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Það er hægt að útbúa gjafakörfur á margvíslegan hátt. Til dæmis 
er hægt að útbúa eitthvert þema handa frænkum og frændum 
eftir áhugamáli viðkomandi. Fyrir þann sem hefur áhuga á 
ítalskri matargerð er hægt að setja saman mjög skemmtilega 
gjafakörfu. Hún gæti innihaldið eitthvað af eftirtöldu: Ítölsk 
matreiðslubók, ítalskt gæðarauðvín eða ítalskan sítrónulíkjör 
(limoncello), vandaða ólífuolíu, antipasti í krukkum svo sem 
ólífur, ætiþistla, sólþurrkaða tómata, grillaða papriku eða egg-
aldin, ólífumauk, pestó, biscotti-kökur, crissini (ítalskar brauð-
stangir), parmesan-ost, Pecorino-ost, gorgonzola-ost, gæða-
pasta og pastasósur. Síðan má nefna ítalska jólaköku (panettone). 
Ítölsku salami, parmaskinku eða öðrum kjöttegundum er sjálf-
sagt að bæta í körfuna. Það er ekki amalegt að færa góðum vini 
eða ættingja matarveislu í gjafakörfu. Allar þessar vörur er hægt 
að fá í sælkerabúðum hér á landi.

Ítalskt þema í körfuna

Líftími gjafarinnar lengdur
Gjafakörfur, hvers kyns sem þær eru, gleðja og það er gaman að tína úr þeim góðgætið og njóta. Þegar karfan er orðin tóm er hægt að nýta 
hana á ýmsan veg, sérstaklega ef hún er stór og stæðileg. Hér eru nokkrar tillögur að því hvernig hægt er að lengja líftíma gjafarinnar. 

Garnið fer vel í bastkörfu og er algengt að stilla henni upp til hliðar við sófann. Þá geyma 
margir tímarit og dagblöð í gömlum gjafakörfum.

Upprúlluð 
gestahand-
klæði fara vel 
ofan í bast-
körfu sem eitt 
sinn geymdi 
gúmmelaði 
eða fallega 
gjöf.

Gjafakarfa af stærri gerðinni getur síðar 
orðið griðastaður dýranna.

Hafir þú fengið stóra jólagjafakörfu er gott að geyma hana fram á vor og planta í hana 
sumarblómum. Þá er komið fyrirtaksskraut á pallinn. Slíkar körfur má líka nota undir hvers 
kyns pottablóm innandyra.

Gjafakarfa er tilvalin hirsla undir klósettrúllur. NORDICPHOTOS/GETTY

Það er af nægu að taka 
þegar valið er í körfu; 
góðgæti ættuðu frá Ítalíu, 
gæðavínum og -olíum, 
ostum og fleira.



Ostabúðin Delicatessen - Skólavörðustíg 8 - Sími. 562 - 2772 - ostabudin@ostabudin.is    
Opnunartími - Mánudaga - Föstudaga 11 - 18 - Laugardaga 11 - 16

                

Tökum veislu



KYNNING − AUGLÝSINGGjafakörfur MÁNUDAGUR  10. DESEMBER 20124

GEFÐU HÚS Í JÓLAGJÖF
Það er óþarfi að missa vonina 
og hætta að láta sig dreyma 
þótt erfitt sé að eignast þak yfir 
höfuðið. Gjafakarfa með efnivið 
í húsbyggingu piparkökuhúss 
er ávísun á bros og kátínu og 
víst að byggingartíminn er bæði 
skammur og skemmtilegur. 
Til að smíðin veki athygli og 
aðdáun er mælt með dugandi 
útveggjum og þaki úr bragð-
góðu piparkökudeigi, sykri og 
flórsykri í lím og skreytingar, 
penslum til verksins og litríku 
jólasælgæti til að freista með og 
prýða. Allt lagt fallega til í snotra 
körfu og ofið með jólarauðum 
borðum. 

GJAFAKÖRFUR Í GRÍSKRI 
GOÐAFRÆÐI
Gjafakörfur eiga sér margar 
hliðstæður í sögunni, 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 uppskerunni. Þegar dóttir 
hennar var numin á brott af 
undirheimaguðinum Hadesi 
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 Demeter 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.

SOKKAR OG VERKFÆRI
Sérsniðnar gjafakörfur geta verið skemmtileg 
gjöf. Til dæmis gæti verið sniðugt að gefa í innflutn-
ingsgjöf körfu með verkfærum svo sem málningar-
pensli, hallamáli, hamri og nöglum. Léttvínsflaska 
mætti líka fljóta með. Fyrir þann sem er með græna 
fingur mætti setja garðverkfæri og vinnuvettlinga 
í körfuna og fyrir föndrarann væru skæri, snæri, 
pappír og lím sniðug sam-
setning. Þá hafa allir not 
fyrir sokka og stórsniðugt 
að fylla körfu af litríkum og 
munstruðum sokkum handa 
þeim sem annars á allt.

www.ms.is

Körfurnar eru afhentar í sellófani með fallegri slaufu. Einnig bjóðum við fallega 
ostakassa til að senda til viðskiptavina og starfsfólks innanlands.

Pantaðu ostakörfu á www.ms.is. Einfalt, fljótlegt og þægilegt.

Íslensk gjöf 
fyrir sælkera

 Falleg gjafakarfa með úrvali af bragðgóðum 
íslenskum ostum er tilvalin jólagjöf handa 

starfsfólki og viðskiptavinum.
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