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Við erum með hugann 
við það sem þú ert að gera

Okkar vinna snýst um að þín vinna gangi vel. Við leggjum okkur 
fram um að setja okkur vel inn í það sem þú ert að gera, og þó við 
þekkjum kannski ekki viðfangsefnin í þínu starfi jafn vel og þú, þá 
vitum við hvað starfið gengur út á.

Hjá Íslandsbanka starfar hópur fólks sem býr að áratuga reynslu af 
ráðgjöf við stór og smá fyrirtæki í verslun og þjónustu og hefur 
víðtæka sérþekkingu á fjárhagsumhverfi þeirra. Þannig getum við 
ávallt tryggt þeim þá bankaþjónustu sem þau þarfnast.

  
Þekking sprettur af áhuga.

Hrafnhildur Garðarsdóttir hefur 
áralanga reynslu í ráðgjöf til fyrirtækja í 
verslun og þjónustu, auk 20 ára reynslu 
í hótel- og veitingageiranum.
Hrafnhildur er viðskiptastjóri 
hjá Íslandsbanka.



	 	MATVÍS - 3. tbl. 17. árg. 2012 3	

Félagsvitund hefur farið dvínandi undanfarin ár, þó eru 
félagsmenn tilbúnir að gangrýna verkalýðshreyfinguna 
án þess að gera sér grein fyrir því að við erum hreyfingin 
og styrkur hennar er við sem heild. Við verðum aldrei 
sterkari en veikasti hlekkurinn í keðjunni. 

Það er engu líkara en að stór hluti félagsmanna telji 
að það sem náðst hefur fram í kjarasamningum undan-
farinna áratuga sé eitthvað sem sé bara svona og eigi 
að vera þannig. Það er ekki svo, forverar okkar hafa 
barist fyrir því sem við höfum í dag og við erum alltaf í 
varnarbaráttu til þess að halda því. 

Atvinnurekendur eru tilbúnir að rýra þessi réttindi hve-
nær sem er, að ekki sé nú minnst á þessa 63 sem sitja á alþingi Íslendinga. Þar kepp-
ast menn við að gagnrýna lífeyrissjóðina og hóta lagasetningum til þess komast yfir 
spariféð okkar sem við höfum lagt fyrir til efri áranna. Við verðum að standa saman á 
verðinum.

Það er mikið um að brotin séu á félagsmönnum okkar samningsbundin réttindi 
og að félagsmenn hugsi lítið um hvaða rétt þeir eiga.Við erum með upplýsingar um 
helstu réttindi okkar á heimasíðu félagsins www.matvis.is í aðgengilegu formi. Einnig 
er tenging inn á ASÍ vefinn, en þar er mjög góður vinnuréttarkafli sem við getum 
lesið okkur til um nánast allt sem viðkemur réttindum og skyldum á vinnumarkaði.

Við erum að upplifa nýjan veruleika; erlendir aðilar koma hingað til starfa og eru 
settir á verkamannalaun þrátt fyrir að vera með fagréttindi frá sínu heimalandi. Svo 
er skilað af þessum aðilum til stéttarfélaga SGS. Félagar góðir, endilega hjálpi þessum 
fagmönnum og gerið þeim grein fyrir þeirra réttindum og bendið þeim á hvar þeir 
geti leitað réttar síns.

Við erum enn að berjast við kennitöluflakkara eins og undanfarna ártugi. Við 
vorum að vona að yfirvöld myndu gera eitthvað í málunum eftir gerð síðustu 
kjarasamninga. En því miður er engu líkara en að stjórnvöld vilji viðhalda þessari 
glæpastarfsemi.  Verkalýðshreyfingin hefur sett  mannskap og töluvert fjármagn í að 
fara með skattyfirvöldum í heimsóknir í fyrirtæki. Niðurstöður þessara heimsókna 
eru sláandi og óskiljanlegt að stjórnvöld vilji ekki sækja einhvern hluta af öllu því 
fjármagni sem er í neðanjarðarhagkerfinu. Ef helmingur væri upprættur væri hægt 
að standa almennilega við heilbrigðiskerfið í landinu í stað þess að vera alltaf að velta 
meira af kostnaði yfir á almenning. Það er svo komið að almenningur veigrar sér við 
að fara á heilsugæslu eða til lækna vegna mikils kostnaðar.

Maður spyr sig hvar norræna velferðarkerfið sé. Að mínu mati erum við alltaf að 
nálgast það ameríska meira og meira. Er það það sem við viljum? Er verkalýðshreyf-
ingin alveg máttlaus og allt henni að kenna því hún stendur ekki vaktina? Nei, félagar 
góðir, við erum verkalýðshreyfingin og ef við gagnrýnum stjórnendur hreyfingarinnar 
bara heima eða á kaffistofum í vinnunni, en tökum ekki neinn þátt í starfinu, þá 
viljum við hafa hlutina svona. Tökum þátt í félagsstarfinu. Tökum að okkur trúnaðar-
mannastörf úti í fyrirtækjunum og mætum á fundi í félaginu.
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NNemakeppnin	í	matreiðslu-
og	framreiðslu	2012
Mikill áhugi var á nemakeppninni í mat-
reiðslu- og framreiðslu sem var haldin í 
október sl. Í forkeppninni, sem fór fram 
þann 23. Október, tóku samtals 15 mat-
reiðslunemar og 8 framreiðslunemar þátt. 
Þar voru valdir fimm nemar í matreiðslu 
og aðrir fimm í framreiðslu til þess að 
taka þátt í úrslitakeppninni sem fór fram í 
Hótel- og matvælaskólanum laugardaginn 
27. október. Matreiðslunemarnir mat-
reiddu þriggja rétta máltíð. Í forrétt 
var blálanga og spínat. Í aðalrétt áttu 
nemarnir að vinna með folaldalundir, 
rauðrófur og sveppi og í eftirrétt voru 
perur og rjómamysuostur. Í framreiðslu er 
keppt í borðlagningu, þjónustu, blöndun 
drykkja, eldsteikingu, blómaskreytingu 
o.s.frv. Keppnin sem var haldin í samstarfi 
við Klúbb matreiðslumeistara tókst mjög 
vel. Verðlaunaafhendingin fór síðan fram í 
hófi klúbbsins sunnudaginn 28. október. 

Dómarar í keppni matreiðslunemanna 
voru þeir Björn Bragi Bragason, Kjartan 
M. Kjartansson, Aðalsteinn Jónsson, 
Jakob Magnússon og Bjarki Hilmarsson. 
Í framreiðslu dæmdu þau Stefanía 

og	framreiðslu	2012

Höskuldsdóttir, Tinna Óðinsdóttir og 
Silja Brá Guðlaugsdóttir. 

Sigurvegarar í keppni matreiðslunema 
voru þeir Knútur Hreiðarsson, nemi á 
Holtinu, og Stefán Hlynur Karlsson, nemi 
á Fiskfélaginu.

Sigurvegarar í keppni framreiðslunema 

voru þeir Andri Már Jónsson og Hilmar 
Alexander Steinarsson, nemar á Hótel 
Natura.

Sigurvegararnir munu taka þátt í 
Norrænu nemakeppninni sem verður 
haldin í Kaupmannahöfn í apríl næst 
komandi.

Gleðileg jól

Stjórn og starfsmenn MATVÍS
óska félögum og fjölskyldum 

þeirra gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári.

Frá vinstri: Andri Már, Hilmar, Stefán og Knútur.
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MMatreiðslumaður	ársins	2012

Óhætt er að segja að nóg sé um að vera 
hjá Klúbbi matreiðslumeistara eins og 
venjulega og vetrarstarfið komið í fullan 
gang með reglulegum fundum og allskyns 
uppákomum. Keppnin um matreiðslu-
mann ársins er einn af hápunktum hvers 
árs og hefur verið það  í tæplega 20 ár. 
Tilgangur keppninnar er að auka faglegan 
metnað og stuðla að framþróun matreiðsl-
unnar sem er mjög mikilvægt fyrir jafn 
stórt ferðamannaland og Ísland er orðið.  

Í ár voru 14 keppendur skráðir til 
leiks og fór forkeppnin fram í Hótel- og 
matvælaskólanum (MK) föstudaginn 26. 
október þar sem keppendur lögðu rétti 
sína fyrir dómnefnd sem dæmdi eftir 
reglum alþjóðasamtaka matreiðslumanna 
WACS.   Úrslitakeppin fór svo fram á 
sunnudeginum þar sem 5 hlutskörpustu 
úr forkeppninni þurftu að framreiða 
þriggja rétta máltíð úr fyrirfram ákveðnu 
hráefni. Í forrétt þurftu keppendur að 
nota löngu og spínat, í aðalrétt fengu 
þeir folaldalund, rauðrófur og sveppi. 
Eftirréttinn þurfti að gera úr mysuosti og 
perum.   

Margir glæsilegir réttir litu dagsins 
ljós. Var dómnefndinni virkilegur vandi á 
höndum að velja úr og voru dómarar og 
áhorfendur sammála um að standardinn 

Á fullri keyrslu.

Sérfræðingarnir mættir.Sérfræðingarnir mættir.
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hefði verið mjög hár. Mjótt var á munun-
um en svo fór að lokum að Bjarni Siguróli 
Jakobsson stóð uppi sem sigurvegari og 
hlýtur því titilinn Matreiðslumaður ársins. 
Bjarni starfar á Slippbarnum á Icelandair 
Hótel Marina. Í öðru sæti varð Hafsteinn 
Ólafsson, Grillinu á Hótel Sögu og í 
þriðja sæti Garðar Kári Garðarsson frá 
Fiskfélaginu. 

Á laugardeginum fór svo fram keppnin 

um matreiðslu- og framreiðslunema ársins. 
Var sú keppni jöfn og spennandi og mikill 
metnaður í gangi hjá nemum í báðum 
fögum.  Matreiðslunemar ársins eru Knútur 
Hreiðarsson og Stefán Hlynur Karlsson. 
Framreiðslunemar ársins eru Andri Már 
Jónsson og Hilmar Alexander Steinarsson. 

Næsta stóra verkefni klúbbsins er hátíð-
arkvöldverðurinn sem ávallt er haldinn 
í janúarbyrjun ár hvert. Kvöldverðurinn 

er ein glæsilegasta veisla sem haldin er á 
Íslandi árlega og jafnframt mikilvæg fjár-
öflun fyrir klúbbinn.

Klúbbur Matreiðslumeistara er áhuga-
mannafélag fagmanna í matreiðslu. Hann 
er opinn öllum sem hafa sveinspróf í mat-
reiðslu og gaman hafa af því að hitta aðra 
fagmenn, fræðast, ræða fagleg áhugamál 
og stuðla að framþróun matreiðslunnar.  
Áhugasamir geta kynnt sér klúbbinn og 
nálgast umsóknareyðublað á www.chef.is

Dómarar að störfum. Allir keppendur komnir saman.

Verðlaunahafarnir þrír, Garðar Kári, Bjarni og Hafsteinn.

Réttir sigurvegarans, f.v. forréttur, aðalréttur og eftirréttur.

Matreiðslumaður 
ársins, Bjarni Siguróli 
Jakobsson.
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Heimsmeistaramót barþjóna var haldið í Peking í Kína dagana 
05.-10. október sl. Fulltrúi Íslands var Hreinn Hjartarson, núver-
andi Íslandsmeistari í kokkteil og var hann að keppa á sínu fyrsta 
heimsmeistaramóti. Hreinn er framreiðslumaður á Lækjarbrekku. 
Hann keppti í flokki drykkja sem kallast „BEFORE DINNER“ 
með drykkinn sinn Rauða rósin, hreppti þriðja sæti og þar með 
bronsið. Við erum mjög stolt af okkar manni. Ennfremur af því, 
að vera eina landið af Norðurlöndunum sem lenti í verðlauna-
sæti. 

Einu sinni áður höfum við Íslendingar hampað verðlaunum í 
þessum sama flokki. Það var árið 1993 í Vínarborg þegar Bárður 
okkar Guðlaugsson tók gullið með drykkinn sinn „GULLIÐ 
TÁR“ og Margrét Gunnarsdóttir fékk gullverðlaun fyrir fagleg 
vinnubrögð í Long-drinks.

Alþjóðabarþjónasamtökin „International Bartenders 
Association (IBA)“ hafa haldið kokkteilkeppnir frá árinu 1955. 
Í fyrstu var keppt á þriggja ára fresti allt til ársins 1996. Þá var 
keppt í þremur flokkum: Dry: Before Dinner Cocktatils, Sweet: 
After Dinner Cocktatils og Long-drinks. Árið 1997 var þessu 
breytt og keppt árlega, þá einungis í einum flokki hvert ár. Síðan 
var flokknum FANCY bætt við og á síðasta ári Kampavínsflokki. 

Nú er enn og aftur nýtt fyrirkomulag, þar sem keppt er í áður 
töldum fjórum flokkum að viðbættri kampavínskeppni. 

Ennfremur er keppt í Flair, sem byggist á því að keppendur 

HEIMSMEISTARAMÓT
barþjóna	í	Kína

Hreinn lagar verðlaunadrykkinn.

Rauða rósin.
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sýna listir sínar með flöskurnar um leið og þeir 
blanda drykkina, en því miður höfum við ekki átt 
fulltrúa í þeirri keppni undanfarin ár. 

Árlega er hverju landi úthlutað einum af þessum 
fimm flokkum ásamt einu vínfyrirtæki úr hópi 
styrktaraðila IBA. Í hverjum flokki eru 12–13 
keppendur og veitt verðlaun fyrir þrjú fyrstu sætin, 
gull, silfur og brons. Gullverðlaunahafarnir teljast 
HEIMSMEISTARAR í sínum flokki. Síðan keppa 
gullverðlaunahafarnir ásamt heimsmeistaranum í 
Flairing um besta drykkinn „IBA COCKTEIL OF 
THE YEAR“.

Það var gullverðlaunahafinn úr okkar flokki 
„BEFORE DINNER“ sem vann „IBA COCKTEIL 
OF THE YEAR“. Hann keppti fyrir Perú, heitir 
drykkurinn Sweet Dream og inniheldur:
4.5 cl Bombay Sapphire
1.5 cl Védrenne Crème de Pomme Verte
0.5 cl Marie Brizard Grand Orange
0.5 cl Martini Dry
0.5 cl Finest Call Lime Juicener

Rauða rósin innieldur:
3.0 cl Bombay Sapphire
2.0 cl Martini Extra Dry
1.0 cl De Kuyper Raspberry
1.0 cl Routin Raspberry
Skreyting ; Rauðrófa, sítróna og kaffimilyne lauf útskíra hvað 
þetta er 

Það má að lokum segja að Hreinn hafi náð þessum árangri með 

elju og auðmýkt. Hann hlustaði á og fór eftir tilsögn og ráð-
leggingum þeirra sem hafa sótt keppnina í áranna rás. Breytti og 
bætti þar til hann og hópurinn sem að honum stóð var sáttur við 
Rauðu rósina. Hreinn fetar þar með í fótspor „strákarnir okkar“ 
og kom heim með verðlaunapening frá Peking Barþjónaklúbbur 
Íslands óska Hreini til hamingju með árangurinn og drengilega 
framgöngu.

Lágmarkshvíld og frítökuréttur
Samkvæmt kjarasamningum eigum við að fá 11 tíma hvíld á sólarhring.

Fáum við ekki 11 tíma hvíld hvíld, miðað við venjubundið upphaf vinnudags,
skal veita uppbótarhvíld 1 og 1/2 klst. fyrir hverja klst. sem hvíldin skerðist. 

Það er óheimilt að skipuleggja vinnu þannig að vinnutími fari umfram 13 klst.

Vinni starfsmaður það lengi á undan hvíldardegi að ekki náist 11 stunda hvíld
miðað við venjubundið upphaf vinnudags reiknast frítökuréttur með sama hætti

og greint er frá hér að ofan.

Uppsafnaður frítökuréttur skv. framangreindu skal koma fram á launaseðli
og veittur í hálfum og heilum dögum utan annatíma í starfsemi fyrirtækis

í samráði við starfsmenn.

Við starfslok skal ónýttur frítökuréttur starfsmanns gerður upp
og teljast hluti ráðningartíma.

Frá verðlaunaafhendingu.



	 	MATVÍS - 3. tbl. 17. árg. 2012 9	

Ny Nordisk Mad stóð fyrir ráðstefnu í 
Osló 5.–7. nóvember sl. Á þessari ráð-
stefnu voru þrír hópar með verkefni. Börn 
og matur, Matur fyrir marga og Matur og 
heilsa. Ráðstefnan gekk þannig fyrir sig að 
fyrirlestrar voru fyrir alla. Svo voru hóp-
arnir með sín málefni, þar sem voru flutt 
erindi um viðkomandi málaflokka. Það er 
hægt að sjá alla fyrirlestrana á þessari slóð: 
http://nynordiskmad.org/projekt/nnm-ii-
konferens-2012/ 

Það eru næstum því tíu ár frá því að 
Ny Nordisk Mad var notað sem hugtak 
og við sjáum að hugtakið er farið að festa 
sig í sessi. Alþjóðleg athygli er mikil á 
þeim frábæru matreiðslumönnum og 
áhugaverðu veitingahúsum sem við höfum 
á Norðurlöndunum. Þessir aðilar draga 
vagninn þegar kemur að fjölmiðaathygl-
inni og styrkir það ferðamannaiðnaðinn 
í löndunum. Ny Nordisk Mad snýst ekki 
bara um veislur og fína, dýra veitingastaði. 
Heimilismaturinn er mun mikilvægari 
þáttur, því heima borðum við oftast, og 
þar leggjum við grunninn fyrir heilsu 
okkar í framtíðinni. Það hafa átt sér stað 
mjög miklar breytingar; heilsuvakning 
hefur orðið á Norðurlöndum í gegnum 
þetta verkefni undanfarin 10 ár. Áhersla 
á fínan og bragðgóðan mat, til að vekja 
áhuga á heilbrigði, er gífurlega mikil-

RRáðstefna	á	vegum	Ny	Nordisk	Mad	
vægur þáttur. Matreiðslumenn, stjórnvöld, 
atvinnulífið og fræðasamfélagið þurfa að 
vinna sameiginlega að heilsueflingu. Það 
er enn verið að berjast við að gera stjórn-
völdum grein fyrir mikilvægi matarins 
sem fyrirbyggjandi þætti í útgjöldum til 
heilbrigðismála framtíðar, vegna áunn-
inna sjúkdóma. Kostnaður til heilbrigðis-
mála eykst um það bil 3 sinnum hraðar 
en tekjur ríkissjóða, sem hlýtur að þýða 
niðurskuð á öðrum sviðum. Þetta eru 
sameiginleg vandamál bæði ríkra og 
fátækra þjóða. 

Velferðar- og heilbrigðisráðherrar eru 
ekki bara ráðherrar veikra og atvinnulausra, 
þeir eru líka ráðherra þeirra frísku og vinn-
andi og ber að gera það sem mögulegt er 
til að fyrirbyggja veikindi og atvinnuleysi. 
Með fyrirbyggjandi aðgerðum spara ríki 
stórfé. Það var vitnað í að sjúkrahúsið 
í Herlev í Danmörku hefði náð undra-
verðum árangri með að hjálpa sjúklingum, 
sem þangað komu vannærðir, að ná bata. 
Sjúklingar á hinum Norðurlöndunum fá 
að velja af matseðli það sem þeir vilja borða 
á meðan á sjúkrahúsdvölinni stendur. Það 
er mikil áhersla lögð að nota hráefni úr 
nærumhverfinu við matreiðsluna og mikið 
verið að hverfa frá miðlægum eldhúsum. 
Meiri fullvinnsla er farin að eiga sér stað 
inni í stóru eldhúsunum.

Það var áhugavert að heyra hvernig 
Finnar standa að mat í skólum. Þar eru 
eldhúsin alvöru og vel mönnuð. Þjóðin 
er sátt við að skattpeningarnir fari í 
þennan mikilvæga málaflokk, ekki síður 
en menntun á bókina. Krakkarnir taka 
þátt í eldhúsinu með matreiðslumönn-
unum. Borðsalir eru meira hannaðir sem 
afþreyingarathvörf þar sem krakkarnir fá 
góðan tíma til að matast og þeim líði vel, 
frekar en að eingöngu sé verið að gefa á 
garðann og reka út jafnvel áður er búið er 
að borða. Yfirvöld sem hafa með leik- og 
grunnskóla að gera þyrftu að taka þátt í 
þessum ráðstefnum til þess að heyra um 
reynslu annarra.

Hollusta matar skiptir gífurlega miklu 
máli þegar kemur að heilbrigði, þannig 
að það þarf að fara að huga mun betur 
að þeim málum, ekki seinna en strax. 
Norræna ráðherraráðið samþykkt árið 
2010 að einblína meira á hollustu matar 
og hráefni úr nærumhverfinu.

Hér hef ég stiklað á stóru um ráð-
stefnuna og ég hvet alla til að fara inn 
á heimasíð Ny Nordisk Mad og skoða 
glærur þeirra fyrirlestra sem voru á ráð-
stefnunni. Við sem vorum á ráðstefnunni 
höfum hug á að gera meira með þennan 
málaflokk og hvetjum sem flesta til þess 
að koma að vinnunni með okkur.

NSO
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V
Við heyrum æ oftar frá okkar félögum, 
sem starfa í kjötvinnslum, að reglugerð 
um vinnu í kældi rými sé ekki virt. 
Reglugerð um vinnu í kældi rými var sett 
5. apríl 2005 og öðlaðist gild þá þegar. Þar 
var ákvæði til bráðabirgðar um að þeir er 
þegar stunduðu starfsemi, sem féll undir 
reglugerð þessa, áttu að koma skipulagi 
húsnæðis og starfsemi til samræmis við 
reglugerðina fyrir 1. janúar 2006.

Ávallt skal leitast við að hitastig í vinnu-
rými þar sem unnið er að staðaldri sé eins 
nálægt 16°C og unnt er. Enn fremur skal 
þess gætt að hitastigið fari ekki niður fyrir 
10°C í vinnu rýminu. Með hugtakinu að 
staðaldri er átt við að unnið sé lengur en 1 
klst. samfleytt eða um 2 klst. samanlagt yfir 
vinnudaginn. 

Mjög mörg fyrirtæki í kjötiðnaði hafa 
ekki séð hvaða skýringar eru á hugtakinu 

Vinna	í	kældu	rými
að staðaldri og telja því allt í lagi að kæla 
rými niður fyrir 16°C, en það er átt við að 
við vinnum ekki meira en tvær klukku-
stundir undir 16°C. Ef við þurfum að 
vinna í rými undir 16°C þá þarf að vera 
sérstök hvíldaraðstaða fyrir okkur.

Þar sem unnið er við lægra hitastig en 
16°C skal vera herbergi til afnota fyrir 
starfsmenn til skemmri dvalar. Herbergið 
skal vera nægjanlega stórt og það skal búið 
stólum og borðum fyrir alla sem ætlað er að 
dvelja þar samtímis. 

Hitastig í þessu herbergi skal ekki vera 
lægra en 20°C.

Þessi hvíldaraðstaða er ætluð fyrir 
okkur til að ná í okkur hita til að draga úr 
áhrifum kælingar og það á að gera regluleg 
hlé samkvæmt nánara samkomulagi á 
vinnustaðnum.

Upplýsingar	til	starfsmanna
Atvinnurekandi skal veita starfsmönnum 
upplýsingar um alla þætti aðbúnaðar, 
hollustu hátta og öryggismála er tengjast 
vinnu þeirra. Þar á meðal skal hann upplýsa 
starfsmenn eða fulltrúa þeirra um allar þær 
ráðstafanir sem gripið er til í samræmi við 
reglugerð þessa. 

Það hefur borið á því að í stað þess að 
setja upp góðar flæðilínur úr vinnslurými 
í kæla er vinnslurýmið kælt niður fyrir 
16°C. Því miður líta sumir atvinnurek-
endur á starfsmenn sína sem einnota ódýrt 
vinnuafl. 

Við hjá MATVÍS gerum kröfu til 
Vinnueftirlits ríkisins um að það sinni 
sínum lögbundnu skyldum samkvæmt 
82. gr. laga nr. 46/1980, með síðari 
breytingum.

Níels S. Olgeirsson
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Stjórn Norræna sambandsins, innan matvælagreina, ákvað að 
halda kjararáðstefnu fyrir þá sem eru í forsvari vegna kjarasamn-
inga þessara greina á Norðurlöndunum. Ráðstefnan var haldin 
14. til 16. nóvember í Stokkhólmi. 

Talsmenn landanna gerðu grein fyrir hvernig málum er háttað 
í hverju landi fyrir sig og helstu vandamálum sem þeir glíma við 
um þessar mundir. Eitt af stærri vandamálum hjá Norðmönnum, 
Svíum, Dönum og Finnum eru starfsmannaleigur, undirboð og 
hnattvæðing matvælafyrirtækja. Mikið var rætt um hvað sé hægt 
að gera til þess að treysta betur trúnaðarmannakerfi okkar þvert 
yfir landamæri, sérstaklega innan fjölþjóðlegra fyrirtækjakeðja.

Þessi vandamál eru ekki eins hjá okkur og Færeyingum en við 
verðum að vera á varðbergi, því vandamál hina í dag verða okkar 
vandamál á morgun.

Svíar kvarta undan miklum innflutningi þar sem krónan er 
sterk hjá þeim núna. Þaðan eru svínasíður fluttar til Póllands í 
bílförmum og beikon til baka með bátum.

Lífrænt ræktuð matvæli eru að aukast mjög mikið.
Töluverðar umræður urðu um 

fyrirtækjakeðjur sem setja sínar eigin 
reglur sem brjóta í bága við kjara-
samninga. Einnig höfðu menn miklar 
áhyggjur af því hvernig verslunar-
keðjur kúguðu framleiðslufyrirtækin 
og hefðu allt of mikið með matarverð 
að gera.

Ályktun: 
Verslunarkeðjur með ógnarvald yfir 
matvælaiðnaðinum

Fulltrúar á samnorrænni ráðstefnu 
fólks innan matvælaiðnaðarins eru 
sammála um að þrýstingur stórra 
verslanakeðja á framleiðslufyrirtæki 
er ógn við framleiðslu matvæla á 
Norðurlöndum.

Matvælaiðnaðurinn þarfnast rann-
sókna til frekari vöruþróunar og auk-
innar framleiðni og sömuleiðis þarf 
að auka menntun starfsfólks í faginu. 
Því miður verður þrýstingur verslana-
keðja, á að halda framleiðsluverðinu 
í lágmarki, til þess að fjármagn til 
menntunar og þróunar verður af 
skornum skammti en arðurinn virðist 
fyrst og fremst fara til verslananna.

Sú þróun að verslanakeðjur merki 
sjálfum sér vörurnar verður til þess að 
neytendur vita ekki hver framleiddi 
vöruna eða hvar hún er framleidd. 

KKjararáðstefna	starfsmanna
í	matvælagreinum	á	Norðurlöndum

00000

 w w w. v e i d i k o r t i d . i s

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr

 

Frábær jólagjöf!

Þetta verður til þess að auðveldara er að flytja framleiðsluna úr 
landi til svæða þar sem launin eru lægri og framleiðslan ódýrari. 
Því miður er norrænt  neytendasamstarf, sem getur varpað ljósi á 
samhengi framleiðslu, neyslu og umhverfis ekki til staðar.

Við krefjumst þess að verslanakeðjurnar hætti að beita þrýst-
ingi til lækkunar framleiðsluverðs svo vernda megi framleiðsluna á 
Norðurlöndum. Ef verslanakeðjurnar taka sig ekki á gætu einstaka 
ríki þurft að axla ábyrgð á að snúa þróuninni við.

Þá krefjumst við þess að vörurnar séu vel merktar uppruna svo 
neytendur geti sjálfir tekið upplýsta ákvörðun um kaup á einstaka 
vörum.

Við myndum einnig fagna sterkari samstöðu neytendasamtaka 
á Norðurlöndum.

Norrænir starfsmenn í matvælaframleiðslu munu fylgjast vel 
með þróuninni næstu ár.

NSO
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H
Norræna ráðherranefndin gaf út skýrslu sl. 
sumar um matarsóun og leiðbeiningar um 
hvernig megi draga úr henni. Þessi skýrsla 
byggir á rannsókn sem gerð var á veit-
ingahúsum og í mötuneytum í Svíþjóð, 
Noregi, Danmörku og Finnlandi. Þar 
kemur fram að í þessum löndum er hent 
456 þúsund tonnum af mat árlega, eða 
um 18 kílóum á hvern íbúa þessara landa. 
Þarna er ekki verið að tala um eðlilegt 
affall úr eldhúsum heldur bara það sem 
kemur til baka á diskum í veitingahúsum, 
stofnunum, og öðrum mötuneytum. 
Þetta eru hár tölur sem eru sennilega mun 
hærri hjá okkur á Íslandi. Þessar þjóðir 
hafa undanfarið verið að vinna gegn þessu 
með markvissum hætti, til dæmis með því 
að bæta við matreiðslumönnum í eldhús 
sjúkrahúsa og að leyfa sjúklingum að velja 
af matseðli. 

Á ráðstefnu Ny Nordisk Mad í 
Finnlandi í fyrra kom fram hjá yfirlæknum 
sjúkrahúsa á hinum Norðurlöndunum 
mikilvægi matar fyrir heilsu sjúklinga, fyrir 
utan hvað það fór mikið minna í sorpeyð-
ingu eftir að sjúklingarnir fengu að velja 
sér af matseðli. Þar sýndu Danir myndir af 
nokkrum 10 tonna trukkum sem þeir not-
uðu til þess að gera ráðstefnugestum grein 
fyrir magni sem áður fór í sorpeyðingu 
frá sjúkrahúsum. Sparnaður í sorpeyðingu 
borgaði laun matreiðslumanna sem voru 
ráðnir inn aukalega til þess að bæta matar-
menninguna á spítölunum.

Sjúklingarnir geta pantað sér mat af 

Hversu	miklum	mat	er	hent	á	Íslandi?

matseðli þegar þeir hafa matarlist og látið 
vita hversu mikla list þeir hafa. Á hinum 
Norðurlöndunum er farið að vinna mat 
meira heima í mötuneytunum frá grunni, 
gætt að því að fá hráefni sem mest úr 
nærumhverfinu og mikið farið að nota líf-
rænt ræktuðu hráefni.

Þrátt fyrir mikla vinnu við að minnka 
brottkast matar á sjúkrahúsum og öðrum 
mötuneytum hinna Norðurlandanna er 
enn miklu kastað af mat samanber áður-
nefnda skýrslu.  Þessi tala væri miklu 
hærri, hefðu þeir ekki hafist handa fyrir 
mörgum árum. 

Hvað er verið að gera með þennan 
málflokk hér á landi? Að mínu mati er 
ekkert verið að gera. Það eina sem heyrist 
er að ef á að spara þá er gjarnan ráðist á 
ræstingar og mötuneytin. Við sjáum gjarn-
an að opinber yfirvöld fara þær leiðir sem 
frændur okkar á hinum Norðurlöndunum 
eru að hverfa frá. Við þurfum að setja 
vinnu í þennan málaflokk hjá okkur og sjá 
hvort við getum ekki lækkað matarverð í 
mötuneytum og á veitingahúsum.

Hér er slóðin á skýrsluna:
http://www.norden.org/no/publika-

sjoner/publikasjoner/2012-537 

Nýr orlofsvefur
Nú er verið að vinna að uppsetningu nýs orlofsvefs fyrir MATVÍS.

Vefurinn verður hluti af vefsíðu MATVÍS og vonum við að með tilkomu hans 
muni þjónusta við félagsmenn batna.  

Með tilkomu nýja vefsins munu félagsmenn geta pantað og greitt á vefnum
auk þess að fá aðgang að afsláttarkerfi í gegnum félagsskírteini.  

Ekki er enn ljóst hvenær vefurinn opnar en stefnt er að því að það verði um 
áramót. Við hvetjum félagsmenn til að fylgjast með á vefsíðu MATVÍS.



Sjóðfélagavefur Stafa er meiri og gjöfulli fróðleiksbrunnur en margan grunar. Það vita þeir sem sækja í 
hann upplýsingar, reglulega eða af og til. Hið eina sem þarf að gera er að sækja um aðgangslykil, hafi 
sjóðfélagar hann ekki undir höndum nú þegar.

S t ó r h ö f ð a  3 1  |  1 1 0  R e y k j a v í k  |  S í m i  5 6 9  3 0 0 0  |  Fa x  5 6 9  3 0 0 1  |  s t a f i r @ s t a f i r. i s  |  s t a f i r. i s

Einfalt að fá aðgangslykil
Nauðsynlegt er að skrá kennitölu og lykilorð til að komast á sjóðfélagavefinn. 

Það er einfalt mál fyrir notendur heimabanka. Einungis þarf að ræsa sjóðfélagavefinn, 

fylgja leiðbeiningum og bíða svo andartak eftir því að veflykill berist í heimabankann. 

Í heimabankanum birtist nýr veflykill undir heitinu lykilorð frá Stöfum lífeyrissjóði undir

Yfirlit > Netyfirlit > Öll netyfirlit (Íslandsbanki).

Yfirlit > Rafræn skjöl (Arion banki og Landsbankinn). 

Yfirlit > Rafræn skjöl (sparisjóðirnir og MP banki).

Sjóðfélagar, sem ekki nota heimabanka, hafi samband við starfsmann Stafa lífeyrissjóðs í síma 569 3000 eða sendi tölvupóst um erindið á netfangið 

stafir@stafir.is. Veflykill verður þá sendur viðkomandi í pósti.

Sjóðfélagar Stafa lýsa ánægju sinni með sjóðfélagavefinn. 

Við hjá Stöfum hvetjum þá, sem ekki eru orðnir virkir notendur sjóðfélagavefsins nú þegar, til að hafa samband og fá aðgang að þessari góðu 

upplýsingaveitu. Hún er þeim alltaf opin.

Á sjóðfélagavefnum getur þú nálgast upplýsingar um stöðu þína hjá sjóðnum:

Greidd iðgjöld.

Lífeyrisréttindi nú og áætluð framtíðarréttindi.

Lífeyrisgreiðslur úr sjóðnum.

Lán hjá sjóðnum. 

Ýmis skjöl sem sjóðurinn hefur sent þér.

Einnig eru á sjóðfélagavefnum reiknivélar vegna lífeyris, séreignarsparnaðar og lána.

Svörin færðu
á sjóðfélagavef Stafa

nnur en margan grunar. Það vita þeir sem sækja í
m þarf að gera er að sækja um aðgangslykil, hafi 

avefinn,

ankann. 

ssjóði undirrrrr

m:

g lána.
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Matvæla-og veitingafélag Íslands     
Stórhöfða 31 110 Reykjavík 
Email: matvis@matvis.is 
 
Sími 580-5240 
Fax 580-5210    Staður/dags._____________________ 2013 
 

Umsókn um orlofshús við Torrevieja á Spáni 2013 
 
Flogið er til Alicante 
 
Umsækjandi ________________________________Kennitala ________________________ 
 
Heimili ____________________________________Póstnr/st._________________________ 
 
Email:_______________________________Hs.____________GSM.____________________ 
 
Umsóknum þarf að skila fyrir 04. janúar n.k. 
 
Punktafrádráttur vegna úthlutunar eru 36 punktar 
Merkið með tölunni 1 sem fyrsta valkost í neðstu línuna, en 2, 3 o.s.frv. til vara. 
 

 
Tímab
númer 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
Tímab 

 
07.maí 

til 
21. maí 

 
21. maí 

til 
04. juní 

 
04. juní 

til 
18. juní 

 
18. juní 

til 
02. julí 

 
02. júlí 

til 
16. júlí 

 
16. júlí 

til 
30. júlí 

 
30 júlí 

til 
13 ágú 

 
13 ágú 

til 
27. ágú 

 
27 ágú 

til 
10. sept 
 

 
10. sept 

til 
24. sept 

 
24. sept 

til 
08. okt 

 
Val- 
númer 

           

 
Verð fyrir tímabil er kr. 75.000 Brottfararþrif innifalin. 
 
Umsóknareiðublöð á skrifstofu MATVÍS og á http://www.matvis.is  
 
 
 
Annað ________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 

MATVÍS auglýsir
Uppstillingarnefnd MATVÍS auglýsir eftir framboðum til trúnaðarstarfa fyrir félagið. Áhugasamir hafi samband við 
uppstillinganefnd MATVÍS, Geir Bjarnþórsson geirbj@simnet.is Jón Karl Jónsson jonkarlj@gmail.com eða Jón Kr 
Friðgeirsson jonkfr@simnet.is fyrir 20. desember nk.  
Í lögum MATVÍS segir:  

„22. gr.
Uppstillingarnefnd

Fyrir lok nóvember skal stjórn og trúnaðarráð kjósa þrjá menn í nefnd til að gera tillögur um stjórn og önnur trúnaðar-
störf félagsins. Í störfum sínum skal nefndin tryggja það að allar deildir innan félagsins eigi fulltrúa í stjórn og ráðum .  
Nefndin skal hafa lokið störfum fyrir lok janúarmánaðar og skulu tillögur liggja frammi á skrifstofu félagsins frá byrjun 
febrúarmánaðar til aðalfundar. Listinn verður sendur út í fréttabréfi MATVÍS í febrúar .
Aðrar tillögur um stjórn og önnur trúnaðarstörf félagsins, þurfa að hafa borist skrifstofu félagsins, minnst 7 dögum fyrir 
aðalfund.“

MATVÍS félagar eru hvattir til að kynna sér lög og reglur félagsins varðandi framboðsfrest og frest til lagabreytingatil-
lagna.
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Veiðikortið 2013 kemur út í byrjun desembermánaðar, og mun Matvís vera með það til 
sölu fyrir félagsmenn sína, eins og undanfarin ár.

Það er sérstaklega ánægjulegt að kynna Elliðavatnið inn sem nýjan mögulegan 
áfangastað fyrir veiðikortshafa við borgarmörkin. Auk Elliðavatns er heimilt að veiða í 
Hólmsá og Nátthagavatni. Í Hólmsá verður þó einungis heimilt að veiða á flugu. Með tilkomu 
Elliðavatnsins í Veiðikortinu verður ennþá auðveldara fyrir höfuðborgarbúa að skjótast í veiði t.d. fyrir eða eftir vinnu.

Vatnasvæðið í Svínadal, þ.e.a.s. Þórisstaðavatn, Geitabergsvatn og Eyrarvatn munu ekki vera í Veiðikortinu 2013. 
Önnur vötn eru áfram með þannig að úrval veiðivatna er glæsilegt í ár.

Verð til MATVÍS-félaga er 3.500 kr.

Hólmsá og Nátthagavatni. Í Hólmsá verður þó einungis heimilt að veiða á flugu. Með tilkomu 
Elliðavatnsins í Veiðikortinu verður ennþá auðveldara fyrir höfuðborgarbúa að skjótast í veiði t.d. fyrir eða eftir vinnu.

VVeiðikortið

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Postulín glös og hnífapör
– til hátíðabrigða heima sem utan heimilis

RV
 11/12

Opnunartími

í verslun RV:

Mánudaga til fö
studaga

kl. 8:00 til 18:00

Laugardaga

kl. 10:00 til 16:00

Desemberuppbót
Desemberuppbót vegna ársins 2012 er kr. 50.500

Akstursgjald
Það sem viðeigum sameiginlegt er akstursgjald þegar 
við þurfum að komast í eða úr vinnu þegar almenn-
isvagnar ganga ekki, ber að greiða okkur akstursgjald. 
Það er mismunandi eftir greinum. 

Bakarar sem búa fjær vinnustað en 1 km fá greitt 
akstursgjald Ferðakostnaðarnefndar ríkisins á leið til 
og frá vinnustað samtals allt að 35 km fyrir hverja 
mætingu.

Kjötiðnaðarmenn sem búa í meira en 2 km fjar-
lægð skal séð fyrir ferðum að og frá vinnustað.Sé 
vinnuveitenda ekki  kleyft að flytja starfsfólk á eigin 
vegum, ber honum að greiða akstursgjald sem sam-
svarar því sem Ferðakostnaðarnefnd ríkisins ákveður 
á hverjum tíma eða anna sannanlegan kostnað starfs-
manns, þó að hámarki 2 ½ startgjaldi leigubifreiða. 
Þetta á ekki við þar sem starfsmenn búa utan þess 
byggðarlags þar sem vinnuveitandi hefur starfsstöð 
og í byggðarlögum þar sem almenningsvagnar ganga 
ekki. Líta skal þó á Stór-Reykjavíkursvæðið sem eitt 
byggðarlag.

Framreiðslu- og matreiðslumenn fá greitt fjárhæð 
sem jafngildir 2 ½ startgjaldi leigubifreiða, þegar við-
komandi þarf að komast í og frá vinnu á þeim tímum 
sólahrings, sem áætlunarvagnar ganga ekki. Þó er 
vinnuveitenda heimilt að flytja starfsfólk seitt á eigin 
kostað, ef hann óskar þess.Ef vinnuvakt lýkur eftir 
miðnætti eða hefja þarf vinnu fyrir kl. 08:00, utan 
höfuðborgarsvæðis, skal vinnuveitandi sjá fyrir gist-
ingu eða flutningi, eða greiða fjárhæð sem samsvari til 
2 ½ startgjald leigubifreiða.

NSO

A



	 16	 MATVÍS - 3. tbl. 17. árg. 2012

Snæbjörn Kristjánsson mat-
reiðslumeistari í mötuneyti 
Menntaskólans á Akureyri, og 
félagi í Klúbbi matreiðslumeistara, 
sigraði fyrir Íslands hönd í mat-
reiðslukeppninni Mondial des 
Chefs sem fram fór í París í 
Frakklandi í dag.

Þar fór fram matreiðslukeppni 
milli matreiðslumanna sem starfa 
í opinberum eldhúsum, skólum, 
stofnunum og mötuneytum.

Keppendur þurftu að elda fyrir 
10 manns; lambahrygg í aðalrétt 
og eftirrétt þar sem möndlur áttu 
að vera í aðalhlutverki.

SSnæbjörn	sigraði	í	Mondial	des	Chefs

Unnið til sigurs.

Sigri fagnað á verðlaunapalli.

Lamb á tvo vegu.

Volg hindberjakaka.

Lamb á tvo vegu.

Volg hindberjakaka.
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Voru	margir	eða	fáir	fundarmenn?
Aðalfundur MATVÍS var haldinn 21. 
mars síðastliðinn. Fundinn sóttu um það 
bil 30 félagar og var hinn áhugaverðasti 
á margan hátt.  Að venju urðu umræður 
um lélega fundarsókn félagsmanna og skal 
undirritaður sannarlega taka undir að afar 
ánægjulegt yrði ef fleiri félagar sæju sér 
fært að mæta á aðalfundi félagsins og hafa 
þar áhrif á félagsstarfið.  

Eftir fundinn gerði ég smá könnun á 
fundarsókn annarra iðnaðarmannafélaga 
og satt best að segja kom það mér nokkuð 
á ávart að fundarsókn hjá okkur er síst 
verri en hjá öðrum og í mörgum tilfellum 
er hún betri hjá okkur.  

Tillaga	stjórnar	felld
Á fundinum lagði stjórn fram nokkrar 
tillögur að lagabreytingum. Í flestum 
tilfellum var um að ræða breytingu á 
orðalagi og runnu þær breytingar í gegn 
án verulegrar umræðu eða athugasemda. 
Þó bar svo við að ein breytingatillaga 
stjórnar, sem fjallaði um skipulagsmál, 
var felld. Hér var um að ræða tillögu sem 
stjórn hafði haft lengi til skoðunar, og 
taldi að myndi verða til verulegra bóta, 
fyrir félagsstarfið.  Undirrituðum og 
væntanlega fleiri stjórnarmönnum, kom 
verulega á óvart að tillagan skyldi felld, en 
tilskilinn meirihluti (2/3 fundarmanna) 
náðist ekki fyrir tillögunni, og þar með 
var tillagan fallin . Þetta  leiðir hugann að 
tvennu. Í fyrsta lagi hve mikilvægt er fyrir 
félagsmenn að fylgjast vel með og mæta á 
fundi, sérstaklega á aðalfundi, því þar eru 
teknar ákvarðanir sem stjórna félaginu til 
framtíðar. Og í öðru lagi sýnir þetta okkur 
að lýðræðið virkar innan félagsins.  Þó 
svo að stjórn hafi tekið ákvörðun og verið 
einhuga um farveg er ekki víst að þorri 
fundarmanna sé sama sinnis.  

Á	skíðum	fyrir	norðan
Á fundinum komu fram allmargar fyrir-
spurnir sem var svarað af formanni eða 
öðrum stjórnarmönnum.  Það er afar mik-
ilvægt fyrir stjórn og starfsmenn að fá að 
heyra frá félagsmönnum, bæði spurningar 
og athugasemdir.  Önnur leið, og mun 
síðri fyrir félagið, er að tala um einhvern 

AAf	aðalfundi	og	skíðum

Þorsteinn Gunnarsson.

ætlaðan gjörning úti í bæ án þess að reyna 
að kynna sér sannleiksgildi hans. Þannig 
sögur eiga það til að öðlast sjálfstætt líf 
sem svo frjóvgast milli sögumanna.  Hér á 
eftir ætla ég að deila með lesendum, einni 
slíkri sögu.

Til undirritaðs hringdi félagsmaður 
sem ég hafði reyndar þekkt í áratugi. 
Hann hafði nokkru áður leitað til sjúkra-
sjóðs MATVÍS vegna veikinda en fengið 
höfnun, þar sem greiðslusaga hans sam-
ræmdist ekki reglum sjúkrasjóðs, settum 
af aðalfundi félagsins. Eftir að við höfðum 
heilsast í símann þá hækkaði hann róminn 
og sagði að það væri kominn tími til að 
losa félagið við mig og formanninn. Við 
(formaðurinn og ég ) rækjum félagið eins 
og að við ættum það og byggjum til reglur 
eftir hentugleikum. Eitthvað átti ég nú 
erfitt með að meðtaka þetta og spurði 
hvað hann væri að meina og hvort hann 
hefði einhver dæmi um að við færum á 
skjön við lög og reglur félagsins.  Og ekki 
stóð á svari.

Það er nú t.d. þannig, sagði hann, að 
það þýðir ekkert fyrir venjulegan félags-
mann að sækja um íbúðina á Akureyri, 
yfir páska,  þar sem þú (undirritaður ) ert 
með hana fast fyrir þig og þína fjölskyldu 
vegna skíðaiðkunar. Ég játa að mér varð 
nokkuð bilt við þetta en náði þá áttum og 
spurði.  Hvaðan hefur þú þessa vitneskju? 
Og enn stóð ekki á svari. Þetta vita allir!

En hver skyldi nú vera sannleikurinn 
á bak við það sem  „allir vita“.  Hann er 
eftirfarandi:  Ég hef einu sinni farið á skíði 
á Akureyri. Um var að ræða  helgarferð 
í lok mars (ekki um páska ) árið 2004. 
Íbúðin sem við hjónin bjuggum í þessa 
helgi, var í miðbæ Akureyrar og var í eigu 
Kaupþings banka, þáverandi vinnuveit-
anda eiginkonu minnar.  Ég hef sem sagt 
aldrei verið með íbúðina á Akureyri um 
páska og aldrei vegna skíðaiðkunar.  

En hvað var félaginn, sem fannst svona 
illa að sér vegið, að biðja um?  Hann vildi 
sem sagt að við (formaðurinn og ég ), 
greiddum götu hans, þótt það samræmdist 
ekki lögum og reglum félagsins. Og það 
þýðir að við áttum að reka félagið að eigin 
geðþótta, eða eins og að við ættum það, 
til þess að þóknast honum. Hann var sem 
sagt, að fara fram á að við rækjum félagið 
eins og hann síðar sakaði okkur um að 
gera, þ.e. eins og við ættum það.  

Svona geta sögurnar orðið til og þó svo 
að þeim sé beint að einstaka starfsmönn-
um félagsins, þá er skaðinn, þegar að upp 
er staðið, mestur fyrir félagið sjálft.  

Tökum	virkan	þátt	í	félagsstarfinu
Ég vil hvetja félagsmenn til að taka virkan 
þátt í félagsstarfinu. Það er hægt með því 
að sækja fundi og eins með því að senda 
okkur fyrirspurnir, ábendingar og athuga-
semdir.  Við sem störfum fyrir félagið, 
hvort heldur sem stjórnarmenn eða starfs-
menn, erum ekki fullkomin og það má 
eflaust finna eitt og annað í okkar störfum, 
sem félagsmenn hafa skiptar skoðanir á.  
Okkar starf byggir á því að fara eftir þeim 
leikreglum sem aðalfundur hefur samþykkt.  
Ef einhverjir telja að við séum ekki að gera 
það er mjög gott að fá að vita af því, svo 
við getum leiðrétt villur eða útskýrt málið 
ef um misskilning er að ræða.

Ágætu félagar, munið að MATVÍS 
er félagið okkar, en ekki félag einstakra 
stjórna eða starfsmanna.  Lög og reglur 
félagsins gilda jafnt um alla og við höfum 
öll jafna möguleika á að láta til okkar taka 
í ákvörðunum félagsins.

Þorsteinn Gunnarsson
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Veitt verða verðlaun fyrir lausn á krossgátunni.
Verðlaun nema 10.000 kr.

Lausnir sendist til: MATVÍS / Krossgátan,
Stórhöfða 31, 112 Reykjavík

Svar þarf að berast fyrir 15. janúar 2013

Lausnarorð:

Nafn:

Heimili:

Kennitala:

Lausn	á	krossgátu
síðasa	tölublaðs

Lausnarorð
Komdu kisa mín

Vinningshafi
Helgi Fannar Valgeirsson
Fossvegi 2
800 Selfossi

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

krossgátugerð:
Bjarni sími: 

845 2510

Teikning:
Halldór Andri
eftirprentun

bönnuð.

  1

  2

  3  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

ágóða

fuglinn
-----------
borgið

gjóta

lævísa
óreiða

-----------
aulana

klófesti
------------

skáld
mykja

óðagoti
------------

49
keyrð glapinpilla

tært

kvak

nudduð
------------

spíri

beita
------------

blót

konaratiskordýr
utan

------------
matast

hret
------------

súrefni
líffærinu

mati

númer

álpast
2 eins

------------
flink

sátu
dýrahljóð
------------

goð

bakkelsið 2 eins                        pirraðar

sprikli
fiskur

------------
aulinn

gleðjast
------------

kona
horfinn

-----------
gáski

2 eins
-----------

3 eins
padda

styrkja

slæmt

verkfæri

dans

eydd trjónu drykkur

áverkitraustið

erill óðagot
tónn

-----------
svar

hremmi
kjána

------------
fersk

líkams-
hlutimar

vefa

gutl haf

varpað bágan rolluna djásn þjóð 2 eins undinn
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Hafðu samband og við stillum upp framtíðinni
með þér eins og þú vilt hafa hana

Hver vilt þú vera?

Allianz Ísland hf. | Digranesvegi 1 | 200 Kópavogi | 595 3300 | allianz@allianz.is | allianz.is

Einstaklingur 2 bætti við sig Allianz viðbótarlífeyri
og fær 72% af launum sínum við starfslok

Allianz Viðbótarlífeyrir
Skyldulífeyrir skv. lögum

Lágmarkslífeyrir

72%

Einstaklingur 2

55%
Skyldulífeyrir skv. lögum

Lágmarkslífeyrir

Einstaklingur 1 valdi bara skyldulífeyri og
fær aðeins 55% af launum sínum við starfslokEinstaklingur 1



HLUTI AF FJÖLSKYLDUNNI
Dálæti sumra á Kofareykta hangikjötinu frá Kjarnafæði virðist engum takmörkunum háð.
Það er vissulega skemmtilegt að ljúffengt hangikjötið öðlist þann virðingarsess sem hér 
má sjá, en auðvitað nýtur það sín betur á matarborðum landsmanna, þar sem það hefur 
í áranna rás glatt og satt Íslendinga og skapað sannkallaða hátíðar- og jólastemmningu, 
enda um sérlega bragðgott hangikjöt að ræða.
Kofareykta hangikjötið frá Kjarnafæði er sérvalið fyrsta flokks lambakjöt með ljúffengu, ríku og hefðbundnu 
íslensku reykbragði, verkað og reykt af kjötiðnaðarmeisturum fyrirtækisins.


