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Fersk lambalifur er í aðalhlutverki.

Spennandi réttur
starri@frettabladid.is

Hér er bragðmikil og ilmandi uppskrift sem inniheldur lifur.

Bragðmikill lifrarpottréttur
fyrir 5

1 kg fersk lifur
1 rauðlaukur, smátt saxaður
1 hvítur laukur, smátt saxaður
5 hvítlauksgeirar, smátt saxaðir
½ tsk. timían
½ tsk. óreganó
½ tsk. rósmarín
1 msk. paprikuduft
1 ½ msk. royco-krydd
2 tómatar, skornir smátt
1 msk. tómatkraftur
½ bolli mjólk
Salt
Olía til steikingar
Lifrin er þerruð, himnuhreinsuð
og skorin í litla bita. Setjið í skál og
hellið mjólkinni út í. Látið standa
í 30 mínútur. Á meðan er allur
laukurinn steiktur á pönnu upp
úr olíu. Þegar laukurinn er orðinn
mjúkur er tómötum og tómatkrafti bætt út í.
Setjið allt kryddið út í og bætið
við ¼ bolla af köldu vatni. Sjóðið
saman í smástund. Hellið allri
mjólkinn af lifrinni og bætið henni
út á pönnuna. Steikið við meðalhita í um átta mínútur eða þar til
hún hefur eldast í gegn.
Hellið í skál og stráið ferskri
steinselju yfir. n

Sylvía Briem Friðjónsdóttir er spennt að kynna El Taco Truck fyrir íslenskum neytendum. Um er að ræða taco-merki sem hefur farið sigurför um Norðurlöndin. Krónan verður með vörurnar til sölu sem munu klárlega lita þennan matarflokk bleikan í framtíðinni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

El Taco Truck málar Tex-Mexrekka Krónunnar bleikan

Steindal ehf. heildsala flytur inn vörumerki sem breyta leiknum og ögra núverandi
merkjum sem hafa verið lengi á íslenskum markaði. Steindal kynnir nú með stolti glænýjar
vörur á Íslandi frá El Taco Truck sem hafa farið sigurför um Norðurlöndin. 2
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Sylvía Briem
segir þau hjá
Steindal ehf.
heildsölu leggja
áherslu á hollar
vörur þar sem
notað er hágæða hráefni.

Steindal ehf. var stofnað árið 2015
af Sylvíu Briem Friðjónsdóttur,
manninum hennar og tveimur
vinum.
„Við höfum öll ólíkan bakgrunn,
reynslu, styrkleika og sérstöðu
sem blandast vel í rekstrinum.
Við leggjum áherslu á hollar
vörur framleiddar úr hágæða
hráefni. Ástríða okkar felst í því
að finna leiðir til að hrista upp í
markaðnum, fara nýjar leiðir og
finna vörur sem ögra núverandi
vörumerkjum,“ segir Sylvía.
„Við erum nú þegar að flytja
inn Töst, Well & Truly snakk og
engiferbjórinn Pimento & Olly’s.
Okkar helstu viðskiptavinir eru
þeir sem kjósa meiri lífsgæði og
hollustu,“ segir hún.
Nýtt og spennandi taco-merki
„Við erum ótrúlega stolt af því að
koma með vörur El Taco Truck
á íslenskan markað. Vörur sem
munu lífga upp á taco-menninguna hér á landi. El Taco Truck
er ört vaxandi vörumerki og hefur
þegar tekist að vinna hjörtu nokkurra Norðurlanda. Vörumerkið
ögrar núverandi merkjum í TexMex-flokknum með nýstárlegum
hugmyndum, vörum og bragðgæðum. Tostadas er eitt dæmi um
vöru sem þeir koma með á borðið
sem er ekki til í Tex-Mex-flokki
eins og er. Við erum ánægð með að
viðskiptavinir geti loksins notið
meira spennandi, bragðmeiri og
hvetjandi taco-upplifun heima,“
segir Sylvía.
Endurskilgreina Tex-Mex
El Taco vörubíllinn fæddist af
ást á mexíkóskri matargerð og
götumat. Stofnendurnir Nikola
Adamovic og Niklas Bolle fengu
innblástur eftir ferðir saman til
Mexíkó og Kaliforníu þar sem
þeir fengu alltaf bestu taco-in úr
matarbílum.
„El Taco Truck, sem var stofnað
árið 2012 í Svíþjóð, var fyrsti
matarbíllinn í landinu og hvatti
til alveg nýrrar matarbyltingar og
matarbílaþróunar í landinu.
Nikola og Niklas komu síðar
auga á mikla möguleika í að koma
hugmyndum sínum um gómsætan
mat innblásinn af mexíkóskum
áhrifum inn í matvöruverslanir. El
Taco Truck endurskilgreinir það
sem við köllum í dag „Tex-Mex“ og
margar af upprunalegum vörum
sem notaðar voru í matarbílnum
eru orðnar hluti af vöruúrvalinu.
Árið 2020 kynnti El Taco Truck
sína fyrstu vegan vörulínu sem
í dag er fáanleg í öllum helstu
matvöruverslunum í Svíþjóð sem
og hjá matvörukeðjunum Kesko
í Finnlandi, Bilka, Netto og Føtex
í Danmörku og nú í Krónunni á
Íslandi. Þrettán frábærar vörur
fást nú í verslunum Krónunnar um
land allt.“
Bleikur er einkennislitur merkisins, sem er frekar áhugavert val. Er
sérstök ástæða þar á bak við?
„Stór hluti af genamengi El Taco
Truck er matarbíllinn þeirra sem
kemur í þessum bleika lit. Útlit
þeirra og tilfinning eru jafn mikilvæg og vörur þeirra og hafa mjög
nútímalegt og hreint útlit. Að velja
að keyra á einkennislitinn sinn í
öllu vöruúrvalinu og í verslunarefni er áhrifarík og snjöll leið til að
skera sig úr í verslunum og vekja
upp þessi „vá-áhrif“ þegar þú sérð
þetta allt saman.“

Stór hluti af
genamengi El
Taco Truck er
matarbíllinn
þeirra sem
kemur í þessum
bleika lit. Þess
vegna eru vörurnar bleikar.

Loksins er hægt að fá alvöru taco heima!
Að sögn Sylvíu
er El Taco Truck
með eitt besta
gvakamóle-ið
á markaðnum
sem er úr 95%
avókadó og
bragðast alveg
eins og það sé
nýgert.

Vörumerkið ögrar núverandi merkjum í Tex Mex-flokknum með nýstárlegum hugmyndum, vörum og bragðgæðum.

Spennandi og heillandi nýjungar
í taco-flóruna á Íslandi
El Taco Truck er í fararbroddi í
þessum matarflokki með bragðgæði sem og litríkar og ósviknar
vörur frá fyrsta matarbíl Svíþjóðar. Vörurnar eru innblásnar af
mexíkóskri matargerð. Hráefnin

eru alltaf 100 prósent vegan sem
gerir þau sjálf bærari en aðrar TexMex-vörur.
„Það skemmtilega við El Taco
Truck er að þeir koma með ferskt
ívaf í Tex-Mex-flokkinn og taka
taco-leikinn í hæstu hæðir. Sósurnar þeirra eru allar nýstárlegar
og gefa þessa frábæru „street food
taco“-tilfinningu eins og þú sért að
fá ekta taco úr matarbíl.
El Taco Truck leitar ávallt nýrra

Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jón Þórisson

leiða til að bæta og lyfta núverandi
og nýjum vöruumbúðum, innihaldsefnum og bragði. Stofnendur
hafa mikla ástríðu fyrir matargerð
og leggja því mikla alúð í vöruval
og ferli. Með einföldum ráðstöfunum getur El Taco Truck tryggt
mikil bragðgæði, sem er jafnframt
lykilatriði hjá fyrirtækinu. Þeir eru
til dæmis með eitt besta gvakamóle-ið á markaðnum sem bragðast alveg eins og það sé nýgert

og er úr 95 prósent avókadó. Þeir
bjóða einnig upp á rauðrófumaísflögur sem lyftir matargerðinni
upp og kemur með skemmtilegan
lit á matarborðið.
Chipotle mayo hefur fylgt þeim
frá upphafi og var ein af fyrstu
vörunum sem komu á markað. Það
er orðið ein af söluhæstu vörum
þeirra en þeir eru enn að leita leiða
til að lyfta henni enn frekar, sem
er mjög hvetjandi og mér finnst
mikilvægt.“
Hið fullkomna taco
að mati Sylvíu Briem
„Ég elska hvað taco býður upp á
mikinn margbreytileika. Ég gæti
gert taco nokkrum sinnum í viku
og samt fundist ég vera borða
mismunandi mat. Þessa stundina
hef ég verið að vinna með risarækju-taco með kóríander, lime,
avókadó, jalapeno lime-sósunni
og chipotle mayo frá El Taco Truck.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Guðmundur
Hilmarsson, gummih@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Mér finnst allar sósurnar frá El
Taco Truck frábærar, en Roasted
garlic salsa er í algeru uppáhaldi.
Mér finnst ostasósan þeirra sem
heitir Fresco líka setja punktinn
yfir i-ið; hún nær að gera allt gott.
Mér finnst líka gaman að segja frá
því að tortillurnar sem El Taco er
með eru próteinríkari en þær sem
eru nú til á markaði.
Það er líka gaman að gera harðar
kjúklinga-tostada. Fyrst steikirðu
kjúklinginn með Classic-kryddinu
frá El Taco Truck og setur hann
ofan á tostada. Svo skreytir þú
með einhverju fersku eins og avókadó, klettasalati og sósunum frá
El Taco Truck. Þú ert komin með
frábæran mat til að bjóða upp á í
næsta matarboði, einfalt en samt
fallegt,“ segir Sylvía. n
El Taco Truck vörurnar fást í
Krónunni.

Sölumenn:
Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,
Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Smáauglýsingar

550 5055
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Bílar
Farartæki

Þjónusta

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Til bygginga

Keypt
Selt

Húsnæði

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Málarar
REGNBOGALITIR EHF

Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Löggiltur málarameistari.
Löggiltir málarar. Vönduð vinna,
vanir menn. www.regnbogalitir.is
malarar@simnet.is. Sími 8919890

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Til sölu

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Tímavinna eða tilboð.

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

NÝKOMIÐ BANKIRAI
HARÐVIÐARPALLAEFNI
21X145MM VERÐ 1.950 KR
METERINN

S. 893 6994

Spádómar

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204

Nudd
7/2022 óekin VW ID5 GTX 4x4 300
hö. rafmagnsbíll í ábyrgð. Eigum
nokkra liti til afhendingar strax. 77
kWh batterí uppgefin drægni 493
km. Það er margra mánaða bið
eftir svona bíl svo nú er tækifæri
að ná í bíl áður en þeir hækka um 2
milljónir í verði í vetur. Verð núna:
8.590.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Geymsluhúsnæði

NUDD NUDD NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

slétt beggja megin, ofnþurrkað.
Lengdir frá 2,44 upp í 5,50 metrar.
Harðviður til húsbygginga. Sjá
nánar á vidur.is Vatnsklæðning
21x125mm, panill 10x85mm,
útihurðir 5,4cmx210cmX80,90,100)
Eurotec skrúfur, Penofin og
Armstrong Clark harðviðarolíur.
Uppl. hjá Magnúsi í síma 660 0230,
á magnus@vidur.is og frá kl 10-14 á
Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Heilsuvörur

Húsaviðhald

GEFÐU
VATN

SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

ísvélar

Blaðið í dag og safn eldri blaða á frettabladid.is

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Frá 1 tonni á sólarhring

Samlokueiningar
Fyrir kæla, frysta og milliveggi

Til afhendingar
STRAX

Kælimiðlar

Umhverﬁsvænni miðlar

Hugsaðu um umhverfið veldu
umhverfisvæna kælimiðla

Sjáumst á:

21.-23. september

