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Heyrnartækni hefur um áraraðir boðið upp á vönduð heyrnartæki

í mörgum verðflokkum frá Oticon. Heyrnartækin frá Oticon eru með

þeim fullkomnustu sem völ er á og hönnun þeirra er svo nett að þau

eru nánast því ósýnileg bak við eyra.

Það skiptir miklu máli að vanda valið þegar það kemur að heyrninni.

Hafðu samband eða komdu í heimsókn og fáðu nánari upplýsingar um

hvað við getum gert fyrir þig.
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Nánari upplýsingar og tímapantanir
í síma 568 6880 eða á www.heyrnartækni.is

Nánast því ósýnileg

heyrnartæki

PÍA er af tegundinni coton de tulear, fjögurra kílóa smotterí með síðan
feld og síð eyru. Hún hefur alla sína tíð barist við eyrnabólgu. Nú er
eigandinn, Magný Arnórsdóttir, hins vegar ákveðinn í að prófa hómó-
patameðferðina og heilsuleiðina sem María mælir með. Magný hefur
ákveðið að gefast upp á pensillín-kúrunum. 

Magný á líka husky-parið sem sat fyrir á ljósmyndunum sem fylgja
þessari umfjöllun. Þau eru tík og hundur, Kiara og Prins, og voru í
heimsókn hjá Maríu í Nínó þegar blaðamann og ljósmyndara bar að
garði. 

Pía fær heilsumeðferð

Á ÁRINU 2008 greindist salm-
onella í auknum mæli í svína- og
alifuglaeldi. Margvísleg viðbrögð
Matvælastofnunar og heilbrigð-
iseftirlits sveitarfélaga komu í
kjölfar þessa. Ákveðið var m.a.
að hefja eftirlitsverkefni í júní
þar sem tilgangurinn er að
kanna hvort salmonella sé í sýn-
um af svínakjöti á markaði.
Þann 15. júní hafði heilbrigð-
iseftirlitið tekið 59 sýni og
greindist salmonella í 3 sýnum
af grísagúllasi. Verkefninu er
ekki lokið, en samtals verða tek-
in 100 sýni af svínakjöti á mark-
aði.

Matvælastofnum vill benda
neytendum á að þrátt fyrir fyr-
irbyggjandi aðgerðir og öflugt
eftirlit er aldrei hægt að koma
algjörlega í veg fyrir salmonellu
í kjöti. Neytendur þurfa því
ætíð að líta svo á að kjöt geti
verið mengað af sjúkdómsvald-
andi örverum og skal ávallt
meðhöndla hrátt kjöt m.t.t.
þessa. Neytendur ættu því að
hafa eftirfarandi í huga við með-
höndlun á kjöti. 

Kæling

Mikilvægt er að setja kjöt í ís-
skáp um leið og komið er heim
úr innkaupaferð. Ávallt skal
þíða kjöt í kæliskáp til að koma

í veg fyrir fjölgun sjúkdóms-
valdandi örvera. Þegar kjöt er
þýtt upp eða geymt í kæliskáp
er nauðsynlegt að tryggja að
safi úr því berist ekki í önnur
matvæli í kæliskápnum. Mat-
arafganga skal kæla strax að
lokinni máltíð. 

Krossmengun

Gæta skal þess að safi frá
kjöti smitist ekki í önnur mat-
væli. Þrífa skal öll áhöld, s.s.
bretti, föt, hnífa og grilltengur,
sem notuð eru við meðhöndlun á
kjöti, áður en þau eru notuð fyr-
ir önnur matvæli eða soðið kjöt.
Brýnt er að þvo hendur fyrir
meðhöndlun matvæla, á milli
vinnslu mismunandi rétta og
fyrir neyslu.

Hitun

Mjög mikilvægt er að gegn-
hita kjúklinga og svínakjöt við
matreiðslu en þá er kjötsafinn í
þykkasta bitanum orðinn tær. 

Nú stendur grilltíminn sem
hæst og er mjög mikilvægt að
hafa ofangreind heilræði að leið-
arljósi við matreiðslu utandyra
svo koma megi í veg fyrir að
sjúkdómsvaldandi örverur spilli
sumargleðinni á góðum degi. 
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Salmonella í kjöti

Dóra S. Gunnarsdóttir, fagsviðs-
stjóri hjá Matvælastofnun.

Örugg matvæli – allra hagur!

Eftir Sigrúnu Ásmundar
sia@mbl.is

Þ
etta passar þannig saman að hómópatían er
heildræn meðferð,“ segir María Þorvarðar-
dóttir, eigandi verslunarinnar Nínó í Hafn-
arfirði. Hún vísar þarna í að hún er með alls

kyns heilsuvörur fyrir hunda og hefur milligöngu um
hómópatameðferð fyrir hunda og ketti. María hefur alla
tíð verið áhugasöm um dýr, hefur átt hesta, hunda og
ketti, nema núna á hún engan hest. Hómópatinn sem
María er í samstarfi með heitir Karla Sigurðardóttir.
María segist þess fullviss að flestir hómópatar sem með-
höndla menn taki einnig að sér dýr. 

„Í raun og veru á það sama við um dýr og menn, nema
hvað remedíurnar fyrir dýrin leysast fljótar upp,“ segir
María og bætir við að öll meðhöndlun dýra sé auðveldari.
„Þú finnur það svo fljótt með dýrin.“

Hómópatinn kom óvænt

María er sjálf ekki hómópati en kveðst hafa nýtt sér
fræðin fyrir hundana sína árum saman. „Þetta hentar
rosalega vel og ég sé það alltaf betur og betur. Framleið-
endur eru mjög mikið farnir að snúa sér „aftur til náttúr-
unnar“, ef svo má segja,“ segir María. Dýrum megi gefa
jurtate, „kamillute, ef það eru magasýkingar eða eitt-
hvað slíkt, eplaedik, það er einfaldlega náttúrulegt pens-
illín, og svo má telja“.

Einn daginn gekk Karla inn í verslunina hjá Maríu og

þær tóku tal saman. Báðar eru áhugasamar og töluðu
þær um allt milli himins og jarðar, sem viðkemur heilsu
og heilbrigði hunda. Og Maríu segist svo frá: „Hún segir,
já, en merkilegt, akkúrat. Ég er hómópati,“ segir María
og hlær. Upp úr þessu hófst samstarf þeirra og María
segir það hafa gefið afar góða raun. Hún tekur þó sér-
staklega fram að hún vísi líka á dýralækna ef mikið ligg-
ur við, t.d. þegar þarf að skera upp í miklum veikindum. 

Verslunin Nínó er heilsuhús katta og hunda og er í ætt
við það „sem er að gerast úti í heimi“, eins og María
orðar það. Hún bjó í Þýskalandi í ellefu ár og segir Þjóð-
verja mjög framarlega í heilsufræðum fyrir dýr. „Ég
leita mikið inn á þýskan markað, ég veit að Þjóðverjar
eru að gera það rosalega gott. Þar kemst enginn upp
með neitt annað en gera 100% rétt,“ hnykkir hún á.

Ekkert skrítið

„Nei, alls ekki,“ segir María þegar hún er spurð hvort
fólki þyki ekki skrítið að ganga inn í verslun sem titluð er
„heilsuhús katta og hunda“. 

„Fólk er mjög leitandi og vill vita meira, það er for-
vitið. Ég hef lesið mér mikið til og mig langar að fara og
læra meira í dýraheilsufræði, en ég þarf að fara til
Þýskalands til að læra það,“ segir hún og bætir brosandi
við: „Já, vonandi verður úr því. Það er bara næsta skref.“ 

María kveðst ekkert endilega hyggja á landvinninga
og að opna verslun annars staðar. „Við fáum mjög mikla
athygli og hingað kemur fólk úr öllum áttum, alls ekki
bara úr Hafnarfirði.“ 
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Hómópatía María Þorvarðardóttir, hér ásamt Kiöru og Prins, hefur milligöngu um hómópatameðferðir fyrir dýr.

Hundarnir í hómópata?


