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Persónulegri karfa
Með örlítilli fyrirhöfn má gæða tilbúna gjafakörfu 
persónulegum blæ. SÍÐA 2

Ómótstæðilegar 
freistingar
Te & Kaffi   býður upp á fj ölbreytt úrval gjafapakkninga 
sem innihalda freistandi kræsingar. SÍÐA 3
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1. Handskrifað bréf
Sestu niður og semdu lítið og 
persónulegt ástarljóð t i l að 
lauma í körfuna, það þarf ekki 
einu sinni að vera nema 
tvær, þrjár línur. Hand-
skrifaðu ljóðið á veg-
legan pappír, það 
er fallegra en að 
prenta það út á 
hvítan skrif-
stofupapp-
ír.  Laumaðu 
ljóðinu svo 
neðst í körf-
una svo það 
verði rúsínan í pylsuendanum.

2. Trefill í stað 
slaufu
Til að gefa gjafa-
körf unni per-
sónulegri blæ 
mæt t i sk ipta 
s lau f u n n i út 
sem f ylgir og 
binda um körf-
una með fa l-
legri slæðu, eða 
tref li sem þú 
veist að við-
takandann 
langar í. 
Eins 
væri 
hægt að 
nota belti eða 
axlabönd.

3. Uppáhaldssmákökurnar
Ef gjafakarfa f y rir sælkera 
verður fyrir valinu gæti verið 
skemmtilegt að baka og bæta 
við einhverju sem við-
takandinn er sér-
st a k lega sólg-
inn í. Til dæmis 
uppáhaldssmá-
kök u r na r eða 
bragðmikið 
brauð.

4. Skemmtileg 
minning
Prentaðu út 

ljósmynd 
sem vekur upp 
góða minningu 
hjá þeim sem 
karfan er ætluð. 
Það gæti verið 
gaman að grafa 
upp gamla ljós-
mynd frá æsku-
jólum viðkomandi 

eða 
f inna t i l 
my nd f rá 
stefnumóti, 

ættarmóti eða af-
mæli. 

5. Leikhúsupplifun
L ei k húsm iði eða 
miði á tónleika með 
uppáhaldshljóm-

sveitinni 
er eitthvað 
sem bæði 
er gaman 

og óvænt að 
finna innan 

u m su lt u-
krukkurnar í 

gjafakörfunni. 
Hafðu miðana 

endilega tvo svo þú 
getir farið með.

6. Heimatilbúin loforð
Oft geta einföldustu hlutir glatt 
meira en veraldlegir hlutir. 
Skrifaðu niður á miða lítil loforð 
um nokkur atriði sem þú ætlar 
að bæta þig í. Til dæmis: „Ég skal 
alltaf elda um helgar!“ eða „Ég 
skal alltaf vaska upp um helgar!“ 

Persónulegri karfa
Tilbúin gjafakarfa getur verið frábær lausn handa þeim sem erfitt er að finna 
réttu gjöfina fyrir. Með örlítilli fyrirhöfn má líka gæða hana persónulegum blæ.
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Hjá Te & Kaffi leggjum við fyrst 
og fremst áherslu á hágæða-
kaffi sem fangar hinn sanna 

anda jólanna. Gjafapakkningarn-
ar innihalda engar kælivörur og því 
má setja þær beint undir tréð sem 
er mikill kostur,“ segir Ása Ottesen, 
markaðsfulltrúi hjá Te & Kaffi sem 
býður upp á mjög gott úrval 
af  gjafapökkum 

fyrir jólin. „Í gjafapakkningunum 
okkar má til dæmis finna hið vinsæla 
Hátíðarkaffi, úrvals súkkulaði frá 
Hafliða, jólate, handgerðan dansk-
an brjóstsykur sem fæst til að mynda 
í Tívolíinu í Kaupmannahöfn og Nóa 
konfekt.“ Pakkningarnar fást á breiðu 
verðbili, allt frá 2.399 krón-
um upp í 7.399 krónur, og 
innihalda mismunandi 

góðgæti.
Ása seg ir g jafa-

pakkningar frá Te & 
Kaffi henta afar breið-

um hópi. „Þeir sem 
kaupa pak k ning-
arnar eru allt frá 

ungum krökkum 
sem vilja gleðja 
eldra fólkið sitt 

sem á allt, yfir 
í þá sem vilja 
gef a  s í nu m 
nánustu gott 
kaffi og freist-

ingar til að eiga yfir hátíðarnar,“ 
segir hún og bendir á að gjafapakkn-
ingarnar fáist í góðu úrvali í verslun-
um Te & Kaffi í Kringlunni, Smára-
lind og á Laugaveginum.

Ómótstæðilegar freistingar
Te & Kaffi býður upp á fjölbreytt úrval gjafapakkninga sem innihalda freistandi kræsingar.

Kubbur Hátíðarkaffi, jólate, Nóa konfekt, kandíshrærur 
og handgerður brjóstsykur. Verð 3.899 kr.

Nánari upplýsingar má 
nálgast á vefsíðunni 
www.teogkaffi.is

OSTUR Í SÓSUNA
Margir fá ostakörfu í jólagjöf 
en ná kannski ekki að borða 
alla ostana í körfunni. Ostar eru 
ljúffengir í allar sósur. Í Raun er 
sama hvað osturinn heitir, alltaf er 
hægt að nota hann í sósu.
Hér er uppskrift að Camembert-
sósu sem er mjög góð með 
grilluðum kjúklingi.

2 msk. smjör
1 ½ msk. hveiti
1 vorlaukur, smátt skorinn
190 ml mjólk
1 msk. grófkorna sinnep
90 g Camembert-ostur, skorinn 
í bita

Á meðan kjúklingurinn grillast er 
sósan útbúin. Bræðið smjör í potti 
og hrærið síðan hveitinu saman 
við til að gera smjörbollu. Því næst 
er lauknum bætt út í. Mjólkin er 
sett saman við hægt og rólega á 
meðan hrært er í sósunni sem á 
að vera kekkjalaus. Takið af hitann 
og hrærið sinnepi og Camembert 
saman við þar til osturinn bráðnar. 
Hægt er að nota Höfðingja, brie, parmesanost, piparost eða aðrar tegundir í þessa sósu. 

Stúfur Hátíðarkaffi, dökkt súkkulaði frá 
Hafliða og handgerður brjóstsykur. Verð 2.699 kr.

Sætur Nýristað kaffi, jólate, súkkulaðihúðaðar 
kaffibaunir, súkkulaði-regnhlíf og kandís. Verð 3.499 kr.

Ljúfur Hátíðarkaffi og Niederegger- 
marsipanhjörtu. Verð 2.399 kr.

Ása Ottesen 
markaðsfulltrúi 
hjá Te & Kaffi.

Bústinn Tvær tegundir af nýristuðu kaffi, súkkulaðiplata frá Hafliða, 
jólate, handgerður brjóstsykur, Niederegger-marsipanhjörtu, súkkulaðihúðað 
biscotti og Mozart-kúlur. Verð  7.399 kr.

Gjafakörfur eiga sér margar hliðstæður í sög-
unni, jafnvel árþúsundir aftur í tímann. 

Í grískri goðafræði er sagt frá gróður- og 
frjósemisgyðjunni Demeter. Hún átti að hafa 
komið með fræ í körfu og sáð fyrir uppsker-
unni. Þegar dóttir hennar var numin á brott af 
undirheimaguðinum Hades lagðist yfir hana 
mikil depurð sem varð til þess að vetur skall 
á, þar sem hún sinnti ekki frjósemishlutverki 
sínu. 

Hades leyfði hins vegar dóttur Demeter að 
dvelja hjá móður sinni í sex mánuði á ári. Á 
vorin sneri því dóttir hennar aftur og Deme-
ter tók sér þá körfu í hönd, tilbúin að sá fyrir 
nýrri uppskeru. Þegar dóttir hennar sneri svo 
aftur til Hadesar hafði hún með sér körfu fulla 
af blómum niður í undirheima Hadesar. Fórnir 
voru færðar til handa Demeter, margar hverjar 
bornar fram í körfum.

Gjafakörfur í 
grískri goðafræði

Demeter var gróður- 
og frjósemisgyðja. Hún 
átti að hafa komið með 

fræ í körfu og sáð fyrir 
uppskerunni.
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KÖRFURNAR 
ENDURNÝTTAR
Öllum gjafakörfum fylgir eins 
og nafnið ber með sér karfa af 
einhverri gerð. Þegar innihaldsins 
hefur verið neytt stendur eftir 
falleg umgjörðin sem má nýta á 
ýmsan máta.
Ef körfurnar eru litlar má nýta þær 
undir ýmislegt smálegt. Til dæmis 
undir lykla heimilisins á forstofu-
borðinu, undir ilmjurtir inni á 
baði, undir smámynt, batterí eða 
annað sem gott er að halda utan 
um á einum stað.
Ef körfurnar eru í stærra lagi er 
hægt að nota þær ýmist sem 
geymslur eða hálfgerðar töskur. Í 
þeim má geyma ólesinn og lesinn 
póst, bæklinga og blöð. Þá mætti 
einnig setja í þá inniskó sem fólk 
gæti gripið til í forstofunni og svo 

mætti tylla í 
körfurnar 
blóma-
pottum 
og 

geyma 
úti í glugga 

eða annars staðar 
á heimilinu. Þeir 

sem tína sveppi geta 
kippt körfunum með sem ílát, þá 
geta þeir sem hafa græna fingur 
geymt í körfunum lítil garðáhöld 
sem nýtt eru við garðyrkjuna.
Þeir sem elska útivist og útilegur 
ættu að geta nýtt stórar körfur við 
áhugamál sín. Til dæmis mætti 
pakka krúttlegu nesti í körfu með 
köflóttum dúk. Í minni körfum 
mætti geyma hnífapör eða ýmis-
legt það sem til fellur í fellihýsinu 
eða tjaldvagninum.
Notkunarmöguleikarnir eru því 
miklir og mun fleiri en hér er talið.

GJÖF SEM FÆRIR ÞAKKLÆTI 
Því fylgir ákveðin lúxustilfinning að fá öskju fulla af 
snyrtivörum í jólagjöf og gaman að geta mætt ilmandi í 
jólaboðin sem fara í hönd. Þetta eru líka gjafir sem oftast 
nýtast vel. Það er til dæmis upplagt að gefa fínt sjampó 
og hárnæringu eða öskju með sturtusápu, baðsalti og 
góðri húðnæringu. Þá er hægt að kaupa körfu með 
ilmvatni eða rakspíra og krem í stíl. Öskjurnar eru oft 
fagurlega skreyttar og næsta víst að þær gleðja ekki síður 
augu en önnur skynfæri.
Fjölmargar sérverslanir og stórmarkaðir eru með 
tilbúnar öskjur fyrir jól sem þægilegt er að kippa með sér 
en víða er líka hægt að sérvelja í þær sem er vitanlega 
ögn persónulegra og lúmskt skemmtilegt líka.

Við höfum skreytt stöðvarnar okkar sex með frábærri dagskrá 
fyrir hátíðarnar. Stöðvarnar skarta vönduðum og skemmti-
legum þáttum og kvikmyndum fyrir alla fjölskylduna. 

Komdu í áskrift og gerðu gleðilega hátíð enn skemmtilegri!

Internet og
heimasími fylgir 
sjónvarpsáskrift 
í þrjú ár! Nánar

á 365.is
Enginn binditími fyrir 

internet og heimasíma

Kynntu þér tilboðin nánar í verslun okkar í Skaftahlíð 24
eða í sölubás okkar á jarðhæð Kringlunnar.

Þjónustuver 512 5100
Nánar á 365.is   


