND/GVA

Nordica
Spa&GYM
Nordica
Spapa&GYM

GEFÐU
GJAFAKORT

dæmdæmdæmdæmi ui ui uum vm vm vm vinsinsinsinsælaælaælaæla  
dekdekdekdekurpurpurpurpakkakkakkakka: a: a: a

SuðSuðSuðSuðS urlurlurlurlandandandandandsbrsbrsbrsbrautautau  2 222
SímSímSímSími 4i 4i 4i 44444 44 5095095095095 0000
nornornornordicdicdicdicasasaspaspa@na@nordordicaicaaspasspa.is.is
wwwwwww no.nordrdicascasspa.pa.pa isisis

Innifalið í 
gjafabréfum er 
aðgangur að 
heilsulind, 
herðanudd í heitum 
pottum, 
handklæði og 
sloppur.

Eldur og Ís
Steinanudd 50mín

Lúxus 
andlitsmeðferð

11.990 kr. 

vinsælast
Klassískt andlitsbað 

og 50 mín nudd

19.800 kr. 10.990 kr. 
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Eins og undanfarin ár býður 
Flugfélag Íslands jólagjafa-
bréf til sölu fyrir jólin,“ segir 

Eva Björk Guðjónsdóttir, deildar-
stjóri hjá Flugfélagi Íslands. 

 Innifalið í gjafabréfi er flug með 
Flugfélaginu fram og til baka á ein-
hvern áfangastaða Flugfélagsins 
innanlands. 

„Verði er stillt í hóf og  kostar 
gjafabréf fyrir fullorðinn 17.900 
krónur en 9.000 krónur fyrir börn á 
aldrinum tveggja til ellefu ára,“ út-
skýrir Eva Björk.

Hægt er að kaupa gjafabréf á 
heimasíðu Flugfélagsins, www.flug-
felag.is, og fær kaupandi bréfið sent 
í pósti næstu daga þar á eftir. 

„Þeir sem hafa hug á að gefa 
f lugferð í jólagjöf eru minntir á 
að geyma það ekki fram á síðustu 
stundu svo gjafabréfið skili sér 
örugglega fyrir jól. Sé ákvörðun 
um gjafabréf tekin á síðustu stundu 
er hægt koma við á einum af af-
greiðslustöðum Flugfélags Íslands 
og kaupa þar gjafabréf sem er af-
hent á staðnum,“ upplýsir Eva Björk.

Í ár, líkt og í fyrra, eru í boði jóla-
gjafabréf með flugi frá Grænlandi 
til Íslands. 

„Grænlendingar koma nú í aukn-
um mæli í frí til Íslands og er ósk-
andi að jólagjafabréfin slái í gegn á 
Grænlandi.“

Jólafrakt sparar tíma og krónur 
Flugfélag Íslands er með tilboð á 
jólafrakt frá 6. til 20.  desember. 
Þá kostar flug með eins til tíu kílóa 
pakka aðeins 1.200 krónur. Til-
boðið gildir til allra áfangastaða 
Flugfélags Íslands innanlands. 
„Einfaldara verður það ekki; pakk-
inn fer samdægurs í flug og um leið 
og hann lendir fær viðtakandi sms-
skilaboð um að hans bíði sending á 
flugvellinum,“ segir Eva Björk.

Ilmandi kakó og piparkökur  
Frá 17. desember og allt fram að 
jólum mun Flugfélag Íslands bjóða 
farþegum upp á ilmandi kakó og 
piparkökur í fluginu. „Sá árlegi við-
burður hefur skapað skemmtilega 
jólastemningu í fluginu. Annar ár-
legur viðburður og hluti af jóla-
stemningu okkar er þegar  stjörnur 
Frostrósa f ljúga með okkur um 
loftin blá en Flugfélagið er einmitt 
styrktaraðili Frostrósa,“ segir Eva 
Björk.

Tilhlökkun og gleði í jólaflugi
Dagana fyrir jól flytur Flugfélag 
Íslands marga farþega sem eru 
á leið heim í faðm ástvina og þá 

skapast sannkölluð jólastemning í 
flugstöðvum og um borð. „Síðustu 
helgina fyrir jól eru einkar  margir 
á ferð og flugi og á aðfangadag er 

flogið til allra áfangastaða innan-
lands. Aðeins tvo daga á ári er ekk-
ert flogið, en það er á jóladag og 
nýársdag.“

Jólastemning hjá Flugfélagi Íslands
Flug og fögur fyrirheit um ferðalög í fjarlæga heimahaga, til ástvina í öðrum landshlutum eða um áður ókannaðar ævintýralendur er 
heillandi jólagjöf. Hjá Flugfélagi Íslands má nálgast jólagjafabréf með flugi á alla áfangastaði þess innanlands og líka til Grænlands.

Eva Björk Guðjónsdóttir, deildarstjóri hjá Flugfélagi Íslands, segir aðventuna hátíðlegan og skemmtilegan tíma hjá flugfólki og 
farþegum þess sem allir eru í jólaskapi og á leið heim í faðm ástvina. Gjafakort Flugfélags Íslands er yndisleg jólagjöf og felur í sér fyrir-
heit um ferðalög á nýju ári. MYND/ANTON

Flugfélag Íslands er styrkt-
araðili Frostrósa sem í ár 
halda jólatónleika í Hörpu 
í Reykjavík og í Hofi á 
Akur eyri. Mikil stemning 
ríkir um borð í flugvélum 
Flugfélagsins þegar söng-
fólkið flýgur yfir landið 
í vetrarbúningi og komu 
þeirra í flugstöðvarnar og 
í flugsætin er beðið með 
eftirvæntingu. Fyrir sunn-
anmenn er sannkallað 
jóla ævintýri að eyða helgi 
á aðventunni í vetrarrík-
inu nyrðra. Ekki er ama-
legt að skella sér norður á 
tónleika Frostrósa 15. des-
ember, smakka hangi-
kjöt og finna jólagjafir í 
Jólagarðinum í Eyjafirði 
og enda á heimsókn til 
jólasveinanna í Dimmu-
borgum í Mývatnssveit. Uppselt er á tónleikana klukkan 19 en enn 
eru til miðar á tónleika Frostrósa klukkan 15 og 22.30. 

Frostrósir í háloftunum

FARSÍMAVEFUR: m.flugfelag.is VINGUMST: facebook.com/flugfelag.islands

JÓLAGJAFABRÉF
FLUGFELAG.ISHÓ HÓ HÓ HÉR KEMUR JÓLI

FLUGFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ ÞVÍ að faðma ætting ja og vini sem oftast — 
sérstaklega um hátíðarnar. Jólag jafabréfið er einmitt rétta g jöfin fyrir þá sem þú vilt sjá 
oftar og líka fyrir þá sem hafa gaman af því að ferðast. Gefðu þeim sem þú elskar vængi og 
dekraðu síðan við þá með kakói, piparkökum, mandarínum og safaríkum sögum. 
 
Bókun á jólapakka skal fara fram í síðasta lagi 28. feb. 2013. Ferðatímabil jólapakka er frá 5. jan. – 31. maí 2013
Frá 1. júní – 1. des. 2013 gildir jólapakkinn sem inneign upp í önnur farg jöld. Nánari skilmálar á www.flugfelag.is

Jólagjöfin 
í ár, bókanleg á 

flugfelag.is

Fullorðinsbréf: 

17.900 kr.

Barnabréf: 

9.000 kr.

  *Innifalið: Flug fram og til baka og flugvallarskattar.
* * Verð fyrir börn 2-11 ára er 9.000 kr.
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Jólagjafirnar sem Ragnhildur 
Kristín Sigurðardóttir gefur 
vinum og vandamönnum eru 

bæði gómsætar og fallegar á að 
líta. Hún hefur síðastliðin tvenn 
jól búið til fjölbreyttar nammi-
jólaskreytingar. „Ég hef alltaf haft 
áhuga á föndri. Mamma mín var 
vön að gera nammikransa úr fíla-
karamellum fyrir jólin og ég fylgd-
ist alltaf með henni gera þá. Ég fór 
svo að gera þetta sjálf og prófa mig 
áfram með fjölbreyttari skreyt-
ingar,“ segir Ragnhildur. 

„Ég hef bæði gefið skreyting-
arnar sjálf í jólagjöf og svo hef ég 
líka búið þær til fyrir aðra til að 
gefa. Einnig hef ég verið að selja 
þær á jólamarkaðnum á Garða-
torgi undanfarið, bæði í fyrra og 
um síðustu helgi.  Skreytingarnar 
eru fjölbreyttar og ef ég þekki 
þann sem ég er að gera skreyt-
ingu fyrir þá reyni ég að tengja 
hana viðkomandi á einhvern hátt. 
Ég nota annað hvort liti, aldur eða 
áhugamál fólks til að finna þema 
fyrir skreytinguna. Til dæmis nota 
ég skraut sem tengist bakstri fyrir 
þá sem hafa gaman af því að baka 
og ef til vill eitthvað tengt teikni-
myndafígúrum fyrir börnin.“

Nammiskreytingarnar eru ekki 
það eina sem Ragnhildur föndrar 

þessa dagana. „Ég geri handgerð 
kort sem eru ætluð til að merkja 
jólapakkana. Þetta eru þó ekki 
hefðbundin merkispjöld því þau 
eru miklu stærri og hægt að skrifa 
meira á þau en bara frá hverjum 
pakkinn er og hver á að fá hann. 
Ég legg mikla vinnu í hvert kort og 
ekkert þeirra er eins. Eins geri ég 
kort fyrir öll önnur tilefni,“ segir 
hún.

Ragnhildur er að eigin sögn 
mikið jólabarn og er dugleg við 
að skreyta heimilið fyrir jólin. 
„Já, já, það er bara allt tilbúið og 
skreytt fyrir jólin, ég þarf yfir-
leitt að halda aftur af mér 
að byrja ekki að skreyta of 
snemma. Ég er eiginlega 
nokkurs konar jólabrjál-
æðingur og það væru, held 
ég, engin jól ef ég byggi ekki 
á heimilinu. Mér finnst þetta 
skemmtilegasti tími ársins 
og ég tek mér meira að segja 
alveg frí frá vinnu í  desember 
til að hafa nógan tíma til að búa 
til skreytingarnar og kortin. Mér 
finnst líka mjög gaman að pakka 
inn jólagjöfunum og skreyta þær.“

Ragnhildur verður næstu tvo 
laugardaga á markaðnum á Garða-
torgi í Garðabæ þar sem hægt er að 
skoða föndrið sem hún gerir. 

Hönnunarteymið Hár úr hala hefur sent frá sér nýja línu vegg-
snaga sem ber heitið Köttur úti í mýri. Áður hafa komið út 
 línurnar, Hani, krummi, hundur, svín og Hestur, mús, tittling-
ur en innblásturinn að baki snaganna er sóttur í sögur, 
vísur og ævintýri. Í nýju línunni eru fjórir mis-
munandi snagar og þá er von á hillum og hillu-
berum sem einnig verða unnir upp úr ævintýrum. 
 Ólafur Þór Erlendsson, húsgagna- og inn-
anhússarkitekt, og Sylvía 
Kristjáns dóttir, graf ískur 
 hönnuður, eru hönnuð-
irnir á bak við Hár úr 
hala. Nánar má forvitnast 
um snagana á www.har-
urhala.is en vörurnar fást meðal 
annars í Epal og Kraum.

Unnið upp úr ævintýrum

Fallegar og fjölbreyttar skreytingar
Ragnhildur Kristín Sigurðardóttir hefur undanfarin jól gefið vinum og vandamönnum bæði gómsætar og glæsilegar heimatilbúnar 
jólagjafir. Hún býr til sérhannaða nammikransa sem tengjast þeim sem eiga að fá gjöfina. Einnig býr hún til falleg handgerð kort.

Ragnhildur Kristín gerir fjölbreyttar nammiskreytingar og handgerð kort sem 
hún gefur vinum og vandamönnum.  MYND/VILHELM

Ragnhildur 
leggur mikla 
vinnu í 
kortin og er 
hvert og eitt 
einstakt. 
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BISCOTTI Í JÓLAGJÖF
Ítalskar biscotti-kökur eru afar 
ljúffengar með kaffinu. Þær er 
auðvelt að baka og þær geymast 
vel í mánuð. Biscotti er enn fremur 
frábær jólagjöf handa þeim sem 
allt eiga. 

Það sem þarf:
350 g hveiti
2 tsk. lyftiduft
2 tsk. mixed spice (kanill, múskat 
og allrahanda)
250 g sykur
3 egg, gott að hræra þau aðeins 
saman
Smátt rifinn börkur af einni 
appelsínu
85 g rúsínur
85 g þurrkuð kirsuber
50 g möndlur
50 g afhýddar pistasíur
Hitið ofninn í 180°C. Leggið 
bökunarpappír á tvær ofnplötur. 
Setjið hveiti, lyftiduft, krydd og 
sykur í hrærivélaskál og hnoðið 
saman. Þá er eggjunum bætt við 
og appelsínuberkinum. Þegar 
deigið er orðið að nokkurs konar 
klumpi er það hnoðað áfram með 
höndunum og ávöxtum, hnetum 

og möndlum bætt saman við. 
Þegar allt er blandað saman er 
deiginu skipt í fjóra hluta. Notið 
hveiti á hendurnar ef deigið er 
blautt.
Takið deighlutana og mótið hvern 
og einn eins og pylsu, um 30 cm 
langa. Setjið tvo hluta á hvora 
bökunarplötu. Ýtið aðeins á deigið 
með flötum lófa áður en því er 
stungið í ofninn. Bakað í 25 til 
30 mínútur. Takið úr ofninum og 
kælið í nokkrar mínútur eða þar 
til deigið er þægilegt fyrir frekari 
meðhöndlun. 
Lækkið hitann á ofninum í 140°C. 
Notið góðan brauðhníf og skerið 
deigið niður í kökur sem eru um 
1 cm á þykkt. Leggið sneiðarnar á 
bökunarplötuna og bakið áfram 
í 15 mínútur. Snúið við og bakið 
aftur í 15 mínútur. Uppskriftin gefur 
72 kökur. 

GJAFA
KORT

Gjafakort Kringlunnar er gjöf af 
öllu hjarta. Þú færð kortið á 

þjónustuborðinu á 1. hæð við 
Hagkaup eða á

gjafakort.kringlan.is

KRINGLAN.IS

Það er lítið mál að útbúa 
skemmtilegan pak kaleik 
sem bæði ungir og aldnir 

hafa gaman að. Hér eru tvær uppá-
stungur að slíkum leikjum. 

Margra laga pakki
Þessi leikur er fyrir fimm til tíu. 
Gott er þó að skipta upp í fleiri hópa 
og vera með fleiri gjafir ef  margir 
eru í boðinu. Gjöfinni er pakkað 
inn í mörg lög af pappír, þátttak-
endur látnir sitja í hring og tónlist 
sett af stað. Þá er pakkinn látinn 
ganga hringinn. Þegar tónlistin er 
stöðvuð má sá sem heldur á pakk-
anum rífa utan af honum umbúð-
irnar. Eitt pappírslag í einu. Tón-
listin er svo sett af stað og stoppuð 
til skiptis og pakkinn látin ganga 
þar til allur pappírinn hefur verið 
rifinn utan af pakkanum. Hlýtur sá 
sem það gerir gjöfina. 

Annað afbrigði af þessum leik er 
að setja blað með áletruðum fyrir-
mælum á milli gjafapappírslaga. 
Áletrunin gæti til dæmis verið 
 skipun um að gala eins og hani, 
hoppa tíu sinnum á einum fæti eða 
blása upp blöðru sem væri áföst 
pappírnum. Þá væri líka hægt að 
koma fyrir smærri verðlaunum á 
milli laga til skiptis við skipanirnar. 
Þetta gerir það að verkum óvissan 
og spennan í leiknum eykst þar sem 
þátttakendur eru ekki vissir hvort 
fýsilegt er að fá að rífa utan af 
pakkanum eða ekki.

Erfitt að opna pakka í 
lúffum
Þessi leikur gengur 
þannig fyrir sig að 
gestum er tilkynnt 
um að nú verði farið 
í smá leik þar sem gjöf 

verði opnuð. Öllum er svo boðið 
sæti. Því næst er lúffum eða ofn-
vettlingum kastað á borðið og gjöf 
eða veglegt gjafabréf sett í kassa svo 
allir sjái hver verðlaunin eru. Þá 
er kassanum pakkað inn í  pappír, 
límt yfir, annað pappírslag, lím og 
svo framvegis.  Leikurinn hefst svo 
á því að tveir teningar eru  látnir 
ganga hringinn. Sá sem fyrst fær 
tvennu má setja á sig lúffurnar og 
byrja að opna pakkann. Á meðan 

halda hinir áfram að kasta 
teningunum. Þegar 

næsti fær tvennu 
 skiptir hann við 
þann sem fyrir 
er. Þannig geng-
ur leikurinn koll 
af kolli þar til 
allur pappír er 
farinn utan af 
 kassanum. 

Pakkaleikir í partíið
Gjafa- og pakkaleikir geta skemmt fólki á aðventunni og í jólaboðum. Í sjálfu 
sér þurfa gjafirnar ekki að vera dýrar enda snúast leikirnir meira um 
skemmtunina eða spennuna sem felst í leiknum sjálfum.

Mikið kapp getur skapast í pakkaleikjum sem verður til þess að lífga upp á veisluna. 
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JÓLADAGATAL
SKOPPU OG SKRÍTLU 
Í KVÖLD.
SKOPPA OG SKRÍTLA OPNA GLUGGA Á 
DAGATALINU Á HVERJUM DEGI TIL JÓLA

Jóladagatal Skoppu og Skrítlu fæst 
í verslunum Hagkaup og Bónus.

GG
L
GA Á 
L JÓLA

UPPSKRIFTABÓK 
MÖMMU
Ein fegursta, hlýlegasta og 
gagnlegasta jólagjöf sem 
móðir getur gefið uppkomnum 
börnum sínum er handskrifuð 
uppskriftabók með uppáhalds-
mömmumatnum og helstu fjöl-
skylduleyndarmálunum úr eld-
húsinu heima. Slíkri gjöf fylgir 
sönn móðurást og umhyggja, 
ásamt velvilja og ósk hennar 
um ætíð góðar og vel heppn-
aðar stundir á matmálstímum 
framtíðar. Uppskriftabók frá 
mömmu er ríkulegur brunnur 
af dýrmætum minningum 
um samverustundir 
fjölskyldunnar 
og góðgæti sem 
aldrei brást 
og var 
alltaf jafn 
gómsætt.

HÚSVERKIN Á NÝJU ÁRI
Það þarf ekki að kosta fúlgur 
fjár að gleðja sína nánustu með 
kærkomnu gjafabréfi og alltaf 
gaman að uppskera óvæntan 
glaðning undan jólatrénu á að-
fangadagskvöld. Heillavænleg 
hugmynd fyrir karla sem eru 
of góðu vanir heima hjá sér er 
að útbúa snoturt gjafabréf til 
sinnar heittelskuðu þar sem 
jafnari húsverkaskiptingu er 
lofað á nýju ári. Það gæti falið 
í sér að karlinn sæi um heim-
ilisþrifin aðra hverja viku eða 
innkaup og matseld um helgar. 
Eins er sjálfsagt að snúa dæm-
inu við þannig að konan gefi 
karli sínum gjafabréf um aukin 
bílaþrif, garðvinnu, snjómokstur 
eða önnur heimilisverk sem 
oftar falla á 
karla.

GILDISTÍMI GJAFABRÉFA
Gjafabréf eru vinsæl jólagjöf en það eru nokkur atriði 
sem fólk ætti að hafa í huga þegar fjárfest er í slíkum 
bréfum.
Fyrst og fremst ætti að athuga gildistíma bréfa en Neyt-
endasamtökin telja að gildistími á gjafabréfi ætti ekki að 
vera styttri en fjögur ár en það er almennur fyrningarfrestur 
á kröfum.
Það getur hins vegar verið skynsamlegt að liggja ekki á inn-
eignarnótum og gjafabréfum og nýta þau sem fyrst sé það 
mögulegt. Bæði getur andvirðið rýrnað eftir því sem tíminn 
líður og þá er alltaf sú hætta fyrir hendi að seljandi hætti 
starfsemi eða verði gjaldþrota. Fari svo er krafan í flestum 
tilfellum töpuð. Heimild: ns.is, Heimasíða Neytendasamtakanna


