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Gefandi gjafir
Gott er að hugsa til þeirra sem minna mega sín um 
jólin. Mörg samtök bjóða fólki að kaupa gjafakort 
með gefandi gjöfum. SÍÐA 2

Hugað að gildistíma
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir gildistíma 
 gjafakorta og nota kortin fyrr en síðar. SÍÐA 3

Skreyttar piparkökur
Fallega skreyttar kökur eru fín jólagjöf og gaman 
að láta þær fylgja með gjafakortinu. SÍÐA 6
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Gjafabréf geta leyst ýmiskonar vanda og gagnast til að mynda þeim 
sem vilja gefa fatnað enda erfitt að velja föt á aðra. Stundum hentar þó 
ekki að tengja bréfið ákveðinni verslun eða verslunarmiðstöð. Tökum 
dæmi:
Þig langar kannski til þess að ástvinur eignist loks hlýja og góða yfir-
höfn. Ef þú kaupir gjafabréf í verslunarmiðstöð er hætt við því að það 
verði notað í eitthvað annað og veljirðu tiltekna verslun takmarkast 
úrvalið við þær yfirhafnir sem þar fást. Þá gagnast jafnvel betur að útbúa 
heimatilbúið bréf en með slíku bréfi má jafnframt tryggja að viðtakand-
inn fái meira fyrir peninginn enda alkunna að allt fer á útsölu korter yfir 
jól.

 Heimatilbúna gjafabréfið gæti hljómað svona:

Handhafi þessa bréfs á að kaupa sér hnausþykka og hlýja yfirhöfn fyrir xx.xxx 
krónur. Hún má vera úr hvaða verslun sem er en skal vera fundin fyrir 15. janúar. 
Undirrituð/aður þarf að leggja blessun sína yfir valið og mun að því loknu reiða 
fram greiðslu.

Hægt er að skreyta bréfið með ýmsum hætti og gera persónulegt. Svo 
er flott að rúlla því upp og loka með slaufu eða innsigli.

Leysa ýmsan vanda
Notaðu hugmyndaflugið.

Gjöf sem gefur
www.gjofsemgefur.is
Í gjafaverslun Hjálparstarfs 
kirkjunnar er hægt að fá vörur 
sem fást hvergi annars staðar. 
Þar má finna gjafir sem geta 
umbreytt lífi fátæks fólks. 
 Gefandinn velur gjöfina og 
ákveður þannig í hvað pening-
arnir fara. Gjafirnar skiptast 
í fjóra f lokka, 1. Börn leyst úr 
vinnuánauð og börn styrkt til 
náms. 2. Ungmenni læra til að 
tryggja betur framtíð sína. 3. 
Húsdýr, öflugri jarðrækt og um-
hverfisvernd og 4. Vatn og heilsa 
– grunnur að öllu öðru. Ef keypt 
er geit getur gefandinn verið 
viss um að peningurinn fer 
beint í húsdýra- og jarðræktar-
verkefnið. Ef keypt er vatn fara 
peningarnir í að útvega fólki 
hreint vatn eða annað það sem 
stuðlar að betri heilsu þess. 

Sannar gjafir UNICEF
www.unicef.is
Sannar gjafir eru raunverulegar 
gjafir sem breyta lífi nauð-
staddra barna. Gjöfunum, 
sem keyptar eru í vefverslun 
UNICEF, er dreift til barna og 
fjölskyldna þeirra í samfélögum 
þar sem þörfin er mest árið um 
kring.

Þegar keypt er sönn gjöf 
handa vini eða fjölskyldu-
meðlim fær viðtakandinn 
persónulegt gjafabréf með 
ljósmynd eða lýsingu á 
gjöfinni. Varan verður því 
næst send frá vöruhúsi 
UNICEF í Kaupmannahöfn 
til einhvers af þeim 155 
löndum sem Barnahjálpin 
starfar í, allt eftir því 
hvar þörfin er mest.

Gjafaúrvalið er fjöl-
breytt. Þar má nefna 
bóluefni gegn mænu-
sótt, moskítónet, bólu-
efni gegn mislingum, 
ormalyf, námsgögn, fót-
bolta, næringarmjólk, 
orkukex, ungbarnavigt, gef-
andi gjafakörfu, vatnshreinsi töflur, 
jarðhnetumauk, reiðhjól, skóla í 
kassa, vatnsdælu og mótorhjól.

Gjafabréf ABC
www.abc.is
ABC barnahjálp er íslenskt 
hjálparstarf sem var stofnað 
árið 1988 með þann tilgang að 
veita nauðstöddum börnum 
varanlega hjálp og vera farvegur 
fyrir framlög gjafmildra Íslend-
inga. ABC starfar í átta löndum 
Afríku og Asíu þar sem rekin eru 
heimili og skólar fyrir um 11.000 
fátæk börn og götubörn. Hægt 

er að kaupa gjafabréf á 
vefsíðu samtakanna. 

Þau má prenta út 
eftir greiðslu eða 

sækja á skrifstofu 
ABC. Einnig er hægt 
að kaupa minn-

ingargjöf eða gerast 
stuðningsaðili með 

því að styðja eitt 
af þeim börnum 
sem í dag vantar 
stuðning.

Vörur til styrktar 
Rauða krossinum
www.redcross.is
Hægt er að styrkja Rauða kross-
inn með ýmsum hætti. Mann-
vinir styðja með mánaðarlegum 
greiðslum langtímahjálparstarf 
Rauða krossins, einkum í Afr-
íku. Með því að senda minning-
arkort Rauða krossins á Íslandi 
má styrkja starf Rauða krossins 
til hjálpar bágstöddum. Þá er 
hægt að kaupa Rauðakrossvörur 
til að styrkja starfið, til dæmis 
leikfangabíl úr viði, Hugleiks-
boli og skyndihjálpartösku.

Pakkajól
Í fjölmörg ár hefur fólk verið 
hvatt til að láta gott af sér leiða 
og kaupa eina aukajólagjöf 
og setja undir jólatré bæði í 
 Kringlunni og Smáralind. Gjaf-
irnar eru ætlaðar þeim sem ekki 
hafa efni á að kaupa jólagjafir 
fyrir sína nánustu og munu 
fulltrúar frá Fjölskylduhjálp 
Íslands, Mæðrastyrksnefnd og 
Hjálparstarfi kirkjunnar sjá um 
að koma gjöfunum til þeirra 
sem á að gleðja.  

Við þjónustuborð verslunar-
miðstöðvanna er innpökkunarað-
staða. Á merkimiða er síðan merkt 
við hvort gjöfin henti dreng eða 
stúlku og á hann er skrifað fyrir 
hvaða aldur gjöfin hentar. 

Góðar gjafir fyrir sálartetrið
Jólin eru tími ofgnóttar í mat, drykk og gjöfum. Þá er gott að stíga eitt skref til baka og hugleiða mikilvægi þess að gefa til þeirra sem 
minna mega sín. Margt má gera til að létta öðrum lífið. Hér eru nokkrar gjafir sem geta veitt mikla gleði ekki síst í sál gefandans.

Á gjofsemgefur.is er til dæmis hægt að 
kaupa geit til að gefa fátækum bændum.

Nýjasta vara Rauða krossins eru bolir með 
teikningum eftir Hugleik Dagsson. Bolirnir 
eru seldir í verslunum Dogma og hjá 
Rauða krossinum Efstaleiti 9.

Gefandi gjafakarfa 
UNICEF kostar 4.786 
kr. Karfan er sneisa-

full af hjálpargögnum, 
til dæmis 38 pakkar af 

vítamínbættu jarðhnetumauki, bóluefni 
sem verndar 25 börn gegn lífshættu-
legum sjúkdómi, ormalyf sem hjálpa 150 
börnum að vinna bug á sníkjudýrasýkingu 
og námsgögn fyrir 20 börn.

Með því að kaupa aukagjöf og setja undir 
jólatré í Smáralind eða Kringlunni má 
gleðja mörg börn.

Garra Rufa-fiskarnir eru 
ferskvatnsfiskar og eru 
mjög vinsælir út um allan 

heim fyrir að gefa örnudd sem gerir 
húðina ótrúlega mjúka og slétta. Þá 
þykir meðferðin er afar róandi.

„Við þökkum kærlega fyrir góðar 
viðtökur og gaman er að sjá  hvernig 
Íslendingar hafa tekið Fish Spa á 
Íslandi,“ segir Hallgrímur Andri 
Ingvarsson, framkvæmdastjóri 
Fish Spa Iceland sem var opnað í 
júní á þessu ári. „Nánast hver ein-
asti viðskiptavinur okkar hefur 
verið ótrúlega sáttur við meðferð-
ina og margir eru farnir að koma 
reglulega og kunna vel við,“ segir 
hann en Fish Spa Iceland er ein-
stakur staður fyrir þá sem hugsa 
vel um líkama og sál og vilja láta 
sér líða vel. „Við bjóðum upp á 
 róandi og slakandi umhverfi þar 
sem allir fara út endurnærðir með 
bros á vör.“

Gjafabréf í Fish Spa er  tilvalin 
jólagjöf sem kemur á óvart. „Þau 
henta fyrir hópa, vinkonur, steggja- 
og gæsapartí, öll rómantísk til-
efni eða einfaldlega fyrir þá sem 
vilja koma í dekur,“ segir Hall-
grímur. Hann bendir á að Fish 
Spa verði með jólabása í Glæsibæ 
og Smáratorgi frá 10. desember 
fram að jólum þar sem fólk getur 
keypt gjafabréf. Þá getur fólk einn-
ig komið við á Hverfisgötu 98, á 
horni Hverfisgötu og Barónsstígs, 
við hliðina á Argentínu steikhúsi.

„Á næsta ári munum við bjóða 

upp á nýjung þar sem fólk getur 
komið í handsnyrtingu með Garra 
Rufa-fiskunum. Við erum búin að 
setja upp sérstakar stöðvar þar sem 

fólk getur fengið sér sæti og sett 
hendurnar þægilega ofan í stórt 
fiskabúr þar sem 200 Garra Rufa-
fiskar sjá um að snyrta fingurna.“

Gjafabréf í Fish Spa 
Iceland í pakkann
Fish Spa á Hverfisgötu 98 býður upp á tuttugu mínútna fiskafótsnyrtingu með 
Garra Rufa-fiskunum sem er einstök upplifun. 

Hallgrímur Andri Ingvarsson við fiskabúrin þar sem Garra Rufa fiskarnir svamla um í 
góðu yfirlæti. MYND/GVA 
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Mestu máli skiptir fyrir 
kaupendur gjafakorta, 
og um leið þeirra sem 

nota þau, að vera með gildistíma 
þeirra á hreinu að mati  Kristínar 
H. Einars dóttur, fulltrúa hjá Neyt-
endasamtökunum. Hún  hvetur 
einnig handahafa slíkra gjafa-
korta til að nýta þau sem fyrst því 
alltaf sé hætta á því að  viðkomandi 
verslun og fyrirtæki loki eða 
fari jafnvel í þrot. „Þótt notkun 
gjafakorta hérlendis gangi yfir-
leitt vel fyrir sig þurfa notendur 
þeirra að vera á varðbergi enda að 
ýmsu að huga. Það er í raun  alltaf 
 seljandinn, þ.e. verslunin sjálf, 
sem ræður gildistíma kortsins 
enda gefur hann það út. Um leið 
er það á ábyrgð kaupandans þegar 
kortið er keypt að athuga hversu 
langur gildistími er á því.“ 

Hún segir seljendum ekki skylt 
að tilgreina gildistíma kortsins en 
nauðsynlegt sé þó að tilgreina út-
gáfudag þess. „Sé eingöngu út-
gáfudagur á gjafakortinu  gildir 
það í fjögur ár sem er  almennur 
fyrningarfrestur. Ef gildistími er 
hins vegar tilgreindur á kortinu 
sem er skemmri en fjögur ár  gildir 
hann.“

Engin almenn lög til
Miðað við fjölda gjafakorta sem 
gefin eru út árlega hérlendis er 

ekki algengt að notendur þeirra 
lendi í vandræðum. Helst eigi það 
við ef eigendur þeirra týni þeim 
eða gleymi að nota þau áður en 
þau falla úr gildi. „Við hjá Neyt-
endasamtökunum erum reyndar 
ekki sammála þeirri túlkun. Við 
teljum að verslunum beri samt 
sem áður að taka við  gjafakortum 
þótt gildistími sé útrunninn 
enda er búið að leggja beinharða 
 peninga inn í verslunina án þess 
að nokkur vara að þjónusta hafi 
komið á móti. Seljandanum er þó 
frjálst að setja gildistíma á kortið 
og hann gildir. Reyndar gaf Iðn-
aðar- og viðskiptaráðuneytið út 
leiðbeinandi reglur upp úr alda-
mótum þar sem meðal annars er 
tilgreint að gildistími gjafakorta 
skuli vera fjögur ár en gildistími 
inneignarnótna skuli aldrei vera 
skemmri en eitt ár. Það gilda því 
engin almenn lög um gjafakort, 
þau eru í raun bara samningur 
milli kaupenda og seljenda þar 
sem seljandinn ákveður  reglurnar 
og það er síðan kaupandans að 
samþykkja þær eða ekki.“

Neytendasamtökin hafa helst 
gagnrýnt óvenju stuttan gildis-
tíma gjafakorta, til dæmis þau 
sem gilda einungis í þrjá til sex 
 mánuði. „Við teljum svo  stuttan 
gildistíma óásættanlegan en 
auðvitað er það kaupandans að 

 fylgjast með og taka afstöðu. Þess 
ber þó að geta að margir seljendur 
eru einnig liðlegir við að láta gjafa-
kortið gilda þótt gildistíminn sé 
útrunninn.“

Nýta fyrr en síðar
Eins og minnst var á að framan 
hvetur Kristín eigendur gjafakorta 
til að nýta þau fyrr en seinna. Ef 
viðkomandi verslun eða fyrirtæki 
er lokað eða það fer í þrot eru  litlar 

líkur á því að eigandi kortsins fái 
inneign sína bætta. „Það sama 
á í raun við um  inneignarnótur, 
best er að nýta þær sem fyrst sé 
þess kostur enda fátt hægt að gera 
ef versluninni er lokað út af ein-
hverjum ástæðum. Einnig má 
benda á að verðgildi gjafabréfa og 
inneignarnótna rýrnar með tím-
anum. Þótt verslun skipti um eig-
endur á það ekki að bitna á hand-
höfum gjafakorta enda taka nýir 

eigendur að öllu jöfnu við öllum 
skyldum fyrri eigenda. Svo má 
að lokum taka fram  að gjafakort 
ættu  að vera fullgild á öllum út-
sölum enda búið að leggja sömu 
upphæð til verslunarinnar áður. 
Þó skal tekið fram að misjafnt er 
eftir verslunum hvort nota má 
inneignar nótur á útsölum og fer 
það eftir reglum hverrar  verslunar 
fyrir sig. Samkvæmt þeim leið-
beinandi reglum er minnst var á 
hér að framan kemur fram að inn-
eignarnótu, sem gefin hefur verið 
út 14 dögum eða skemur fyrir 
 útsölu eða meðan útsala stendur 
er ekki heimilt að nota á útsölunni 
nema með samþykki seljanda.“  

Af og til leita neytendur réttar 
síns til Neytendasamtakanna og 
sum málin hafa endað hjá kæru-
nefnd lausafjár- og þjónustu-
kaupa. „Verslunum er ekki skylt 
að hlíta úrskurði þeirrar nefndar 
heldur er meira um álit að ræða 
sem nefndin gefur út. En þótt 
álitið sé ekki bindandi var kæru-
nefndin hugsuð til að veita lög-
fræðileg álit og okkur þykir eðli-
legt að verslanir fari eftir þeim.“

Huga þarf að gildistímanum 
Mikill fjöldi gjafakorta er gefinn út hérlendis á hverju ári. Þótt afgreiðsla þeirra gangi í flestum tilfellum vel þarf að huga að 
nokkrum þáttum. Mikilvægast er að gera sér grein fyrir gildistíma þeirra og skynsamlegt er að nýta þau fyrr en seinna.

„Þótt notkun gjafakorta hérlendis gangi 
yfirleitt vel fyrir sig þurfa notendur þeirra 
að vera á varðbergi enda að ýmsu að huga,“ 
segir Kristín H. Einarsdóttir, fulltrúi hjá 
Neytendasamtökunum. MYND/GVA

Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

Með gjafakorti Landsbankans er ekkert 

mál að velja réttu jólagjöfina. Þú ákveður 

upphæðina og sá sem þiggur velur gjöfina. 

Þú færð gjafakortið í næsta útibúi.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Þekkir þú einhvern með brenn-
andi áhuga á f lugi sem vantar 
bara að taka fyrsta skrefið? Gefðu 
draumunum vægi og laumaðu 
gjafabréfi frá Flugakademíu  Keilis 
í jólapakkann.

Flugakademía Keilis býður upp 
á tvenns kona gjafabréf þessi jólin. 
Annars vegar gjafabréf í kynnis-
f lug með f lugkennara og hins 
vegar gjafabréf í Flugbúðir Keilis. 

Kynnisflug með flugkennara er 
mikil upplifun og skilur oftast eftir 
sig ólæknandi flugdellu hafi hún 
ekki verið til staðar fyrir. Öðru vísi 
jólagjöf sem seint mun gleymast. 

F lugbúði r er l i fa nd i og 
skemmtilegt námskeið fyrir alla 
þá sem hafa áhuga á flugi og flug-
tengdum fögum og er í boði fyrir 
mismunandi aldurshópa. Bæði 

er boðið upp á helgar námskeið 
um miðjan febrúar fyrir 16 ára 
og eldri og sumarnámskeið í júní 
fyrir unglinga 13 ára og eldri. 
Námskeiðið er byggt upp sem 
kennslustundir og gestafyrir-
lestrar í bland við spennandi 
 vettvangsferðir, á staði sem venju-
legt fólk fær  sjaldan tækifæri til að 
heimsækja auk kynnisflugs með 
flug kennara. Nánari upplýsingar 
á flug akademia.is

Gjafabréf 
flugáhugamannsins

Gefðu draumunum vængi með gjafabréfi frá Flugakademíu Keilis.

1. Góður felustaður
Piparkökuhús og bækur eru fínir felustaðir fyrir gjafabréf á jólunum. 
Finndu gamla, eigulega bók á fornbókasölu og stingdu gjafakortinu á 
milli blaðsíðna eða settu saman piparkökuhús sem þú skreytir með sæl-
gæti. Þegar nartað er í húsið kemur gjafakortið óvænt í ljós. 

2. Falið í tösku
Það eru ekki aðeins gjafakort sem eru augljósir jólapakkar. Því er 
gaman að stílfæra hugmyndina enn betur með því að setja gjafa kortið 
í nýtt seðlaveski eða flotta handtösku sem alla jafnan geymir kortin. 

3. Góð minning í ramma
Því ekki að setja fallega mynd af fjölskyldunni eða góðri minningu 
frá árinu sem nú er að líða í snotran ramma og líma gjafakort-
ið aftan á? 

 4. Jólakonfekt
Jól eru tími sætinda og vellystinga. Því kemur notalega á óvart að 
finna gjafakort ofan í kramarhúsi fylltu með súkkulaðitrufflum eða 
öðru jólakonfekti.

5. Laglegar krukkur
Það er tilvalið að vefja gjafakortinu í plastfilmu og fela í heimagerðu 
ávaxtamauki eða súrsuðu meðlæti sem sett er í laglega krukkur og skreytt 
með jólalegum borðum.

6. Með góðum sopa
Vínflaska er sniðug gjöf til að dulbúa gjafakort undir botni hennar og 
pakka skrautlega inn.
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Það er óþarfi að koma gjafabréfinu fyrir í 
augljósum jólapakka. Notið frekar ímyndunaraflið 
og pakkið því inn á óvæntan máta og helst þannig 
að dálítil skemmtun sé af. Þannig má stinga því 
ofan í súpuskál, lauma því í vasa á nýrri skyrtu eða 
baka gómsætan brauðhleif, rífa fyllinguna úr og 
setja kortið þar í staðinn.

Dularfullur pakki undir jólatrénu
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Kynnisflug með 
flugkennara er mikil 
upplifun og skilur oft 
eftir sig ólæknandi 
flugdellu.

HIN FULLKOMNA 
JÓLAGJÖF

Óskaskrín henta fullkomlega í harða pakka fyrir þá sem vilja upplifa 

og njóta, þá sem velja sjálfir, þá sem eiga allt. Það er einfalt að velja 

rétta gjöf – gefðu upplifun í öskju, gefðu Óskaskrín.

Opna – Velja – Njóta

sími 577 5600    info@oskaskrin.is    www.oskaskrin.is
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Hér er uppskrift að góðum 
piparkökum. Uppskriftin 
gerir um tíu kökur en það 

fer þó eftir stærð þeirra.

Piparkökur
150 g smjör
1 dl dökkt síróp
2 dl sykur
1 dl rjómi
½ tsk. negull
½ tsk. engifer
½ tsk. pipar
2 tsk. kanill
1 tsk. lyftiduft
450 g hveiti

Setjið smjör, síróp og sykur í pott. Hitið 
upp þar til sykurinn er bráðinn. Takið af 
hitanum og kælið aðeins niður.  Hrærið 
þá rjóma saman við en síðan eru 
bragðefnin, lyftiduftið og það mesta af 
hveitinu hrært saman við. Bætið rest-
inni af hveitinu saman við í lokin og 
hrærið allt vel saman þar til deigið er 
orðið fínt. Látið á kaldan stað í nokkra 
klukkutíma. 

Fletjið deigið út þangað til það verður 
um það bil 3 mm þykkt. Skerið út fígúr-
ur, leggið á bökunarpappír og bakið í 
miðjum ofni við 175°C í um 10 mínútur.

Kælið kökurnar á rist áður en þær eru 
skreyttar.

Skreyttar kökur með gjafabréfinu
Það er skemmtilegt að mála piparkökur. Flestir mála þær grænar eða rauðar en það má vel skapa listaverk úr piparkökum. Fallega 
skreyttar kökur eru fín jólagjöf, til dæmis með gjafakorti. Hægt er að setja kökurnar í jólalegt box og stinga gjafabréfinu þar með. Hér 
á síðunni eru nokkrar hugmyndir um hvernig hægt er að skreyta kökurnar.

Piparkökumörgæsir. Jólatré á pinna - ekki slæm hugmynd.

Með gítarinn.

Hér eru piparkökurnar orðnar að vettlingum. 

Jólalegar og fallegar kökur. 

Gjafabréfin okkar eru kjör-
in fyrir þá sem annars er 
 erfitt að finna gjöf sem 

hentar,“ segir Stefán Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri Perlunnar. 

Inn á bréfin er hægt að setja frá 
hverjum gjafabréfið er og hver á 
að fá það. Einnig er hægt að setja 
upp hvort bréfið gildir á hlaðborð 
eða er upp á ákveðna upphæð. 
 Þannig eru gjafabréfin sveigjan-
leg og mjög vinsæl í jólagjafir og 
sem gjafir við önnur hátíðleg til-
efni.

Veitingastaður Perlunnar er opinn á 
kvöldin en í desember er boðið upp á jóla-
hlaðborð, bæði í hádeginu og á  kvöldin. 
Jólahlaðborð Perlunnar svigna undan 
 kræsingum.

„Matseðillinn okkar er mjög 
stór. Hlaðborðið er þrískipt og 
eitt fjölbreyttasta jólahlaðborð 
sem í boði er. Gestir fá í upphafi 
villisúpu þegar þeir setjast og 
svo er byrjað á forréttahlaðborð-
inu. Þá tekur við aðalréttahlað-
borð þar sem skorið er niður kjöt, 
purusteik, hreindýra steik eða 
dádýr og líka verið að flambera. 
Í lokin er okkar fræga eftirrétta-
borð, en það er heill ævintýra-
heimur út af fyrir sig. Stefán Elí 

 yfirmatreiðslumeistari og Margret Beatrice 
Guido konditor meistari eiga heiðurinn af 
því,“  útskýrir Stefán og segir bókast hratt á 
jólahlaðborðin um helgar. Það þurfi þó ekki 
að óttast að gjafabréf í Perluna renni út.

„Við setjum enga dagsetningu á gjafa-

bréfin okkar,“ segir Stefán. „Eftir ára-
mótin fer a la Carte-seðillinn aftur 
í gang og eins Allt í steik, en þar 
bjóðum við upp á fjögurra rétta 
matseðil á mjög góðu verði. 
Við skiptum árinu upp í tíma-
bil hjá okkur og  alltaf hægt 
að finna eitthvað sem fólki 
líkar. Gjafabréfin geta gilt í 
mörg ár ef því er að skipta.“

Ævintýraheimur út af fyrir sig
Veitingastaður Perlunnar er einn vinsælasti veitingastaður Reykjavíkur og þar svignar jólahlaðborðið undan kræsingum. Gjafabréf í 
Perluna eru tilvalin jólagjöf og ávísun á notalega kvöldstund. 

Stefán Sigurðsson 
framkvæmdastjóri 
Perlunnar. MYND/RÓSA

Veitingastaður Perlunnar er einn vinsælasti veitingastaður Reykjavíkur.. MYND/PERLAN Jólahlaðborð Perlunnar svignar undan kræsingum. MYND/PERLAN
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ÁVÍSUN Á UPPLIFUN OG RÓMANTÍK
Flest hótel á landsbyggðinni bjóða gjafabréf sem ætluð eru elskendum. 
Oftast eru nokkrir og misveglegir pakkar í boði en auk þess er yfirleitt 
hægt að óska eftir sérútbúnum pökkum
Eftir allt jólastressið er varla nokkuð betra en að eiga rómantíska helgi 
með elskunni í vændum. Gjafabréf hefur enda þann kost að gleðin dreifist 
á fleiri daga. 
Að geta kaldan janúardag leitt elskuna 
upp í bíl og keyrt út í sveit, þar sem 
þríréttaður kvöldverður, heitur pottur 
og snarkandi arineldur bíða, hlýtur að 
gera þann langa og dimma mánuð 
bærilegri en ella.

PERSÓNULEG GJAFABRÉF
Fyrir þá sem kæra sig lítið um 
dót úr búðum, eru jafnvel heima-
kærir og lítið fyrir tilstand, gæti 
verið ráð að útbúa persónulegt 
gjafabréf og pakka því fallega inn.
Gjafabréfið gæti innihaldið 
ávísun á samverustundir, eins og 
miðnæturgöngutúr eða róman-
tíska bílferð eða eitthvað sem 
léttir undir með viðkomandi, svo 
sem ávísun á húsverk eða stærri 
verk eftir því sem gefandi bréfsins 
treystir sér til.

Tillögur að persónulegu 
gjafabréfi:
● Alþrif á heimilinu
● Matseld í viku
● Óvissuferð um hverfið 
    á miðnætti
● Þrjú faðmlög á dag í tíu daga
● Viðgerð á heimilistæki
● Þrif á bifreið
● Morgunmatur í rúmið í viku
● Tíu kossar á dag í viku

JÓLALEGAR KÓKOSKÚLUR
100 g smjör
1 dl sykur
3 dl haframjöl
2 msk. kakó
1 tsk. vanilludropar
kókosmjöl eða skrautsykur

Smjörið skal vera mjúkt en ekki 
of lint því öllu hráefninu er bland-
að saman í skál og það hnoðað 
saman. Góð tækni er að kreista 
það milli fingra, sérstaklega ef 
litlir hjálparkokkar eru til aðstoðar. 
Mótið síðan litlar kúlur úr deiginu 
og veltið upp úr kókosmjöli, sykri 
eða skrautsykri. Kókoskúlurnar er 
gott að geyma í kæli.
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