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Þ
eir sem lagt hafa leið sína
í Kex Hostel undanfarin
tvö ár, eða frá því að
staðurinn opnaði, vita að
þar kemur tónlistarfólk

oft fram, bæði innanhúss og úti í
porti. Böðvar Guðjónsson, fram-
kvæmdastjóri Kexlands og einn af
talsmönnum Kex Hostels, segir að
það fari einkar vel á því að bjóða upp
á sýningar, tónleika og ýmsa við-
burði á gististað. „Við viljum hafa líf
og fjör í kringum okkur og það er
gaman að blanda saman erlendum
ferðamönnum og heimafólki, það
skapar skemmtilega stemningu. Og
nú verður svæðið í kringum Kex
Hostel stækkað enn frekar því við
erum að leggja lokahönd á Vitagarð,
útisvæði hér fyrir aftan hostelið. Þar
verðum við reglulega með úti-
tónleika og markaði í sumar og hér
er hægt að sitja í grasinu eða við
borð og hafa það huggulegt. Hér var
malarplan og reyndar eitt sinn salt-

fiskplan. Hér stóð líka áður fyrr viti
og við stefnum á að endurreisa hann
með skírskotun í Vitahverfið sem við
tilheyrum. Við viljum efla þennan
hluta borgarinnar og vinnum að því
að bæta stemninguna og menn-
inguna hér með vinum okkar sem
reka fyrirtæki í hverfinu, Herrafata-
verslun Kormáks og Skjaldar, JÖR,

Kron Kron, Kiosk og fleirum. Við
hittumst reglulega nokkrir versl-
unareigendur úr hverfinu og borðum
saman morgunverð hér á Kexinu og
tökum stöðuna. Við erum eins og lítil
fjölskylda.“

Kexreið í Skuggahverfinu
Eigendur Kex Hostels blása nú

Ertu franskbrauð
eða rúgbrauð?
Kex Hostel við Skúlagötu er miklu meira en gististaður þar sem rúmlega 200
manns geta gist í einu, það er ekki síður vaxandi menningarmiðstöð. Þar er tón-
leika- og viðburðahald markvisst, hvort sem það er djass á hverju þriðjudags-
kvöldi, offvenue á Airwaves, Bluegrassfestival, Skotahátíð, októberfest eða annað.
Og nú bætist hún við Kexreiðin, tveggja daga hjólahátíð sem slúttað verður með
lifandi tónlist á útisviði í Vitagarði, nýju útisvæði við Kexið.

Morgunblaðið/Kristinn

Hjólreiðamenn Emil Þór Guðmundsson, David Robertson og Böðvar í versluninni Kría Cycles úti á Granda.

Garðurinn Böðvar ásamt Viðari Jerúsalem við undirbúning í Vitagarðinum.

Með hækkandi sól og björt-
um sumarkvöldum skríða
landsmenn út úr húsum

sínum, taka fram grillin og mat-
reiðslan flyst að hluta til út undir
bert loft. Ef ekki er rétt staðið að
grillun þá geta sjúkdómsvaldandi
örverur og heilsuspillandi efni
borist úr grillmatnum í fólk. Hug-
ar þú að eftirfarandi við grillið?

Þværð þú hendur áður en þú
hefst handa við tilreiðslu kjöts og
annarra matvæla og eftir snert-
ingu við hrátt kjöt? Hætta á
krossmengun minnkar verulega
með viðeigandi handþvotti.

Gætir þú þess að kjöt eða safi
úr kjöti komist ekki í snertingu
við matvæli sem eru tilbúin til
neyslu svo sem grænmeti og
kaldar sósur? Hægt er að forðast
krossmengun með því að nota eina
töng fyrir hrátt kjöt og eina fyrir
grillað kjöt og sömuleiðis eitt fat
fyrir hrátt kjöt og eitt fyrir grillað
kjöt. 

Gætir þú þess að brenna ekki
grillmatinn? Brenni yfirborð mat-
vælanna geta myndast skaðleg og
krabbameinsvaldandi efni. Það er
því mikilvægt að skera frá alla
brennda hluta áður en matvæl-
anna er neytt. Gott er að forðast
það að grilla mjög feitan mat.
Þegar fita lekur á eldinn leikur
gjarnan logi um matvælin.

Hitar þú kjötið nægilega? Mat-
væli verða að ná a.m.k. 75°C í
gegn til þess að sjúkdómsvaldar

eins og salmonella drepist. Mikil-
vægt er að gegnumsteikja kjúk-
linga, svínakjöt og unnar kjötvör-
ur s.s. hamborgara þar sem meiri
líkur eru á örverum innst í hökk-
uðum vörum en í hreinum vöðvum.

Er kæling grillmatarins viðeig-
andi á ferðalaginu? Geymsluþol
hrávara minnkar til muna ef þeim
er ekki haldið köldum og eykur
líkur á matarsjúkdómum.

Forðast þú teflon við grillið?
Teflon á ekki að nota þegar við
grillum, hvorki sem grillgrindur
eða áhöld því efnið bráðnar við
hitastig sem er ekki óvanalegt
þegar grillað er. Auk þess getur
myndast hættulegt gas. Teflon er
samansett af efninu PTFE (Poly-
tetrafluoroethylene) sem þolir
ekki hitastig yfir 300°C og er talið
skaðlegt, berist það í líkamann.

Bíður þú eftir að grillvökvi er
fullbrunninn og kolin eru orðin
glóandi og grá áður en þú setur
matinn á grillið? Með þessu
minnka líkurnar á að ýmis skaðleg
efni berist í grillmatinn.

Þrífur þú grillið reglulega og
eftir notkun? Fita sem situr á
grindum og lekur ofan í grillið
brennur næst þegar grillað er og
skaðleg efni geta sest á matvælin.
Það er því góð regla að taka grill-
ið í gegn á vorin og þrífa sýnilega
fitu að lokinni grillun. 

Með því að fylgja þessum ráð-
leggingum má koma í veg fyrir
heilsuspillandi örverur og efni í
grillmatnum. Hugum að réttri
meðferð matvæla og notkun
áhalda/íláta, ásamt almennu hrein-
læti til að njóta heilsusamlegrar
grillstundar í faðmi vina og
fjölskyldu.

Öryggi Ef ekki er rétt staðið að grillun þá geta sjúkdómsvaldandi örverur
og heilsuspillandi efni borist úr grillmatnum í fólk.

Kannt þú að
grilla rétt?

Örugg matvæli
Hjalti Andrason,
fræðslustjóri hjá 
Matvælastofnun




