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Umbra kemur fram í Hallgrímskirkju
á laugardag. 
MYND/AÐSEND

Íslensk þjóðlög í
Umbrubúningi
jme@frettabladid.is

Hljómsveitin Umbra, sem skipuð
er þeim Alexöndru Kjeld, Arngerði
Maríu Árnadóttur, Guðbjörgu
Hlín Guðmundsdóttur og Lilju
Dögg Gunnarsdóttur, kemur fram
á hádegistónleikum Iceland Air
waves í Hallgrímskirkju á morgun,
laugardag 5. nóvember, klukkan
12.00. Miðaverð er 2.000 krónur.
Umbra hefur reglulega haldið
tónleika víðs vegar um heiminn
á ýmsum tónlistarhátíðum. Sem
dæmi má nefna í Svíþjóð, Kaup
mannahöfn og Helsinki. Haustið
2021 fór hópurinn í tónleikaferð til
Hollands. Hljómsveitin er svo á leið
til Strassborgar á mánudag að spila
hjá Evrópuráðinu.
Tilnefndar til verðlauna
Umbra hefur gefið út fimm plötur
hjá Dimmu. Fyrstu þrjár hlutu allar
tilnefningu til Íslensku tónlistar
verðlaunanna sem plata ársins í
flokki þjóðlagatónlistar. Úr myrkr
inu kom út 2018 og inniheldur forn
lög úr evrópskum handritum sem
tengjast dekkri hliðum mannlegrar
tilveru. Jólaplatan Sólhvörf kom
út sama ár og bar sigur úr býtum á
hátíðinni 2019. Þriðja platan Llibre
vermell kom út í nóvember 2019.
Á tónleikunum á laugardaginn
flytja þær efni af nýrri plötu þeirra,
Bjargrúnir sem kom út í maí síðast
liðnum, þar sem íslensk þjóðlög og
ballöður fá að njóta sín í einstakri
útsetningu Umbru. Hægt er að
nálgast miða á tix.is. n
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Bryndís R. Hákonardóttir, markaðsstjóri Icewear, í fallegri Icewear úlpu einangraðri með íslenskri ull. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Gjafir sem stuðla að útivist
og ánægju starfsfólks
Nú styttist í þann tíma þegar fyrirtæki fara að huga að jólaglaðning fyrir starfsfólkið.
Það getur oft flækst fyrir stjórnendum hvað skuli velja til að sýna starfsfólkinu þakklæti.
Icewear hefur aðstoðað fjölmörg fyrirtæki að finna hina fullkomnu starfsmannagjöf. 2
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Bryndís segir
það alltaf vera
gott að gefa gjöf
sem starfsmenn
geta notað eða
valið sjálfir og
ekki sé verra ef
gjöfin stuðlar
að útivist og ýtir
undir vellíðan
og hreysti.

Það getur verið vandasamt að velja
hina fullkomnu jólagjöf þegar gefa
á breiðum starfsmannahópi gjöf,
en gott er fyrir stjórnendur fyrirtækja að spá í hvaða tón þeir vilja
slá þegar jólagjöfin er opnuð, því
gjöfin sjálf getur skapað ákveðna
stemningu innan fyrirtækisins.
Bryndís Hákonardóttir, markaðsstjóri Icewear, segir það alltaf
vera gott að gefa gjöf sem starfsmenn geta notað eða valið sjálfir.
„Það skemmir ekki fyrir ef gjöfin
stuðlar að aukinni útivist, upplifun
í náttúrunni og ýtir undir vellíðan
og hreysti,“ segir hún.
Hún hvetur forstjóra fyrirtækja
til að gera starfsfólk sitt útivistarfært á nýju ári með fallegri útivistargjöf.
Útivistarvörur fyrir alla
„Icewear býður upp á fjölbreytt
úrval af spennandi gjafahugmyndum, í öllum verðflokkum,
sem henta fyrir hvers konar útivist, leik og starf. Allar útivistarvörur Icewear eru hannaðar á
Íslandi með íslenskar aðstæður að
leiðarljósi,“ segir Bryndís og nefnir
nokkrar hugmyndir sem gætu
verið skemmtileg starfsmannagjöf.
„Ullarteppi er til dæmis falleg
gjöf sem hefur mikið notagildi
og tilvalin gjöf fyrir þá sem allt
eiga. Fallegt ullarteppi setur líka
sinn tón á heimilið. Svo er merínó
ullargrunnlag tilvalin jólagjöf sem
nýtist vel í vetur og auðvitað líka í
útilegurnar í sumar. Merínóullin
svíkur engan hvort sem hún er
notuð sem þunnt, hlýtt og þægilegt grunnlag eða sem kósífatnaður heima á köldum vetrarkvöldum
við arineldinn,“ segir hún.
„Falleg og hlý úlpa eða peysa
merkt fyrirtæki er líka tilvalin gjöf
fyrir útiveruna í vetur. Icewear
býður upp á að merkja fatnað sé
þess óskað og vinsælt hefur verið
að merkja fatnað með nafni fyrirtækis. Lágstemmdar merkingar
þar sem merki eða nafn fyrirtækis
er saumað í fatnaðinn í sama lit
og flíkin hefur verið vinsælast og
koma slíkar merkingar mjög vel
út.“
Bryndís segir að fyrir þau fyrirtæki sem eru að leita að einstakri
gjöf sem nýtist öllum vel, getur
stuðlað að aukinni útivist og
styður við íslenskan landbúnað,
mæli hún heils hugar með því að
skoða nýju ullareinangruðu útivistarlínu Icewear sem er orðin
mjög fjölbreytt og spennandi.
„Úlpa einangruð með íslenskri
ull er einstök og skemmtileg gjöf.
Einstakir eiginleikar íslensku
ullarinnar eru vel þekktir og það
eru fáar útivistarflíkur sem geta
stært sig af slíkum eiginleikum, en
ullin gefur góða öndun, hrindir frá
sér raka, hleypur ekki í kekki þó
úti rigni og heldur jöfnum líkamsvarma við síbreytilegar aðstæður,
sem við þekkjum afar vel hér á
landi, svo eru verðin á þessari línu
einstaklega sanngjörn,“ segir hún.
Sérsniðin gjafakort
Gjafakort Icewear eru vinsælasta
jólagjöfin samkvæmt Bryndísi,
sem segir þau vera góða leið til að
ná til sem flestra, því hver og einn
getur valið þá gjöf sem hann eða
hún girnist, þegar hentar.
„Það hefur verið vinsælt að gefa
Icewear gjafakort með til dæmis
ullarhönskum, litríkum göngusokkum eða fallegu höfuðfati.
Hægt er að fá Icewear gjafabréfin
afhent í sérsniðnu jólakorti sé
þess óskað og býður Icewear upp á
hönnun, sérmerkingar og prentun
á jólakortinu, gegn vægu gjaldi.
Fyrirtæki geta til dæmis deilt sérsniðinni kveðju, ljóði, myndum,
jólapistli eða öðru í jólakortinu
ásamt lógói fyrirtækis sem gerir
jólakortið mjög persónulegt.
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.
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Ullin hefur alltaf verið kjarni Icewear.

ANTON BRINK

Gjafabréf Icewear hafa verið vinsælasta jólagjöfin.

Að gefa hlýja gjöf
sem getur stuðlað
að aukinni útivist og
hreyfingu er gjöf sem fátt
toppar.

Skemmtilegar jólakveðjur í jólakorti setja oft punktinn yfir jólagjöfina. Gjafakort Icewear renna
aldrei úr gildi,“ segir Bryndís.
Bryndís segir að eins og alltaf
ábyrgist Icewear góð verð og
hvetur hún fyrirtæki til að fá hugmyndir og verðtilboð hjá markaðsdeildinni. n
Til að fá sérsniðnar og hnitmiðaðar
hugmyndir er best að senda póst
með upplýsingum um starfsmannafjölda og upphæð gjafar á
netfangið marketing@icewear.is.
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jón Þórisson

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

Ullarteppi er
falleg gjöf sem
hefur mikið
notagildi og
tilvalin gjöf fyrir
þá sem allt eiga.
MYNDIR/AÐSENDAR
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.
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Við þökkum traustið

Hvað gerir þú við gamla
farsímann?

Hvað verður um
tölvubúnaðinn þinn?

Geymir þú viðkvæmar
upplýsingar á USB lykli?

Hvað verður um
gögnin þín?

Gagnaeyðing eyðir hverskyns gögnum og búnaði samkvæmt alþjóðlega
viðurkenndu og vottuðu ferli, allt frá móttöku til eyðingar. Eyðingin sjálf gerist
með tætingu og fer kurlið til endurvinnslu hjá viðurkenndum vinnsluaðila.

Hafðu samband!
Opið mánudaga - fimmtudaga 8:30 -17:00 og til 16:00 á föstudögum.

Örugg eyðing gagna

Gagnaeyðing ehf. · Bæjarflöt 7 · 112 Reykjavík · Sími 568 9095 · www.gagnaeyding.is · gagnaeyding@gagnaeyding.is
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friminutur@frettabladid.is

Hvað er að gerast um helgina?
4.

nóv

Heimsins hnoss
Þjóðminjasafnið
Biblía, rotin. Stór kistugarmur,
ónýtur. Saumaskrúfa. Sjö
tunnuskrifli, öll fúin og mjög
bandafá, sumar heilar, sumar
hálfar og flestar botnlausar.
Nærbuxur, með gati. Þetta eru
meðal annars þeir hlutir sem
uppboðsbækur dánarbúa höfðu
að geyma.
„Við höfum gríðarlegan áhuga á hversdagslegum
hlutum sem gefa okkur mynd
af hversdeginum fyrir löngu
síðan,“ segir Steindór Gunnar
Steindórsson hjá Þjóðminjasafninu.
Sýningin teflir saman upplýsingum um dánarbú sem
varðveittar eru á Þjóðskjalasafni Íslands og gripum úr
munasafni Þjóðminjasafnsins
með það að markmiði að varpa
ljósi á efnisheim fólks á 18. og
19. öld. Hvað átti fólk? Hvers
virði voru eigur þess? Hvernig
endurspeglast eigur fólks fyrr
á öldum í varðveittum menningararfi þjóðarinnar?
Sýningin verður opnuð með
viðhöfn á morgun, laugardag,
klukkan 14 og ókeypis verður í
safnið yfir opnunarhelgina.

Föstudagur

5.

nóv

Laugardagur

n Iceland Airwaves, Off Venue
tónleikar kl. 16.00
Stúdentakjallarinn
16.00 Ólafur Kram
16.50 Supersport!
17.40 BSÍ
18.20 Skoffín
Utandagskrá er úti um allan bæ og
nánar má skoða hana á heimasíðu
hátíðarinnar, icelandairwaves.is.
n Daft Punk á orgel
Hallgrímskirkja kl. 18.00
Kristján Hrannar Pálsson organisti
spilar lög Daft Punk á mögnuðum
tónleikum.
n Pétur Jóhann óhæfur
Fosshótel Stykkishólmi kl. 20.30
Tveir tímar af nýju uppistandsefni
frá Pétri Jóhanni. Veisla.
n Lögin hans Ladda
Græni hatturinn kl. 21.00
Laddi flytur öll sín þekktustu lög
á Græna hattinum ásamt stórhljómsveit.
n Kjallarakabarett:
Miðnæturmunaður
Þjóðleikhúskjallarinn kl. 23.00
Sverðgleypingar, fullorðinssirkus,
drag og bommsadeisí. Fram koma
Jellyboy, Jójójóakim, Duo Decadence, Júllala, María Callista, Margrét Maack og
Tomtastic.

n Fjölskyldu-Afró
Kramhúsið kl. 13.00
Dans, trommuleikur, leikir og
söngur fyrir börn á aldrinum
tveggja til tólf ára ásamt fullorðna
fólkinu sem þeim fylgir.
n Einar Áskell 50 ára
Bíó Paradís kl. 11 og 14
Afmælisfögnuður á Alþjóðlegri
barnakvikmyndahátíð í Reykjavík.
Hentar börnum á öllum aldri. Frítt
inn og allir velkomnir.
n Íslenska húðflúrsráðstefnan
Laugardalshöll – alla helgina
Níutíu flúrarar alls staðar að úr
heiminum koma saman til þess
að taka þátt í ráðstefnunni í ár.
Keppnir alla dagana. Nánar má
lesa um dagskrá á viðburðinum
Icelandic Tattoo Expo 2022 á
Facebook.

n Lögin hans Ladda
Græni hatturinn kl. 21.00
Laddi flytur öll sín þekktustu lög
á Græna Hattinum ásamt stórhljómsveit.

n  Uppskriftin

n Grafísk hönnunarsmiðja fyrir
alla fjölskylduna
Hönnunarsafn Íslands kl. 13.00
Nýútskrifuðu hönnuðirnir Katla
Einarsdóttir og Jóhanna Guðrún
Jóhannsdóttir leiða smiðjuna
sem byggð er á útskriftarverkefnunum þeirra frá Listaháskólanum. Brugðið er á leik með leir,
makkarónum og perlum. Sjón er
sögu ríkari í þessum skemmtilegu
nálgunum að grafískri hönnun,
þátttaka er ókeypis og smiðjan
ætluð allri fjölskyldunni.
n Plötusnúðar allan daginn
Prikið kl. 13
Prikið hjálpar djammdýrunum að
trappa sig niður eftir helgina með
ljúfum tónum og sveittum mat.
n Heimsins hnoss
Þjóðminjasafnið alla helgina
Ókeypis inn á safnið laugardag
og sunnudag í tilefni opnunar
sýningarinnar Heimsins hnoss. Sjá
umfjöllun annars staðar á síðunni.

n Konur dansa frá hjartanu
Jógasetrið kl. 19.30
Fríða Freyja og Elsa Rós leiða hugleiðslu, dans og hljóðbað.

fyrir 4 hanastélsglös
1 pakki Eitt Sett Royal-búðingur
250 ml rjómi
250 ml nýmjólk

Hinn einni sanni Royal
toppaður með lakkrís og
súkkulaði

Pískið eða þeytið allt saman í um
eina mínútu eða þar til blandan fer
aðeins að þykkna.
Skiptið niður í falleg hanastélsglös eða skálar og kælið í um 30
mínútur, gott að gera rjómasúkkulaðisósuna á meðan.

smekk, gott að setja í kæli í stutta
stund áður en þeytti rjóminn er
settur á til þess að koma veg fyrir
að þeytti rjóminn leki til ef sósan
er enn þá volg.

Rokkari af gamla
skólanum
„Ég, verandi rokkari af gamla
skólanum, mæli með gömlu köllunum. Sá Dr. Gunna á 12 tónum
á miðvikudagskvöld og þeir voru
það góðir að ég ætla að sjá þá aftur
á Gauknum í kvöld og svo lýk ég
kvöldinu á HAM í Gamla bíó.“
Tómas mælir svo einnig með
nýjum hljómsveitum sem hann
segir að séu á barmi heimsfrægðar. „Fyrir ykkur sem elskið að hafa
puttann á púlsinum eru þrjár
„must see“ íslenskar hljómsveitir,
svona: „Ég náði að sjá þau rétt
fyrir heimsfrægð.“ Hljómsveitin
Ólafur Kram hefur verið að gera
allt vitlaust á X977 með laginu
Aumingja Þuríður, hljómsveitin
Kvikindi gaf nýverið út plötu og
svo Superserious. Ætli maður
sinni ekki tónlistaruppeldinu líka
og fari einmitt að sjá Ólaf Kram á
Stúdentakjallaranum á morgun
klukkan fjögur, off venue með
guttunni … ókeypis og æðislegt.“

n Húðflúrsráðstefna í Laugardalshöll
Laugardalshöll – alla helgina
Níutíu flúrarar alls staðar að úr
heiminum koma saman til þess
að taka þátt í ráðstefnunni í ár.
Keppnir alla dagana. Nánar má
lesa um dagskrá á viðburðinum
Icelandic Tattoo Expo 2022 á
Facebook.

Súkkulaði- og
lakkrísbúðingur

Royalistinn
Setjið Eitt Sett súkkulaðibita og
rjóma saman í pott við meðalháan hita og bræðið saman. Þegar
súkkulaðið er bráðið og hefur
blandast við rjómann má hella
sósunni úr pottinum yfir í könnu
og leyfa að ná stofuhita áður en
hún er sett yfir búðinginn. Einnig
er hægt að skreyta með þeyttum
rjóma, jarðarberjum og eitt settkúlum.
Setjið síðan 1–2 matskeiðar
af sósu yfir búðinginn eða eftir

Sunnudagur

n Síminn, ópera fyrir áhrifavalda
Harpa kl. 12 og 19
Lokahátíð Óperudaga, Harpa
syngur, í Eldborg Hörpu. Hallveig
Rúnarsdóttir sópran og Áslákur
Ingvarsson barítón flytja verkið
við undirleik hljómsveitar Óperudaga, undir stjórn Steinars Loga
Helgasonar.

Hljóðgervlar eiga sér
rætur í orgelinu
Hallgrímskirkja
Organistinn Kristján Hrannar
Pálsson leikur lög Daft Punk
í dag klukkan 18 í Hallgrímskirkju en spilar þau á orgel
kirkjunnar. „Það var nú bara
hin dásamlega eiginkona mín
sem átti þessa hugmynd. Allir
þessir synthar sem einkenna
tónlist Daft Punk eiga sér auðvitað rætur í orgelinu.“
Þetta snýst þá ekki um
poppdrauma organistans?
„Nei, þetta er meira svona
tenging milli tveggja skyldra
heima. Þetta er tilraun
organista til að sýna að þetta
hljóðfæri á fullt erindi í alls
konar tónlist í dag, bæði gamla
og nýja.“
Uppáhaldslag Kristjáns
Hrannars með Daft Punk er
Voyager.
„Sjúklega góð keyrsla og
flottir hljómar. Alltaf þegar ég
set það á koma samt krakkarnir mínir með hávær mótmæli og vilja bara One More
Time.“ n
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n Airwaves

Rjómasúkkulaðisósa með
lakkrísbitum
150–200 g Eitt Sett súkkulaðistykki
100 ml rjómi

Þreif burt
varalitagórillu
„Ég var einu sinni að vinna á Airwaves við að selja bjór þegar GusGus
spilaði,“ rifjar Júlía Margrét Einarsdóttir upp. Þegar tónleikarnir voru
búnir og búið var að tæma pleisið
kom í ljós eitt fallegasta verkið á
veggnum, sem var risastór górilla
máluð á vegginn með varalit kvenna
sem voru inspíreraðar af tónlist
GusGus. Ég var smá miður mín yfir
að þurfa að þrífa hana burt.“
Júlíana er komin í gírinn. „Í ár er
ég ótrúlega spennt að fara á Unu
Torfa, skærustu stjörnu íslenskrar
tónlistar í dag að mínu mati, og
svo að sjá Altin Gün (sem gera mig
alltaf svanga í falafel) og Go_A.
Þetta verður æðisleg hátíð og ég
vona að það verði til margir varalitaapar!“ n
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Hvað er um að vera í næstu viku?

8.

n Skrítin staðreynd vikunnar
Bjórkanna af fótsvita
Senn líður að ullarsokkatímabili og kuldaskóm. Í
fótunum eru um 500.000
svitakirtlar og geta
þessir kirtlar framleitt
um 500 millílítra af svita
á dag. Skemmtilegt er að
sjá það fyrir sér sem fulla
bjórkollu … af svita.

nóvember
þriðjudagur

n ADHD og konur
ADHD samtökin kl. 20.00
Gríðarlegur fjöldi kvenna hefur
ekki fengið greiningu á ADHD
og er það ein af ástæðunum
fyrir því að þær eru einn stærsti
hópurinn sem tekst á við
kulnun í dag.
n Er Ísland að drukkna í flóttafólki?
Háskóli Íslands
Opinn hádegisfundur á vegum
Höfða friðarseturs, Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands
og Mannréttindastofnunar
Háskóla Íslands í stofu N-132 í
Öskju.

9.

nóvember
miðvikudagur

n Á sporbaug, útgáfugleði
Hús Máls og menningar
kl. 17.00
Á sporbaug fjallar um nýyrði
listaskáldsins góða Jónasar
Hallgrímssonar.

n Mávurinn, sýning Breska
þjóðleikhússins
Bíó Paradís kl. 19.00
Emilia Clarke leikur aðalhlutverkið í uppfærslu Breska þjóðleikhússins, í verki Antons Tsjékhovs um ást og einmanaleika.
n S alsakvöld með SalsaIceland
Iðnó kl. 19.30
Prufutími fyrir byrjendur hefst
kl. 19.30 en kl. 20.00 byrjar dansleikur.

10.

nóvember
fimmtudagur

n Grænn drekkutími
Iðnó kl. 16.30
Langar þig að taka drykk eða
tvo, spjalla um umhverfismál
og kynnast nýju fólki? Óformlegur drekkutími um loftslagsmál á annari hæð í Iðnó. Græni
drykkur mánaðarins verður á
boðstólum.

Ástarþríhyrningur áhrifavalda
Óperudögum lýkur nú um helgina
og á lokadegi hátíðarinnar verður
kammeróperan Síminn – ópera
fyrir áhrifavalda sýnd tvisvar
sinnum.
Óperudrottningin Hallveig
Rúnarsdóttir syngur áhrifavaldinn Lúsí Þórólfsdóttur, eða
Lúsílicious eins og hún kallar sig
á samfélagsmiðlum. Óperan er
aðeins tuttugu og fimm mínútur
í flutningi og þar er ekki um að
ræða styttingu til að falla að hraða
nútímasamfélags.
„Óperan var frumflutt árið 1947
í þessari lengd, en hún er hugsuð
sem örópera, líklegast vegna þess
að Menotti hefur hugsað hana
fyrir yngri kynslóðina … ekki
verið meiri traust á athyglisspaninu þá en núna greinilega!“ segir
Hallveig.
Óperan heitir upprunalega
Ástarþríhyrningurinn og fjallar
um parið Lúsí og kærastann
hennar Ben. „Hann þarf stöðugt
að berjast við símann hennar um
athygli hennar, en hann hefur
viss áform í huga. Í upphaflegu
útgáfunni er um að ræða snúrusíma, en okkur fannst tilvalið að
uppfæra textann, svo nú eru samfélagsmiðlar orðnar að aukaper-

HallveIg Rúnarsdóttir óperusöngkona sem
Lúsílicious.

MYND/AÐSEND

sónum í verkinu á mjög sniðugan
hátt. Við fengum Braga Valdimar
með okkur í lið til að færa óperuna í nútímann.“
Þegar blaðamaður spyr Hallveigu um hvort hægt sé að fylgjast
með einhverjum áhrifavöldum í
óperuheiminum segist hún ekki
muna eftir neinum: „Við erum svo
lummó í faginu! Nei, ég segi svona.

Kannski breytist það með svona
áhrifavaldaóperu!“
Síminn – ópera fyrir áhrifavalda verður sýnd tvisvar sinnum
á morgun, laugardag, í Hörpu
klukkan 14 og 19. Áslákur Ingvarsson barítón syngur á móti
Hallveigu og um undirleik sér
hljómsveit Óperudaga, undir
stjórn Steinars Loga Helgasonar. n

HELGAR

BRUNCH
laugardaga og sunnudaga
11.30–14.30

G”EGGJAÐ”
SPENNANDI SEÐILL
Eggs Benedict, amerískar pönnukökur,
avókadó rist, mega brunch og fleiri
girnilegir réttir og brunch kokteilar.
Matseðill og borðapantanir á saetasvinid.is

SÆTA SVÍNIÐ // Hafnarstræti 1-3 // Sími 555 2900
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Það er ótrúlega skemmtilegt að dunda sér við brauðbakstur.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Næringarríkt
heimabakað brauð
elin@frettabladid.is

Heimabakað brauð er alltaf frábært og hér er uppskrift sem er
mjög einföld þótt hún taki tíma.
Þetta er hollt og trefjaríkt brauð
sem fer vel í magann. Nýtt brauð
með góðu áleggi er frábært að
eiga um helgar. Þar að auki er svo
skemmtilegt að baka brauð. Þetta
brauð þarf ekki að hnoða.

Hrært brauð
400 g hveiti
100 g heilhveiti
50 g rúgmjöl
25 g hveitiklíð
25 g hveitikím
100 g sólblómafræ
½ tsk. þurrger
1 tsk. salt
1 msk. maltextrakt
500 ml kalt vatn
Hitið ofninn í 250°C.
Brauðið er bakað í ílöngu formi
með loki, sem tekur 4 lítra. Einnig
er hægt að nota álpappír sem lok.
Hrærið allt saman nema maltextrakt og vatn. Hrærið maltextrakt
út í vatnið og hrærið saman og
setjið saman við þurrefnið,
deigið á að vera klístrað.
Deigið er sett í formið
og látið hefast undir
loki í 8-20 tíma eftir
því sem þið hafið tíma
til. Látið þá deigið á
bökunarpappír og
stráið smávegis hveiti
yfir það. Látið hefast
aftur í tvo tíma. Formið er
sett tómt inn í 250°C heitan

ofn í einn og hálfan tíma. Takið
heitt formið út og komið deiginu
fyrir í því. Setjið lok yfir og bakið
í 30 mínútur, takið lokið þá af og
bakið áfram í 15 mínútur á 220°C.
Kælið brauðið á rist.
Þegar brauð er bakað án þess að
hnoða það þarf að gefa sér góðan
tíma því deigið þarf að hefast
lengi. Baksturinn er einfaldur og
til dæmis er hægt að undirbúa
brauðbaksturinn á laugardegi
og baka brauðið síðan á sunnudagsmorgni. Þá er hægt að bjóða
upp á nýbakað og gott brauð með
hádegishressingunni. Ef þú hefur
ekki tíma til að baka brauðið á
sunnudeginum er hægt að geyma
deigið í ísskáp í fjóra daga.
Þegar deigið hefast í svona
langan tíma vakna ýmis ensím í
korninu sem gerir brauðið bæði
næringarríkara og auðmeltanlegra. Þegar maður gerir brauð
sjálfur er hægt að hafa stjórn á
hversu gróft það á að vera með
því að bæta við fræjum eða sleppa
þeim. Það er ódýrara að baka
brauð sjálfur en að kaupa það úti í
búð svo það er hagkvæmt að gera
nokkur brauð og eiga í frysti. n

Osso buco er vinsæll réttur á Ítalíu og víðar um heiminn. 

Dýrindis osso buco fyrir sælkera
Matarvenjur breytast eftir
árstíðum og þegar veturinn
er skollinn á eru matarmiklir réttir sem bragð er af
vinsælir. Þeir ylja kroppnum
og gleðja bragðlaukana.
sjofn@frettabladid.is

Einn ítalskur réttur hefur notið
óhemjumikilla vinsælda og er einn
þekktasti rétturinn sem kemur frá
Norður-Ítalíu. Hér á landi hefur
hann slegið í gegn á köldum vetrardögum. Það er hinn frægi osso
buco sem um ræðir. Ítalir notar
gjarnan kálfaskanka í þennan rétt
en hér á landi verða nautaskankar
oftast nær fyrir valinu. Þeir smellpassa í þennan rétt.
Þegar osso buco er eldað er
mikilvægt að gefa sér góðan
tíma í eldamennskuna og leyfa
ástríðunni og natni að ráða för. Það
sér enginn eftir því að gefa sér tíma
í að elda þennan dásamlega rétt
sem er hreinn unaður að njóta.

Þegar osso buco er
eldað er mikilvægt
að gefa sér góðan tíma í
eldamennskuna og leyfa
ástríðunni og natni að
ráða för.

Osso buco á ítalska vísu

3 greinar timian, 3 greinar rósmarín, 3 lárviðarlauf, allt bundið
saman í knippi
½ búnt steinselja, smátt skorin
1 dós heilir tómatar
½ dós saxaðir tómatar
6 dl kjúklingasoð
2 dl hvítvín, meðal þurrt
Ólífuolía eftir smekk fyrir
steikingu
Salt og pipar eftir smekk

6-8 sneiðar af osso buco
2-3 skalottlaukar, saxaðir
3 stönglar sellerí, saxaðir í teninga
3 gulrætur, saxaðar í teninga eða
skornar í flísar
3 litlir hvítlaukar, þessir í körfunum, saxaðir

Allra best er að elda osso buco í
stórum potti eða fati sem má setja
í ofn, helst úr pottjárni. Hitið 1–2
matskeiðar af ólífuolíu í pottinum og steikið kjötsneiðarnar í
3 mínútur á hvorri hlið. Saltið og
piprið eftir smekk.
Takið kjötið frá og geymið

fyrir 6
Góð súpa
og heimabakað brauð.
Ekki slæmur
kostur á vetrardegi.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

meðan grænmetið er steikt og
sósan gerð. Steikið skalottlauk,
sellerí, gulrætur og hvítlauk í um
það bil 5 mínútur í pottinum.
Bætið síðan við tómötunum og
sjóðið í um það bil 3 mínútur.
Hrærið reglulega.
Bætið við hvítvíni, 3 dl af
kjúklingasoðinu, kryddjurtunum,
steinseljunni og loks kjötsneiðunum. Látið malla í tvær klukkustundir við vægan hita. Þá má
líka fara aðra leið og setja pottinn
eða fatið inn í bakarofn. Þá setjið
þið lokið á pottinn og setjið inn í
200°C heitan ofn. Eldið og hafið
inni í ofninum um það bil 2
klukkustundir.
Vert er að snúa kjötbitunum við
í pottinum einu sinni til tvisvar á
þessum tíma og bæta við kjúklingasoði eftir þörfum. Soðið á að
þekja kjötið að um þremur fjórðu
allan tímann og umlykja grænmetið.
Eftir tvo klukkutíma ætti kjötið
að vera orðið meyrt og fínt. Áður
en rétturinn er borinn fram er
kryddknippið tekið frá og það er
í góðu lagi að bera réttinn fram í
pottinum eða fatinu sem það er
eldað í.
Með þessum rétti er ekki nauðsynlegt að vera með meðlæti en
það er hægt að vera með dýrindis
heimalagaða kartöflumús, risotto
að hætti Ítala eða nýtt smælki.
Svo er bara að njóta við kertaljós í
góðum félagsskap. n

Þessa matvöru má frysta
Það getur verið
erfitt að áætla magn
þegar halda skal matarboð, en örvæntið eigi
þótt afgangar séu miklir
því hægt er að frysta svo
margt og nýta seinna.

thordisg@frettabladid.is

Til að koma í veg fyrir að matur
lendi í ruslinu er ráð að frysta
hann. Þannig má til dæmis frysta
avókadó, ferska tómata, ost,
rjómaost, smjör, hvítlauk, chili og
banana.
Áður en avókadó fer í frysti þarf
að fjarlægja stein og hýði. Þá er gott
að skera það í tvo til fjóra bita og
pakka í plastfilmu eða setja í plastbox. Gott ráð er líka að mauka það
og frysta í litlum skömmtum.
Best er að skipta hvítlauk í geira
og taka utan af honum áður en
hann er frystur. Þá er auðvelt að
skera hann og nota í mat, þótt
hann sé frosinn.
Áður en chili-pipar þornar upp
í ísskápnum er tilvalið að skella
honum heilum í frysti og geyma
þar til hans er þörf í matargerðina.
Áður en tómatar eru settir í

Það felst mikill sparnaður í því að
eiga til frosna ostafganga á pítsuna.

frysti skal skera þá í báta og setja
í box. Þá er auðvelt að taka þá út
og setja í heitan rétt og þá má líka
sleppa tómatmaukinu ef slíkt er í
uppskriftinni.
Banana er tilvalið að frysta.
Það má frysta bananana í hýðinu,

heila, í bitum eða maukaða.
Vill enginn borða endastykkin
af ostinum? Safnið þeim þá saman
í frystinum og rífið niður afgangana næst þegar til stendur að baka
pítsu. Það er líka gott ráð að rífa
hann niður jafnóðum því þá er
alltaf til rifinn ostur í frystinum.
Allt kemur þetta í veg fyrir matarsóun og er aldeilis hagkvæmt að
eiga til í frystinum þegar á þarf að
halda. n


HEIMILD: LEIDBEININGASTOD.IS

CRAWLER TRC 458 ARCTIC

Crawler TRC 458 ARCTIC er fyrir þá sem vilja traustan “off road”
vagn sem kemst nánast allt, og hefur sárlega vantað á markaðinn
hér á landi. Loksins er í boði vagn sem hefur öll þægindi sem
ferðalangar þurfa á ferðalögum sínum, en í honum er svefnpláss
fyrir fjóra til fimm, inni-eldhús og klósett.
Nú er hægt að skoða þá náttúru og skemmtilegu staði sem ekki
var hægt með hefðbundnu hjólhýsi. Vagninn er hannaður fyrir
íslenskar aðstæður en hann kemur á grófum BF Goodrich 33″
dekkjum, fjórum dempurum og gormum. Einnig er hægt að fá
vagninn á loftpúðum frá verksmiðju.

Tarandus ehf. selur einnig pallhýsi og topptjöld frá CRAWLER.

Fyrstu láréttu,
lækkanlegu þakbogarnir
á markaðnum

Frekari upplýsingar er að finna á
Facebooksíðu Tarandus ehf. eða á
heimasíðunni www.tarandus.is

Einstök gæði
Dropracks þakbogarnir hafa verið þróaðir
og prófaðir í Noregi til að standast norrænt
loftslag.
Dropracks hafa verið prófaðir og
samþykktir í samræmi við alþjóðlegar
kröfur um öryggi þakboga.

LÆKKANLEGIR
ÞAKBOGAR

Dropracks eru seldir í Þýskalandi,
Bretlandi, Austurríki, Sviss, Bandaríkjunum,
Kanada, Noregi og nú á Íslandi.

Taktu með allt sem þú þarft fyrir
vinnu og tómstundir

Auðvelt að hlaða
á þak bílsins

Dropracks þakbogarnir gefa þér tækifæri til að hlaða stærri
og þyngri hlutum í þægilegri hleðslustöðu.
Fyrir vinnuveitendur dregur Dropracks úr óþarfa álagi á
starfsmenn og farartæki, og minnkar þörfina á tengivögnum.

Dropracks fyrir bílinn þinn
Dropracks þakbogar henta á nánast allar bíltegundir
Frekari upplýsingar er að finna á www.tarandus.is

Settu varning á þak bílsins á
öruggan og auðveldan hátt
Fullkomið fyrir alla þá sem vilja taka með sér kajak,
kanó, hjól, skíði, þaktjald, iðnaðarvörur og fleira.

Smáauglýsingar

550 5055
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Bílar
Farartæki

Húsaviðhald
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Heilsa

Heilsuvörur

VANTAR ÞIG
STARFSMANN

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
2022 ónotaður Jeep Wrangler
Rubicon 4XE Bensín / Rafmagn.
Allur fáanlegur búnaður svo sem
leður sæti og fleira. Evrópubílar í
ábyrgð til afhendingar strax. Það er
eitthvað ótrúlega SEXY við þessa
bíla. Okkar verð: 11.790.000,-

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

Bílar óskast

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Kaupum bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og við höfum samband

Þjónusta

Garðyrkja

Húsnæði

S. 893 6994

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

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Atvinnuauglýsing hjá
HH Ráðgjöf kostar
aðeins 24.500 kr.*

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Keypt
Selt
Til sölu

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Og þú getur notað ráðningarkerfið
okkar til að vinna úr umsóknum

Fjöldi umsækjenda á skrá

ÓDÝRT, EINFALT
OG SKILVIRKT

GEFÐU
VATN

*Verð er án vsk.

gjofsemgefur.is

HH RÁÐGJÖF www.hhr.is
Sími: 561 5900 - hhr@hhr.is

9O7 2OO3

Tilkynningar
SMÍÐA/VIÐGERÐAVINNA

Tökum að okkur alla helstu smíða
og viðgerðarvinnu innandyra.
Setja upp milliveggi, hurðir,
eldhúsinnréttingar, parketlagnir
o.s.frv. Einnig töku við að okkur
alla malningavinnu. Góð verð, góð
þjónusta. Samband í síma 5395098
eða a mah@mah.is

Reykjavíkurborg

Skrifstofa borgarstjóra

Umhverfis- og skipulagssvið

Lambhagavegur 12

Málarar

MÁLARAR.

Starhagi 11

Á fundiSkrifstofa
umhverfis- ogborgarstjóra
skipulagsráðs þann 12. október 2022 og borgarráðs Reykjavíkur þann 20. október
2022 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Starhaga-Þormóðsstaðavegar vegna
lóðarinnar nr. 11 við Starhaga. Í breytingunni sem lögð er til felst stækkun lóðarinnar ásamt stækkun á
leikskólanum Sæborg. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1.
hæð, virka daga kl. 8:30 – 16:00 frá 4. nóvember 2022 til og með 16. desember 2022. Einnig má sjá
tillögurnar á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna
að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila
skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 16. desember 2022.
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

REGNBOGALITIR EHF

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

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

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér
með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 5. október 2022 og borgarráðs Reykjavíkur þann 13. október 2022
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Stekkjarbrekkna-Hallsvegar vegna lóðarinnar
nr. 12 við Lambhagaveg. Í breytingunni sem lögð er til felst að komið er fyrir tveimur nýjum byggingarreitum
á lóð fyrir rafmagnshleðslu og sölu á eldsneyti. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Faglærðir Málarar. Tökum
að okkur alla almenna
málningarvinnu. Sanngjarnt verð.
S. 782 4540 / loggildurmalari@
gmail.com

Búslóðaflutningar

Auglýsing um tillögur að breyttu
deiliskipulagi í Reykjavík

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-17

Reykjavík 4. nóvember 2022
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

