
Gleðileg jól



2 JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 25. NÓVEMBER 2021

❄
25.11.2021

Fólk þráir að
finna ástina í
desember.

20

Spilar tölvulieki með
börnunum um jólin.

4

Brynjar Níelsson
í jólaskapi.

14

íslenskt lamb eins og
það gerist best!

60

Skál!

44

Upplifði ævintýri
jólanna í útlöndum.

18

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Winkel Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Winkel Jónasdóttir mm@mbl.is,
Elínrós Líndal elinros@mbl.is, Guðrún Selma Sigurjónsdóttir gudrunselma@mbl.is, Ásthildur Hannesdóttir asthildur@mbl.is,
Sonja Sif Þórólfsdóttir sonja@mbl.is Auglýsingar Katrín Theódórsdóttir kata@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina tók
Kristinn Magnússon

Hátíðahöld kalla fram allskonar tilfinningar hjá fólki. Sumir verða
algerlega andsetnir þegar fyrstu jólalögin fara að heyrast og
fólk fer að plana „jólahlabba“, en til er annar hópur af fólki
sem elskar jólin og allt sem þeim fylgir.

Þetta er fólkið sem byrjar að undirbúa jólin á meðan við hin
erum ennþá í sumarfríi. Það fer að skoða jólagjafir á heitasta tíma ársins og
stuttu síðar er það búið að ákveða nákvæmlega hvernig það ætlar að mar-
inera jólaöndina þetta árið, hvað það ætlar að hafa í meðlæti og hvernig veg-
an-rétt það ætlar að borða á jóladag. Þessi hópur er búinn að taka frá borð á
uppáhaldsveitingastöðunum sínum í desember og hefur raðað fólki niður á
daga. Þessi hópur er með skýr markmið um að hafa það sem allra best,
sama hvað allir aðrir segja, og helst þurfa jólin að vera örlítið ríkulegri í ár en í
fyrra.

Þetta er til dæmis fólkið sem á svo mikið skraut í geymslunni að það getur
algerlega skipt um stíl heima hjá sér þegar það byrjar að skreyta. Þetta er líka
fólkið sem veit nákvæmlega hvað hægt er að tengja margar jólaseríur saman
án þess að rafmagnið fari af hverfinu. Svo skiptir það líka um fatastíl í kringum
jólin. „Jólafötin“ eru dregin fram við hátíðlega athöfn og það er vel hugsað um
þau. Þau eru með dúskum, jafnvel blikkandi ljósum og kögri. Eina vesenið
með þessi föt að þau eru stundum úr 100% akrýl og eiga það til að hnökra en
þetta fólk lætur það ekki stoppa sig því það handþvær allt með bros á vör.

Í þessu blaði fáum við innsýn í jólaheim Sigríðar Ásdísar Þórhallsdóttur
sem er svo mikið jólabarn að meira að segja baðherbergið heima hjá henni
skiptir um ham á dimmasta tíma ársins. Hún hefur alltaf elskað jólin enda
fædd í desember og í stað þess að laumast með þetta
áhugamál sitt meðfram veggjum deilir hún því með
vinum og vinnufélögum. Það gerir það að verkum
að í kringum hana er töluvert meira fjör en hjá
andsetna fólkinu.

Í samfélagi manna þar sem hver og einn þarf
að einbeita sér að því að lifa sinn raunveruleika
má ekki smána þá sem eiga jafn glaðlegt
áhugamál og að skreyta sig og umhverfið.
Gleðin sem fylgir jólaskrauti, jólalögum,
jólakökum, jólamat, jólakonfekti, jóla-
meðlæti, jólabókum, jólabjór, jólahári,
jólaförðun og jólaöli hressir okkur öll við.
Þess vegna hvet ég ykkur til þess að taka þátt í
jólagleðinni með þeim sem eru komnir lengra
en við hin. Þá verður allt svo miklu skemmti-
legra!
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sem lýsir upp
tilveruna

Marta María Winkel Jónasdóttir

Jólagjafahugmyndir
fyrir hugmynda-

snauða!

104

118

Töfrandi
hátíðaförðun!

66

Bleik jól Binna Glee.

90

92

Með fjögurra
metra jólatré í

stofunni.

122

82 Nina Richter – opn-
ar bara hluta af

pökkunum á að-
fangadagskvöld.

Mávastell í
jólafötum.



Ve
rð
bi
rt
m
eð

fy
rir
va
ra
um

in
ns
lá
tta
rv
ill
ur
og
/e
ða

br
ey
tin
ga
r.

Í SVÖRTU
KÖSSUNUM

DURANCE
JÓLAILMUR
2021

RÚMFÖT
Í ÚRVALI

FALLEG
HÖNNUN OG

ÞÆGINDI

PANDORA
HÆGINDASTÓLAR

HLEÐSLUSTÓLLMEÐ
3 MÓTORUM
Verð frá kr. 249.900

FULLKOMIN
ÞÆGINDI
um jólin

YFIR 100
TEGUNDIR

EITT MESTA
ÚRVAL
LANDSINS

STILLANLEG HJÓNARÚM
MEÐ BODYPRINT DÝNU
– EIN ALLRA BESTA HEILSUDÝNA Í HEIMI
Verð frá kr. 539.900.-

GHENT
HANDGERÐ HEILSURÚM
– FYRIR ÞÁ ALLRA KRÖFUHÖRÐUSTU

The Belgian Bed

Einstakar ullarsængur & koddar

Fallegir náttsloppar Vönduð handklæði

Fallegar jólagjafir FRÁ SVEFN & HEILSU

Dúnsængur & koddar

g

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233
BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150

OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16

UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði
og Bara snilld, Egilsstöðum | svefnogheilsa.isBALDURSNES 6 – AKUREYRI VERSLUN & OUTLET – LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UM FJÓRÐUNGUR LANDS-
MANNA SEFUR Á DÝNU
FRÁ SVEFN & HEILSU*
*Samkvæmt könnun frá Gallup.

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu



H vaða jólatýpa ert þú?
„Ég hef, frá því ég var barn að alast

upp í Bandaríkjunum, verið mikið jóla-
barn og hefur það lítið breyst í gegn-
um árin.“

Hvernig nýtist hæfileiki þinn í vinnu á jólunum?
„Ég er sérstaklega góður í að halda

tímasetningunni þegar þarf að fara
í allt að þrjú boð á dag á milli
jóla og nýárs.“
Hvað sérðu um á heim-
ilinu á jólunum?

„Ég sé um elda-
mennskuna og að
setja upp jólatréð.
Börnin eru orðin svo
stálpuð í dag að þau
hafa mikið tekið við
að skreyta.“
Hvað gerir þú ekki?

„Ég pakka ekki inn
gjöfum. Mig vantar al-
veg færnina í það.“
Áttu góðar minningar frá
æsku tengdar jólunum?

„Já, ég á margar góðar minningar
en það sem stendur upp úr er hvað ég vann
alltaf möndlugjöfina á jólunum. Enda var ég yngstur í
fjölskyldunni.“
Áttu fimm ráð til að auka á upplifun á jólunum?

„Ég mæli með að fara í góða göngutúra á milli mál-
tíða. Að fylla vatn á tréð á morgnana. Vera með til-
búna möndlugjöf fyrir alla aldurshópa. Að kaupa jóla-
gjafir snemma og að vera í góðu skapi á jólunum.“
Hvernig klæðir þú þig um jólin?

„Ég hef haldið í þá hefð sem ég var alinn upp við, að
vera spariklæddur á aðfangadag og á jóladag. Svo er

ég hefðbundið fínn dagana á milli jóla og ný-
árs.“
Lestu mikið um jólin? „Já ég les frekar
mikið, eða þrjár til fjórar bækur yfir há-
tíðina. Ég er búinn að panta tvær sem ég
hlakka mikið til að lesa.“

Spilarðu tölvuleik á jólunum?
„Já, heldur betur og það hefur

aukist meira með hverju
árinu enda erum við börn-

in mín farin að spila
fleiri leiki saman.“

Hver er
uppáhaldstölvu-
leikurinn þinn?

„Civilization VI
(6) og Counter
Strike eru uppá-
haldsleikirnir í

augnablikinu en
svo allt sem við-

kemur herkænsku
einnig í uppáhaldi. Þar

á Starbourne náttúrlega
sérstakan stað í mínu hjarta

enda er ég einn af frumkvöðl-
unum á bak við þann leik. Svo má ekki
gleyma Hay Day í símanum sem ég
spila með strákunum mínum. Við erum
sterkir saman þar.“
Hvaða leikjatölva er
á óskalistanum um jólin?

„Við fengum okkur Playstation 5
fyrr á árinu svo áherslan verður á
leiki í ár.“
Hvað kemur þér í jólaskap?

„Það sem kemur mér í mjög mikið jólaskap er að syngja
með kór sem frændi
minn Tómas Egg-
ertsson organisti
stýrir í Seljakirkju.

Það er alltaf hátíð-
legt að taka þátt í
því.“
Hvaða rakspíri er
í uppáhaldi? „Ég hef
alltaf verið hrifinn af
Fierce frá Aber-
crombie & Fitch, svo
er Boss líka í miklu
uppáhaldi.“
Hvað um uppá-
haldsmatinn?
„Uppáhalds-
jólamaturinn er kal-
kúnn með öllu með-
lætinu, sætkartöflu-
stöppu,
trönuberjahlaupi,
rósakáli, amerískri
stuffing, rauðkáli og
brúnuðum kartöflum.
Við erum svolítið bú-
in að „fusion“-væða
jólamatinn, blanda ís-
lensku við hið banda-
ríska, eins og eðlilegt

þykir. Svo finnst okkur
æðislegt að vera með tartalettur með hangikjöts-
uppstúfs-fyllingu í hádeginu á jóladag.“
Hvert er uppáhaldssnjallforritið?

„NFL Game Pass-forritið til að horfa á ameríska fót-
boltann og Messenger.“
Hver er skemmtilegasta æfingin
til að halda sér í formi?

„Það er að fara á hjólið (e. trainer) og í sjósund
tvisvar í viku í Nauthólsvíkinni.“

Ljósmynd/Colourbox

Fjölskyldan er með kalkún á jólunum en leit-
ast við að nota gott íslenskt meðlæti.

Spilar tölvuleiki með
börnunum á jólunum

Aðalsteinn Haukur Sverrisson, framkvæmdastjóri RECON og varaþing-
maður Framsóknarflokksins, er góður í að leika sér á milli þess að vinna
hart að málefnum líðandi stundar. Hann er einn af frumfjárfestum Solid
Clouds og kann lag á því að tengjast börnum sínum í gegnum tölvuna líka.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Aðalsteinn Haukur Sverrisson
framkvæmdastjóri RECON, fyrir-
tækis sem sérhæfir sig í upp-
setningu á lausnum fyrir fyrir-
tæki sem taka þátt í sýningum,
ráðstefnum og kaupstefnum.

Aðalsteinn
notar Hugo
Boss-
rakspírann.

Aðalsteinn
les þrjár til
fjórar bækur
á jólunum.

Ljósmynd/Colourbox

Aðalsteinn sér
vanalega um
að skreyta
jólatréð fyrir
jólin. Börnin
eru farin að
láta til sín
taka á því
sviði líka.

Sony Play-
Station 5-
leikjatölvan var
keypt fyrr á
þessu ári.

Börnin á heim-
ilinu spila
tölvuleiki með
föður sínum.

Ljósmynd/Colourbox
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Skólavörðustígur 7
Skólavörðustígur 12
Kringlunni
Harpa
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

INSTAGRAM@rammagerdin
FACEBOOK@rammagerðin
www.rammagerdin.is
+354 535 6689

Hangandi ljós, Studio Flétta
Einstök ljós, handgerð af hönnunar-
tvíeykinuStudio Flétta. Endurgerð
úr gömlumverðlaunabikurum.
Nokkrir litir í boði. Framleidd á
vinnustofu hönnuða í Reykjavík.
65.000 kr.

Fuzzy kollur
Klassíski kollurinn eftir SigurðMá
Helgason.Nokkrir litir í boði.
Framleitt í Reykjavík.
68.000 kr.

Flothetta
Sundhetta, hönnuð af UnniValdísi
Kristjánsdóttur, gerð til að upplifa
slökun og vellíðan í vatni.
14.750 kr.

5

1

4

Viðarvasi úr resin-efni
Okkar fremsti hönnuður, Ragna
Ragnarsdóttir, þróaði þennan
einstaka vasa semhúnhefur unnið
í höndunum í vinnustofumvíða um
heim.
47.000 kr.

2

Jólakötturinn 2021
HannaDísWhitehead hannar
Jólaköttinn 2021 fyrir Ramma-
gerðina. Framleitt úr höfrumá
vinnustofu hönnuðar íNesjum,
Austur-Skaftafellssýslu.
29.000 kr.

6

Keramik –Dialog sería
Hönnuður:HannaDísWhitehead.
Fjölnota keramikmunir. Ýmsar
stærðir og litir. Framleitt á
vinnustofu hönnuðar íNesjum,
Austur-Skaftafellssýslu.
19.900 kr.

3

21

3

6

4



E línborg Sturludóttir er mikið jólabarn í eðli sínu og
hlakkar alltaf til jólanna sem henni finnst yndisleg.

„Jólin vekja hjá mér góðar tilfinningar. Nú í seinni
tíð eru jólin jafnframt annasamur tími þannig að ég
þarf að undirbúa þau vel svo annir þeirra verði ekki

streituvaldur!“
Er eitthvað sem þú gerir alltaf á jólunum?
„Ég fer auðvitað alltaf til kirkju og í sparifötin alla jóladagana.

Ég hlusta líka mikið á fallega tónlist, en auðvitað hefur líf mitt og
fjölskyldunnar litast af því undanfarin 18 ár að ég hef verið
prestur og um jólin eru prestar önnum kafnir við að
messa. Við fjölskyldan höldum hefðbundin jól eins
og aðrir með veglegri máltíð á aðfangadag og
rólegheitum á jóladag þar sem við lesum
bækur og höfum það gott.“

Finnst jól og sól ekki fara saman

Elínborg hefur aldrei farið á sólarströnd
um jólin eins og færist í vöxt að gera.

„Jól og sól finnst mér ekki eiga saman en
kannski á það eftir að breytast. Auðvitað
getur maður fundið helgi jólanna hvar sem
er, hvort sem það er á sólarströnd eða sjúkra-
húsi. En í mínum huga eiga jólin og heimilið
saman, mér finnst þetta vera heilög tvenna! Ég
er hins vegar ekki mjög stíf varðandi jólahaldið.
Það þarf ekkert endilega allt að vera alltaf eins.

Ég er ekki heldur með neina jólaþráhyggju. Það þarf
ekki að gera stórhreingerningu heima hjá mér fyrir jólin, eða allt
að vera fullkomið, en fjölskyldan mín hefur lært að aðlaga sig því
að við hjónin höfum ríkar skyldur um hátíðarnar og þurfum þess
vegna að vera sveigjanleg. Það hefur líka sett mark á jólahaldið að
við höfum í yfir 20 ár búið langt frá stórfjölskyldunni þannig að við
höfum ekki farið í jólaboð um hátíðarnar eins og flestir gera, ein-
faldlega af því að veður, vegalengdir og færð hafa komið í veg fyrir
það!“

Mikilvægt að njóta jólaföstunnar

Hvað getur þú sagt mér um örpílagrímagöngur frá Dóm-
kirkjunni í aðdraganda jólanna?

„Ég verð með örpílagrímagöngur á aðventunni og þema

þeirra verður án efa það að
njóta jólaföstunnar. Forðast asa

og streitu en leggja ríka áherslu á
kyrrð og frið og fegurð.

Ég reikna með að síðasta örgangan fyrir jól
verði 15. desember.“

Hvernig ræktar þú trúna á jólunum?
„Um jólin legg ég bara fyrst og fremst áherslu á að taka við

gleðiboðskap jólanna og njóta þeirra. Ég hins vegar legg mig
fram um að nota aðventuna, jólaföstuna, til að rækta trúna,
fara inn á við eins og gamla hefðin gerir ráð fyrir. Það er að
leyfa aðventunni að vera föstutími þar sem dregið er úr of-
gnótt og neyslu og meira lagt upp úr jólaundirbúningi með
helgun og hreinsun. Ég fer sem dæmi ekki margoft á jólahlað-
borð eða eltist við alla tónleika og viðburði. Þvert á móti. Ég
legg mig fram um að draga úr asa og streitu og lifi hófsömu
lífi.“

Þurfti að fresta jólunum eitt árið

Hvernig gerir þú vel við þig og fjölskylduna í mat á jólunum?
„Þegar börnin mín voru lítil var alltaf hangikjöt á aðfanga-

dagskvöld af því að það var svo fljótlegt og ég alltaf að messa. En
eftir að þau urðu liðtæk í eldhúsinu var farið að elda kalkún.
Dóttir mín hefur borið hitann og þungann af þeirri eldamennsku
undanfarin ár. Nú er hún hins vegar orðin vegan og það setur
strik í reikninginn því nú þarf að vera margréttað til að allir fái
eitthvað við sitt hæfi! Ég hygg að þetta sé dæmigerður nútíma-
lúxusvandi! En ég held mig við það að gera alltaf heimagerðan ís
og sörur og oft hef ég gert enska jólaköku, sem börnunum mín-
um finnst ekki jafn góð og mér, en mamma gefur mér alltaf hvíta
lagtertu sem hún bakar og mér finnst algerlega nauðsynleg með
kaffinu á jóladagsmorgun!“

Áttu skemmtilega sögu að segja af þér á jólunum?
„Jólin 2006 var ég barnshafandi og þreyttari en endranær.

Það hafði verið mikið að gera í aðdraganda jóla og svo var ég með
guðsþjónustu á Kvíabryggju klukkan tvö á aðfangadag og svo
með barna- og fjölskyldumessu í Grundarfjarðarkirkju klukkan
fimm. Þegar við vorum búin að borða kvöldmatinn var ég svo
þreytt að ég sofnaði í stofusófanum þegar komið var að því að
taka upp pakkana og þegar ég var búin að sofa þar í dágóða
stund og krakkarnir mínir að leika sér með fyrstu gjafirnar sem
komu úr fyrstu pökkunum flutti ég mig inn í rúm og þau frestuðu
jólunum. Síðar um kvöldið reif ég mig á fætur og var með mið-

næturmessu. Við tókum upp gjafirnar á
annan dag jóla! Þannig að við frest-
uðum bara jólunum!“

Gott fyrir andlegt líf
að ganga um í þögn

Hvernig verða jólin þín á þessu ári?
„Ég mun syngja messu sem verður

útvarpað á aðfangadagskvöld og svo
verður miðnæturguðsþjónusta í Dóm-
kirkjunni. Ég messa svo á 2. dag jóla,
prédika á gamlárskvöld og syng messu
á nýársdag. Þess á milli mun ég örugg-
lega bara njóta þess að vera heima hjá
mér með mínu fólki, lesa og fara í
gönguferðir.“

Fyrir þá sem vilja öðlast meira and-
legt líf á jólunum, áttu nokkrar góðar
hugmyndir að deila með okkur?

„Ég mæli eindregið með því að fólk sæki kirkju. Yfirleitt fær
maður um nóg að hugsa með því og svo er tónlistin sem við fáum
að hlýða á í jólamessunum svo nærandi. Það þarf auðvitað ekki
að segja Íslendingum að bækur ýti undir andlegt líf, því það gera
þær. Þess vegna tilheyrir að lesa góða bækur um jólin. Ég les
einkum fagurbókmenntir og ljóð. Mér finnst það líka gott fyrir
andlegt líf að ganga um í þögn og hlusta á náttúruna og hugsa.
Þótt það geti verið yndislegt að ganga um með eitthvað í eyr-
unum þurfum við líka að draga úr áreitinu og gefa okkur svig-
rúm til að hugsa sjálfstætt eða ganga um með góðum vini eða
ástvini og tala saman. Innihaldsríkt samtal er alveg sérlega
nærandi og gott.“

Elínborg Sturludóttir dómkirkjuprestur
segir jólin hápunkt ársins hjá prestum,
sem oftar en ekki þurfa að finna jafn-
vægið á milli vinnu og þess að upplifa
hátíðina með þeim sem þeir elska mest.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon
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selected.is

Morgunblaðið/Þorkell

„Þegar við vorum
búin að borða
kvöldmatinn var

ég svo þreytt að ég sofn-
aði í stofusófanum þegar
komið var að því að taka
upp pakkana og þegar ég
var búin að sofa þar í dá-
góða stund og krakkarnir
mínir að leika sér með
fyrstu gjafirnar sem komu
úr fyrstu pökkunum flutti
ég mig inn í rúm og þau
frestuðu jólunum“

❄

Elínborg Sturludóttir dómkirkjuprestur verður með örpílagrímagöngur á aðventunni. Hún
forðast asa og streitu á jólunum, en leggur ríka áherslu á kyrrð, frið og fegurð.

„Ég er ekki með neina jólaþráhyggju“
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Margrét Guðmundsdóttir, Guðrún Ásmundsdóttir,
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„Hann var í flaksandi slopp
með kórónu á höfðinu“

Franski sendiherrabústaðurinn á Skálholtsstíg er allur hinn glæsilegasti. Hér getur að líta stofuna sem er í fallegum rauðum jólalit.

S ophie Laszlo er nýtekin við sem sendiherra Frakk-
lands á Íslandi. Hún hefur brennandi áhuga á ís-
lenskri tungu, menningu, vísindum og nýsköpum og
dreymdi lengi um að koma til landsins. Í ár fagnar
hún sínum fyrstu jólum á landinu með fjölskyldunni í

sendiherrabústaðnum á Skálholtsstíg.
„Ég elska jólin. Þau eru tími fjölskyldunnar í mínum huga.

Hér áður hittumst við á fjölskyldusetrinu okkar sem er í 60 kíló-
metra fjarlægð frá París, í gömlu fallegu húsi þar sem 25 til 30
manns gátu komið saman á jólunum og varið tveimur dögum
saman. Börnin sváfu í risinu og húsið ilmaði af viði og góðgæti
sem ristað var í ofninum. Því miður er frænka mín sem átti fjöl-

skyldusetrið fallin frá svo að
þessu sinni verða jólin okkar
á Íslandi. Fjölskyldan mín,
átta til tíu manns, mun
ferðast til landsins fyrir jólin
og er ég mjög hamingjusöm
með það,“ segir Laszlo.

Hvernig lýsir þú franskri
jólahefð?

„Segja má að það séu
tvær jólahefðir í Frakklandi.
Önnur er þannig að áherslan
er á jólamatinn á aðfanga-
dagskvöld, 24. desember, en
hin snýst um að halda há-
degisverðinn á jóladag há-
tíðlegan.“

Hún segir Frakka sjálfstæða þegar kemur að jólamat og sé
hver fjölskylda með sinn eigin sið.

„Sumir elska að bera fram lax, aðrir vilja hafa steik. Í okkar
fjölskyldu er venjan að hafa steiktar rjúpur. Ég bý vanalega til
jólabúðing að breskum sið, sem vinsæll er í Frakklandi á jól-
unum.“

Hún lýsir stemningunni á ættarsetrinu þannig að vanalega
hafi verið dekkuð tvö langborð.

Sophie Laszlo, sendiherra Frakklands á Íslandi, heldur sérstaklega upp á jólamyndina frá
árinu 2019, þegar áhugaverðum manni, sem ætlaði að vera einn á jólunum, var boðið í árlegt
fjölskylduboð á ættarsetrinu. Fjölskylduboðið í ár verður á Íslandi, sem verður spennandi.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Sophie
Laszlo,
sendiherra
Frakklands á
Íslandi, hlakkar til
jólanna. Besta jólagjöfin sem hún gæti hugsað
sér er að sjá norðurljósin á himni yfir hátíðina.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Ein jólin buðum við manni
sem var einsamall í þorp-
inu að verja jólakvöldinu

með okkur. Þetta var Túareg,
maður frá Nígeríu, sem hefur að
atvinnu að selja silfurskartgripi
sem búnir eru til í þorpinu hans í
Frakklandi yfir vetrartímann. Hann
mætti heim til okkar í flaksandi
slopp með eitthvað sem líktist kór-
ónu á höfðinu og mamma hrópaði
óvænt upp yfir sig: Jólasveinninn!

❄

❄ SJÁ SÍÐU 10
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Kjóll 9.900 kr.



Njótum
aðventunnar

Undirbúið aðventuna
með okkur!
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„Annað borðið var fyrir börnin og hitt fyrir fullorðna fólkið. Eldri
börnin líta eftir þeim yngri. Við setjum jólasokka á arininn, eða í
kringum jólatréð, og í okkar fjölskyldu mætir jólasveinninn árla
morguns á jóladag, á meðan börnin eru ennþá í rúminu. Eins
birtast gjafirnar óvænt undir trénu um nóttina aðfaranótt jóla-
dags.“

Laszlo er sú eina í sinni fjölskyldu sem nýtur þess að fara í
kirkju á jólunum.

„Ein jólin buðum við manni sem var einsamall í þorpinu að
verja jólakvöldinu með okkur. Þetta var Túareg, maður frá Níg-
eríu, sem hefur að atvinnu að selja silfurskartgripi sem búnir eru
til í þorpinu hans í Frakklandi yfir vetrartímann.

Hann mætti heim til okkar í flaksandi slopp með eitthvað sem
líktist kórónu á höfðinu og mamma hrópaði óvænt upp yfir sig:
„Jólasveinninn!“ Í raun líktist hann fremur einum af vitring-
unum. Á fjölskyldumyndinni frá árinu 2019 stendur því þessi
undraverði maður, sem þakkaði guði sínum, Allah, fyrir að vera
boðið í mat hjá franskri fjölskyldu um jólin.“

Hefur séð fallegar franskar vörur í verslunum landsins

Jólin snúast um fjölskylduna eins og fyrr segir, mat, að hafa
það náðugt saman og skemmtilegar heimagerðar gjafir.

„Við erum vanalega með tónleika, sem unga fólkið í fjölskyld-
unni sér um, og eru þeir haldnir í húsi vina okkar sem eiga stærri
hljóðfæri en við.“

Er eitthvað sem þig dreymir um í jólagjöf í ár?
„Besta jólagjöfin væri að sjá norðurljósin, því ég hef ekki

ennþá séð þau. Það væri einstakt.“
Hvernig klæðir þú þig á jólunum?
„Ég kann að meta að klæðast hlýjum litum, svo sem rauðum,

en ég hef ekki valið mér kjól ennþá til að klæðast um jólin.“
Manstu eftir frönskum vörum hér á landi sem gaman er að

mæla með?
„Ég tel að frönsk gæsalifur (foie gras) eigi vel heima á jóla-

borðinu eða góður franskur ostur, sem dæmi góður geitaostur
sem hægt er að borða einan og sér eða með öðru góðgæti.
Franskir klútar eru alltaf viðeigandi, ilmvötn, eða fallegt bindi
fyrir herrann. Ég hef fundið nokkrar áhugaverðar búðir á

Laugavegi sem selja fallegar franskar vörur og kerti sem ilma
dásamlega.“

Kaupa gjafir fyrir börn starfsmanna

Í Frakklandi er ekki hefð fyrir jólaboðum á skrifstofunni líkt
og sjá má í kvikmyndum frá Bretlandi og Bandaríkjunum.

„Jólaboðin okkar snúast vanalega um fjölskylduna. Í sendi-
ráðinu sem dæmi þá gefum við starfsfólkinu gjafir sem valdar
eru fyrir börnin.“

Hvaða uppskrift mælirðu með fyrir jólin?
„Tarte Tatin er hefðbundinn franskur epla„tarte“-réttur sem

er dásamlegur á jólunum og í raun allan ársins hring. Rétturinn
er búinn til af tveimur systrum sem báru fjölskyldunafnið Tatin
og raunverulegt nafn réttarins er „Tarte de demoiselles Tatin“.
Allt á bak við þennan rétt er heilagt að mati Frakka og rétturinn
er ekki hið dæmigerða eplapæ svo það sé tekið fram. Það er gam-
an að gera þennan rétt með börnunum. Hægt er að kaupa hann í
verslunum í Frakklandi en hann er mun betri heimagerður.“

Í Frakklandi er skreytt fyrir jólin en á mun klassískari hátt en
við Íslendingar þekkjum. Hér má sjá fersk blóm í vasa.

Jólaljósin eru komin í gluggana á sendiherrabústaðnum,
sem er á huggulegum stað í miðborginni.

Það má finna fallega hönnun í bland við smart jólaskreytingar
víða um sendiherrabústaðinn.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Jólaskreytingarnar geta verið
afskorin klassísk blóm.



KR INGLUNN I & SMÁRAL IND

Jólakjólar
og mjúkir pakkar

Kíktu á
veromoda.is
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Með gjafakortinu er ekkert mál að velja réttu
jólagjöfina. Þú ákveður upphæðina og sá sem
þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafakort í næsta
útibúi eða á landsbankinn.is.

LANDSBANKINN. IS

Gjafakort
Landsbankans

T ómas er einn þeirra sem eiga
auðvelt með að taka þátt í hinu
hefðbundna í samfélaginu en
veigrar sér ekki við að gera
hlutina aðeins öðruvísi ef svo

ber undir.
„Ég ætla að stinga af um jólin og fara til

Kanaríeyja. Mig hefur lengi langað að prufa
eitthvað annað og í fullri hreinskilni er ég
orðinn pínu leiður á þessu jólahandriti.
Finnst maturinn og jólastemningin ekkert
spes hér heima. Eina sem ég upplifi hjá fólki
er streita, ofát og óþarfa neysla. Þess vegna
ætla ég bara suður á bóginn í slökun. Ég veit
að það er ekkert sérstaklega umhverfisvænt
að fljúga en ég er að minnsta kosti duglegur
að planta trjám á sumrin og á ekki bíl heldur
ferðast um á hjóli,“ segir hann.

Hvað skiptir mestu máli á jólunum?
„Að fá frí og næði frá hinum hefðbundnu

venjum sem tengjast vinnurútínu. Þetta er
myrkasti tími ársins og ég finn fyrir því að ég
hef minni orku, þarf að sofa meira, og þess
vegna er ágætt að þurfa ekki að hafa margt í
gangi. Mér finnst einnig mikilvægt að fá góð-
an tíma með fólkinu sem maður elskar. Ég
hitti sem dæmi maka minn nánast aldrei
nema rétt á kvöldin og aðeins um helgar. Það
er frekar stuttur tími og vinnuvikan einhvern
veginn alltaf strax byrjuð aftur.“

Hvernig er hægt að setja hvíld og jóga inn í
dagskrá jólanna?

„Það er hægt einfaldlega með því að for-

gangsraða og spyrja sig: Hvað skiptir mig
raunverulega máli? Á hverju þarf ég að
halda? Er ekki hægt að sleppa því að stökkva
um allan bæ til að kaupa óhollan mat og
óþarfa drasl? Betra væri að búa til notalega
aðstöðu heima hjá sér með mottu, teppum,
kertum og róandi tónlist, tengja sig inn í lík-
amann og róa hugann. Ef það gengur ekki þá
tökum við vel á móti fólki í Yoga Shala
Reykjavík.“

Finnst jólaskraut ljótt

Ferðu þá ekki í meiriháttar aðgerðir
heima fyrir jólin?

„Nei. Mér finnst jólaskraut ljótt. Ég þríf
reglulega hvort sem er. Í mesta lagi baka ég
smákökur. Þannig hef ég fullt af frítíma í
jólafríinu til að vera með vinum og fjölskyldu
og bara hafa það notalegt.“

Hvernig mat borðar þú á jólunum?
„Ég smakka á flestu en heimalöguð hnetu-

steik er uppáhaldið mitt.“
Hvernig gjafir gefur þú?
„Ég gef af mér. Ég gef tíma, athygli,

hlustun, ást og yl. Alla daga ársins. Á jól-
unum gef ég bara minni nánustu fjölskyldu
eitthvert smáræði sem nýtist þeim. Þau vita
yfirleitt hvað það er því ég verð að spyrja
hvað vantar til að koma í veg fyrir einhvern
óþarfa.“

Hver er draumajólagjöfin þín á þessu ári?
„Mig vantar ekkert en ég væri til í hlýrri

sæng.“

Ætlar að gefa af sér um jólin
Tómas Oddur Eiríksson hefur ákveðið að
leggja land undir fót og fara í sólina yfir hátíðina.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Tómas er orðinn leiður
á hefðbundnum jólum.
Hann segir stress og
streitu meðal gjafa
sem fólk fær í hinu
hefðbundna jólahaldi.

Ljósmynd/Snorri Hertervig



Verslaðu á 66north.is
Fylgdu okkur á Instagram@66north

Jólagjöfin er
66°Norður



Þessi úlpa frá North Face
kemur sér sérlega vel í útivist-
inni. Hún kostar 34.995 krónur
í Ellingsen.

Fólk sem stundar mikla útivist þarf á alvöruútivistargleraugum
að halda. Eitt af flottustu merkjunum í útivistargleraugum heitir
POC. Það er sænskt og hefur verið að sækja í sig veðrið
enda státar það af hámarksöryggi og eflir árangur í íþróttum.

Ofursvöl og örugg í útivistina

Poc Devour er ákaflega skemmtileg hönnun þar
sem framúrstefnulegt útlit og notagildi spila sam-
an og henta mjög vel fyrir jöklaferðir og fjall-
göngur. Gleraugun eru breið og hylja vel augn-
svæðið fyrir mikilli sól og vindi. Stillanlegir
armendar sitja vel á andliti, sem tryggir að gler-
augun haldist vel við ýmsar aðstæður. Umgjörð-
in er opin að hluta sem gerir það að verkum að
sjónsvið stækkar töluvert. Möguleiki er að skipta
út linsum fyrir linsur með öðru birtustigi. Góð
vörn gegn útfjólubláum geislum (UV400).

Það er þó ekki nóg að vera bara með góð úti-
vistargleraugu því það skiptir máli að eiga hlýja
úlpu. Þá kemur þessi frá North Face eins og köll-
uð inn í líf þitt!

Þessi gleraugu
fást í Eyesland.

F úllyndir menn eru ekki miklir
jólakarlar að mati Brynjars Þórs
Níelssonar vaxtarræktarmanns
með meiru.

„Mér finnst þó gaman að
ganga á milli veitingastaða á aðventunni og
hlusta á guðsorð og boðskap Jesú á jólunum.
Þá næ ég sæmilegu jafnvægi í sálinni.“

Brynjar hefur vakið athygli að undan-
förnu fyrir átak sitt í ræktinni.

„Jú, það er rétt að það má hvað úr hverju
kalla mig vaxtarræktartröll. Ég stefni á að
taka þátt í Íslandsmótinu í fitness og síðan
keppa í Sterkasta manni heims næsta sum-
ar. Því mun ég ekki slá slöku við um jólin og
æfa upp á hvern dag.

Í kringum svona heilsuátak er gjörbreytt
mataræði. Ég hef að vísu ekki smakkað
áfengi eftir rafskútuslysið fræga og reikna
ekki með að ég drekki áfengi í framtíðinni.
Nú borða ég bara hollan mat og prótínríkan
með dassi af sterum.“

Ætlar að vera í aðhaldi á jólunum

Hvað borða menn, sem stefna á toppinn í
heilsurækt, á jólunum? „Jólamaturinn hjá
mér verður þetta árið sex egg með fæðubót-
ardrykkjum. Ég er ekki vanafastur á jól-
unum en það sem ég geri alltaf er að gefa
gjafir og það sem ég geri aldrei er að gefa
réttu gjafirnar. Annað er breytilegt.“

Kanntu góða jólasögu af þér sem þú ert
til í að segja okkur?

„Þar sem ég er haldinn alvarlegum at-
hyglisbresti man ég ekki sögur, hvorki í nú-
tíð né fortíð. Eina sögu man ég þó, senni-
lega vegna þess að ég hef aldrei orðið eins
hræddur á ævinni og þá. Ég trúði á tilvist
jólasveinsins fram á grunnskólaaldur en var
alltaf skíthræddur við hann, og enn hrædd-
ari við foreldra hans. Svo var það eitt sinn í
jólaveislu á heimilinu að ég og frændi minn
vildum fara út að leika okkur. Það var nefni-
lega svo gott að renna sér á blankskóm á
svellinu efst í Barmahlíðinni. Móðir mín vildi
ekki að fimm ára drengir væru úti í myrkr-
inu seint um kvöld og sagði að jólasveinninn
tæki okkur ef við færum út. Við létum ekki
segjast og fórum út. Þar sem við renndum

okkur á svellinu birtist skyndilega jóla-
sveinninn sem gekk upp götuna á móti okk-
ur. Greip um sig slík hræðsla að við náðum
að snúa við á miðju svellinu og reykspóla
upp götuna á nýju Íslandsmeti barna í
spretthlaupi. Slíkur var hraðinn að hann
sést eingöngu í teiknimyndum. Við hlupum
síðan niður Mávahlíðina og ætluðum að
laumast bakdyramegin heim. Tók ekki betra
við en að við mættum jólasveininum lafmóð-
ir aftur á næsta horni. Við lyppuðumst niður
og sáum sæng okkar upp reidda. Nú myndi
Grýla búa til súpu úr okkur. Jólasveinninn
reyndist hins vegar hinn besti maður og
spurði hvort við vissum hvar Stefán og Guð-
rún byggju í götunni. Við löbbuðum þá ró-
legir heim þótt buxurnar væru blautar og
frost úti.“

Upplifir spennu í kringum sig í ræktinni

Hvernig er andrúmsloftið í ræktinni. Ótt-
ast karlarnir samkeppni frá þér?

„Það er mjög skrítið andrúmsloft í kring-
um mig í ræktinni. Ég upplifi það ekki
vegna þess að það sé samkeppni milli karla
eða að aðrir karlar óttist keppni við mig.
Miklu frekar að menn séu hissa á að sjá mig

og finnist að ég eigi ekki mikið erindi þarna.
Svo getur hollningin á mér eitthvað truflað
aðra gesti. Það þykir víst hallærislegt þegar
menn mæta í svörtum sokkum í ræktina og í
bol og buxum frá áttunda áratug síðustu
aldar.“

Hvað með menningarlega viðburði á jól-
unum. Ertu spenntur fyrir þeim?

„Ég fer aldrei á tónleika, í leikhús eða á
aðra viðburði ótilneyddur, hvorki á jólum né
öðrum tíma. Konan hefur lítinn áhuga á að
hafa mig hrjótandi innan um annað fólk. Ég
fer þó í kirkju öðru hvoru. Mér finnst gott
að heyra góða predikun og hlusta á fallega
sálma. Annars er ég bara heima í rólegheit-
um.“

Hvað gerir þú til að gleðja ástina á jól-
unum?

„Ég er vel kvæntur og hitti sennilega á
einu konuna sem gæti verið gift mér. Þetta

var eins og að vinna í lottóinu, einn á móti
hundrað milljónum. Ég hef hins vegar aldrei
slegið í gegn með gjöfum og kann því engin
ráð fyrir aðra því tengt.“

Það besta á árinu að detta út af þingi

Strengir þú áramótaheit?
„Nei, áramótaheit eru mjög klén, eins og

Jón Viðar myndi segja.
Ég vona bara að mér líði jafn vel á næsta

ári eins og árin á undan og að einhver hafi
áhuga á að fá mig í vinnu.

Ég upplifði margt á árinu en ekkert var
dýrmætt. En það besta var sennilega að
detta út af þingi og geta verið frjáls maður
aftur. Það eina sem er dýrmætt í lífinu eru
börnin sem maður á. Þess vegna skil ég
aldrei ungt fólk sem keppist um að tilkynna
opinberlega að það ætli ekki að eignast
börn.“

Ætlar ekki að slá slöku við á jólunum
Brynjar Þór Níelsson fráfar-
andi þingmaður ætlar að
borða hollan mat og halda
áfram í ræktinni á jólunum.
Enda maður sem lækkar ekki
rána til að falla inn í hópinn.
Hann stefnir á toppinn í rækt-
inni þótt æfingafélagarnir séu
ekki enn þá farnir að líta á
hann sem samkeppni við sig.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Brynjar kann
margar góðar
sögur af sér á
jólunum.

Það má hvað úr hverju kalla mig vaxtarræktartröll. Ég
stefni á að taka þátt í Íslandsmótinu í fitness og síðan
keppa í Sterkasta manni heims næsta sumar. Því mun

ég ekki slá slöku við um jólin og æfa upp á hvern dag.
❄
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LA VIE EST BELLE ILMIR
FÁST Á NÆSTA ÚTSÖLUSTAÐ

LANCÔME

LA VIE EST BELLE
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LA VIE EST BELLE
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É g er svona jólabarn sem er meira
fyrir að njóta en skreyta. Fyrir mér er að-
ventan og jólin tími samveru og gleði
með góðri slökun að auki. Þegar
ég var barn gat ég setið tím-

unum saman og búið til músastiga og
fleira til að hengja upp í herberginu
mínu, það var algjörlega allt ofhlaðið
af kreppappír í hinum ýmsu form-
um. Eftir því sem árin hafa liðið er
ég komin meira á þá línu að
minna sé meira. Það á bæði við
um jólaskraut og bakstur. Mínar
áherslur felast í því að finna eitt-
hvað fallegt til að gefa mínum
nánustu og eiga með þeim góðar
stundir,“ segir Sigríður en kirkj-
an hefur í gegnum tíðina verið
stór þáttur í öllum hennar jóla-
undirbúningi. Faðir hennar er
Hjálmar Jónsson fyrrverandi dóm-
kirkjuprestur og snerist líf fjölskyld-
unnar því mikið um kirkjuna.

Vakti fram á nótt við lestur

„Ég ólst upp á Sauðárkróki og þar áttum við
hinar ýmsu hefðir í kringum jólin. Til dæmis fórum
við gjarnan ásamt fleirum að Hólum í
Hjaltadal til að velja okkur jólatré en þar
bjuggu tveir bræður mömmu á þeim tíma.
Það var svo gaman að labba í snjónum í
skóginum, skima yfir trén og finna rétta
tréð fyrir heimilið okkar. Hver hafði sína
skoðun á því eins og gengur en alltaf kom-
umst við að góðri niðurstöðu. Ég fékk alltaf
nokkrar bækur í jólagjöf sem var heppilegt
því ég las gjarnan allt sem ég komst yfir. Að
kvöldi aðfangadags eftir matinn, pakkana og
samveruna með fjölskyldunni vakti ég oftar
en ekki fram undir morgun með bók og
mandarínur. Ég á enn í dag erfitt með að
leggja frá mér góðar bækur.

Það er ekki hægt að nefna jólin mín án þess að segja frá því
hvað það var mikið spilað. Við spiluðum ýmist borðspil eða á
spil megnið af jólafríinu. Bæði við fjölskyldan og svo vinir okkar
systkina. Það var oft mjög fjörugt á jólunum á æskuheimilinu
mínu.“

Heims um ból hringir inn jólin

Sigríður er alin upp við það að mæta í aftansöng í kirkjunni
klukkan 18.00 á aðfangadag og komast í raunverulegt jólaskap
þegar Heims um ból ómar um kirkjuna í lokin.

„Eftir matinn, pakkana og eftirréttinn höfðum við þann sið
að fara öll saman á sjúkrahúsið og dvalarheimilið á Króknum til
að heimsækja það fólk sem gat ekki verið annars staðar vegna
heilsu sinnar eða aldurs. Mér þóttu þessar heimsóknir mjög
dýrmætar og gefandi því fólkið var svo þakklátt fyrir þær og
tók svo vel á móti okkur. Eitt árið bauð pabbi okkur að vera eft-
ir heima, enda skildi hann alveg ef við vildum frekar slappa af.
Ekkert okkar varð hins vegar eftir. Þetta var hluti af okkar að-
fangadegi.

Raunar hef ég bara tvisvar sinnum sleppt því að fara í kirkju

klukkan 18 á
aðfangadag. Í

annað skiptið
var pabbi á þingi

og við ákváðum að
prófa að vera heima

og hlusta á messuna í
útvarpinu. Við vorum öll

hálfvandræðaleg yfir þessu og
kunnum eiginlega ekki við að byrja

að borða klukkan sex um leið og messan
var að byrja. Í hitt skiptið var ég erlendis en
hlustaði þar á messuna. Það voru líklega
minnst jólalegu jólin sem ég hef átt en það var
samt skemmtilegt að sjá jólasveininn mæta á
úlfalda inn í hótelgarðinn,“ segir hún og þegar
hún er spurð að því hvernig jólin hafi breyst
eftir að hún varð fullorðin segir hún að sú
breyting hafi ekki verið mikil.

Eftirminnilegt brúðkaup

Sigríður og Halldór gengu í heilagt hjóna-
band síðasta sumar. Hún segir að dagurinn hafi
verið einstakur.

„Upphaflega höfðum við séð fyrir okkur að þetta yrði bara fá-
mennt og jafnvel bara heima. Þegar við fórum að hugsa málið
fyrir alvöru þá var auðvitað augljóst að við myndum gifta okkur
í Hallgrímskirkju. Pabbi var í splunkunýju hlutverki sem
svaramaðurinn minn en fram til þessa hefur hann verið í hlut-
verki prestsins í athöfnum innan fjölskyldunnar. Tilfinningin
þegar kirkjudyrnar opnuðust og Björn Steinar lék brúðarmars-
inn var hálfyfirþyrmandi en alveg stórkostleg. Ég hef hvergi
heyrt brúðarmarsinn eins magnaðan og á orgelinu í Hallgríms-
kirkju og þegar ég leit upp sá ég allt fólkið okkar í kirkjunni.
Tilvonandi eiginmaður með svaramanninum, bróður sínum,
uppi í kórnum ásamt sr. Irmu Sjöfn. Þetta var mikið tilfinn-
ingaflóð sem ég mun aldrei gleyma. Athöfnin var öll mjög falleg
og við Halldór gætum ekki verið ánægðari.

Svo langaði okkur að halda veislu og gott partí3 með fólkinu
okkar. Við erum bæði úr frekar stórum fjölskyldum svo tala
gesta hækkaði mjög hratt. Það var ekki fyrr en við vorum búin
að velja salinn að fjöldi gesta var ákveðinn, þar komust ekki
fleiri en 130. Erfiðast var að geta ekki boðið öllum sem okkur
langaði en hefðum hæglega getað boðið vel á þriðja hundrað
manns.“

Sigríður segir að þau
Halldór séu afar afslöppuð
þegar jólaundirbúningur
er annars vegar.

„Við erum ekkert að
stressa okkur, setjum upp
seríur, jólatré og eitthvað
af jólaskrauti, en myndum
seint vinna einhverja
skreytingakeppni,“ segir
hún.

Sigríður og Halldór eiga
bæði uppkomin börn frá
fyrri samböndum. Fyrstu
tvenn jólin þeirra saman
voru þau barnlaus en síð-

ustu ár hafa tvær af dætrum þeirra varið jólunum með þeim.
„Það hitti þannig á að tvenn fyrstu jólin okkar vorum við

barnlaus, enda eru börnin okkar öll orðin fullorðin og sjálfstæð.
Það var mjög notalegt og afslappað. Næstu tvenn jól á eftir
voru dætur okkar með okkur og við buðum líka til okkar ungri
konu sem átti ekki í önnur hús að venda hér á landi yfir jólin.
Við vorum sammála um að það ætti enginn að vera einn á að-
fangadagskvöld ef hægt er að komast hjá því og hún er mjög
góð vinkona okkar í dag.

Á aðfangadag hittum við systkinin hans Halldórs og fjöl-
skyldur þeirra í möndlugraut í hádeginu. Þar er skipst á gjöf-
um, spjallað og hlegið þannig að við erum komin í jólaskapið
eftir þessa skemmtilegu samveru. Þegar við komum heim und-
irbúum við svo jólamatinn og ég mæti svo í kirkjuna um klukk-
an 16 ásamt kirkjuvörðunum til að gera klárt fyrir aftansöng í
Hallgrímskirkju. Halldór hefur þá klárað að undirbúa matinn
og komið svo í kirkjuna um 17.30 ásamt þeim sem eru með okk-
ur á jólunum.“

Svipaðar jólahefðir

Hjónin borða hamborgarhrygg á jólunum og segir Sigríður
að Halldór sé vanur að búa til rauðkál en sjálf býr hún til ís. Á
jóladag eru þau boðin í mat hjá foreldrum Sigríðar.

„Foreldrar mínir hafa boðið afkomendum sínum og fjöl-
skyldum í mat á jóladag undanfarin ár og það hefur heldur bet-
ur fjölgað frá því þau gerðu það fyrst. Fjölskyldan er sam-
heldin, lífleg og kraftmikil svo það er alltaf mikið fjör og mikið
hlegið. Gjarnan eru dregin upp skemmtileg borðspil og spilað
fram eftir kvöldi.“

Sigríður nýtur aðventunnar þótt það sé mikil dagskrá í Hall-
grímskirkju.

„Hinn nýi Kór Hallgrímskirkju verður í aðalhlutverki og ég
hlakka mikið til jólatónleikanna þeirra og nýjungarinnar sem
kallast Syngjum jólin inn! Þá er opið og ókeypis í kirkjuna og
þar syngja þrír kirkjukórar hástöfum auk þess sem kirkjugest-
ir taka undir í heljarinnar fjöldasöng. Við erum líka með gesta-
kóra í helgihaldinu svo sem Karlakór Reykjavíkur, Vox fem-
inae, Kór Menntaskólans við Hamrahlíð, Graduale liberi,
Graduale futuri, Stúlknakór Reykjavíkur og Aurora. Að auki
eru einsöngvarar og hljóðfæraleikarar svo það verður hátíðar-
bragur á öllu helgihaldinu í desember. Á gamlársdag verða svo
hinir sívinsælu tónleikar Hátíðarhljómar við áramót þar sem
leikið er á trompeta, orgel og pákur.“

Morgunblaðið/Unnur Karen

Sigríður Hjálmarsdóttir framkvæmda-
stjóri Hallgrímskirkju segist seint myndu
vinna einhverja jólaskreytingakeppni en hún
nýtur jólanna og aðventunnar. Í sumar gekk
hún að eiga Halldór Halldórsson og eru
þau samstiga þegar kemur að jólahefðum.

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Myndi seint
vinna jóla-
skreytinga-
keppnina

Upphaflega
höfðum við séð
fyrir okkur að

þetta yrði bara fámennt
og jafnvel bara heima.
Þegar við fórum að
hugsa málið fyrir alvöru
þá var auðvitað augljóst
að við myndum gifta
okkur í Hallgrímskirkju.

❄

Sigríður Hjálmarsdóttir og
Halldór Halldórsson,

forstjóri Íslenska kalk-
þörungafélagsins

ehf. og fyrrverandi
oddviti Sjálf-
stæðisflokksins
í Reykjavík,
gengu í hjóna-
band í sumar í
Hallgríms-
kirkju.

Daim-ís Sigríðar
6 eggjarauður
200 g púðursykur
1 tsk. vanilludropar
0,5 l rjómi
200 g Daim-kurl

Þeytið púðursykur og
eggjarauður saman. Þeytið
rjómann og bætið honum út
í ásamt vanilludropunum.
Bætið Daim-kurlinu saman
við. Hellið í form og frystið.

Sigríður Hjálmarsdóttir framkvæmdastjóri Hallgrímskirkju tekur stemningu fram yfir skraut.



Undirbúningur  
jólanna hefst  

í BYKO
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Opið alla daga 13:00-17:00 www.borgarsogusafn.is

Velkomin í safnbúð
Árbæjarsafns!
Gleðileg jól

E lísa Margrét hefur ferðast víða um heiminn,
meðal annars til nokkurra landa í Afríku og
Asíu. Hún heldur úti ferða- og lífsstíls-
blogginu chasingsunsets.blog þar sem hún
skrifar um ferðalögin sín og deilir ráðum og

litríkum ljósmyndum.
„Ferðaáhuginn minn hefur alltaf verið til staðar en

þegar ég var yngri fannst mér ekkert skemmtilegra en
að fara til útlanda með fjölskyldunni eða vinkonum mín-
um. Í seinni tíð hef ég haft sérstakan áhuga á að fara út
fyrir Evrópu. Í raun langar mig að fara til flestra landa í
heiminum. Ég fór í heimsreisu þann 1. janúar árið 2020
með kærasta mínum. Við ferðuðumst um í tæpa þrjá
mánuði.

Þetta ferðalag var einstaklega skemmtilegt og jók á
áhugann minn við að ferðast mikið. Það var sérstaklega
fræðandi og áhugavert að upplifa öðruvísi menningar-
heima. Til að mynda Inle Lake í Mjanmar þar sem fólk
byggir húsin sín á vatni og hagar öllu lífi sínu eftir því.
Það eru margir staðir á óskalistanum mínum þegar
kemur að ferðalögum. Mig dreymir sem dæmi um að
fara til Ástralíu þegar það er vetur á Íslandi en þá er
sumar þar,“ segir hún.

Fór til Indlands um miðjan desember

„Ég fór til Indlands sem dæmi um miðjan desember
og kunni svo mikið að meta að komast í svona hlýtt lofts-
lag rétt fyrir jólin til að slaka aðeins á í jóla-
ösinni.

Ég gleymdi því alveg að það væru að koma
jól þegar ég var úti enda hlýtt og milt veður
og lítið stress. Ég tók ekki eftir neinu jóla-
legu að undanskildu einu jólatré sem var á
næsta hóteli.

Svo var ég í flugfreyjustoppi nokkrum
dögum fyrir jól í Los Angeles og þar voru
seríur á pálmatrjám og einnig mjög þægilegt
veður. Ég held að það sé æðislegt að vera í
Kaliforníu yfir jólin því þar er alltaf gott veð-
ur.

Svo flaug ég út til Eygptalands á nýársdag
og þá var ég ekki mikið vör við jólin frekar
en á Indlandi en hótelin sem ég dvaldi á
gerðu allt mjög huggulegt og skreyttu hjá
sér. Það var misfallegt eftir hótelum en það
er hugurinn sem skiptir mestu máli,“ segir
hún.

Elísa segir að sér finnist best að vera með
fólkinu sínu um jólin.

„Það er svo gott að nota þennan árstíma til
að slaka á en það er vanalega mikið að gera
hjá flestum í desember og er ég ekki undan-
skilin því. Því finnst mér gott að slaka á yfir
jólin og njóta og gera stundum bara ekki

neitt nema borða góðan mat, spila
eða horfa á gott sjónvarpsefni. Ef
ég er stödd erlendis þá vel ég að
flatmaga á ströndinni eða skoða
eitthvað spennandi. Áramótin eru
svo auðvitað alltaf ákveðin tímamót
þó að maður ráði alveg hvernig
maður nálgist þau. Mér finnst gam-
an að horfa yfir árið og skoða hvað
stóð upp úr, hvað var skemmtilegt,
hvað gekk vel hjá mér og hvað
mætti betur gera. Ég set mér yf-
irleitt áramótaheit en nota það bara
sem hvatningu en ekki sem kvöð.“

Það eru forréttindi að ferðast

„Mér finnst forréttindi að ferðast og þar af leiðandi
ótrúlega gaman að fá að upplifa menningu fleiri þjóða.
Sérstaklega þegar kemur að jólunum en það er áhuga-
vert og lærdómsríkt að sjá hvernig aðrir gera hlutina og
hvernig áherslur eru mismunandi þjóða á milli. Sums
staðar er sterk matarmenning og fjölskyldutengsl en
mér finnst alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt eins og að
smakka nýjan mat. Heima getur verið best en það er
klárlega alltaf þess virði að fara aðeins út fyrir þæg-
indarammann.“

Elísa hefur fyrir reglu að vera opin fyrir nýjum mat og
drykk þegar hún ferðast.

„Einnig er áhugavert að tala við fólkið á staðnum og
heyra hvernig haldið er upp á jólin og hvort það er gert
yfirhöfuð.“

Henni fannst skrýtið að ferðast í fyrsta skiptið erlend-
is yfir háveturinn á Íslandi.

„Við Íslendingar erum svo vön löngum vetri, en mér
finnst áhugavert að stytta aðeins veturinn og fara í nýtt
umhverfi. Þá getur maður komið endurnærður heim til
sín uppfullur af nýrri reynslu og fróðleik um aðra staði.
Svo má alltaf muna að þegar við förum í stutta ferð þá
missum við ekki af neinu heima á Íslandi yfir hátíðina.
En ég hvet alla til að kynna sér málin ef löngun vaknar til
að vera erlendis yfir jól eða áramót.

Það er til fjöldinn allur af alls kyns pakkaferðum,
svo er ekkert mál að plana hlutina bara sjálfur og
stjórna þannig ferðinni.“

Sól um jól ekki versta hugmyndin

Hvað ætlar þú að gera næstu jól?
„Næstu jól verða frekar róleg hjá mér en ég verð

á fullu í fluginu að fylgja fólki út og heim til að halda
jólin. Ég verð að vana á aðfangadag með foreldrum

mínum og systkinum og systkinabörnum. Mér finnst
gaman að upplifa jólin í gegnum frændsystkini mín.“

Leggur þú áherslu á mat, gjafir eða upplifun á jól-
unum?

„Þegar ég var yngri man ég eftir spenningnum sem
einkenndi jólin og var það iðulega tengt pökkunum. Upp-
lifunin og maturinn skiptu að sjálfsögðu líka máli og hef
ég kunnað að meta þann hluta betur eftir að ég varð
eldri og vitrari.

Upplifunin skiptir langmestu máli og pakkarnir verða
að skemmtilegum bónus en það er gaman að gleðja fólk-
ið sitt og deila aðfangadagskvöldi með því.

Svo verð ég að nefna hamborgarhrygginn sem for-
eldrar mínir elda og allt meðlætið en það er það besta
sem ég fæ.“

Stór hluti jólanna í fjölskyldu Elísu er að vera með
jólaboð í hádeginu á jóladag.

„Ég horfi einnig á hverju ári á kvikmyndirnar The
Holiday og Love Actually, nokkrum dögum fyrir jól.“

Hvað með nýjan fatnað á jólunum?
„Ég er frekar einföld þegar kemur að jólafötum og

kaupi mér vanalega ekki nýjan fatnað fyrir jólin. Ég hef
notað sama svarta kjólinn lengi. Mér þykir samt mjög
gaman að breyta aðeins til með því að vera í nýjum skóm
við kjólinn eða með nýtt skart. En yfirleitt kaupi ég mér
eitthvað fallegt, sem er eins konar jólagjöf frá mér til
mín, en það kemur fyrir að það tengist jóladressinu en
getur líka verið eitthvað allt annað. Að gleðja sjálfan sig í
desember er viðeigandi enda er maður iðulega að koma
úr prófa- eða vinnutörn.“

Elísa hefur á tilfinningunni að fleiri langi í ferðalög
yfir hátíðina en þá sem fara.

„Ég hef á tilfinningunni að það séu fleiri sem langar að
ferðast um jólin en raunverulega gera það. Þess vegna
langar mig að hvetja alla þá sem standa sig að því að
hugsa það ár frá ári að langa að prófa eitthvað nýtt, að
bara fara af stað og prófa það. Í versta falli nær ferðalag-
ið ekki þínum væntingum en þá ertu alla vega búin að
prófa það. Ég held að slíkar ferðir skapi góðar fjöl-
skylduminningar enda muna allir eftir jólunum þegar
þeir fóru utan. Kærasti minn fór til að mynda til Kan-
aríeyja með sinni fjölskyldu áður en við kynntumst. Þau
tala um það sem notaleg jól og höfum við hugsað okkur
að prófa einn daginn að vera í sól um jól.“

Elísa Margrét Pálmadóttir, flugfreyja hjá Play, dýrkar ferðalög. Hún
hefur komið til 27 landa og hvetur alla þá sem langar að prófa að vera
í sól um jól að láta slag standa. Þeir eiga ekki eftir að sjá eftir því.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Það getur verið góð hugmynd að
ferðast til Indlands í kringum jólin.

Litrík fegurð á Indlandi.

Setið fyrir utan
hof í Luxor í
Egyptalandi.

Af hverju ekki að prófa
að vera í sól um jól?

Það getur verið
dásamlegt að
upplifa sól um
jól að mati Elísu.

Það er margt áhugavert og öðruvísi
að sjá í Kaíró í Egyptalandi.
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sem
gleður

D avíð Örn Símonarson er einn af helstu sérfræð-
ingum þjóðarinnar í gerð snjallforrita sem
hafa það að markmiði að tengja fólk saman.
Þeir Davíð og Ásgeir Vísir, viðskiptafélagi
hans, hafa verið að búa til alls konar snjall-

forrit síðasta áratuginn, meðal annars forritið The One sem
þeir gerðu sumarið 2019 en nú hefur splunkunýtt forrit litið
dagsins ljós – Smitten.

,,The One gekk ekki upp því leitin að sálufélaganum var að-
eins of þvingandi á því forriti. Það var einungis hægt að tala
við einn einstakling á dag og því komum við fram með Smitten
sem tekur aðeins alvöruna úr þessu.

Smitten á að vera skemmtilegasta stefnumótaforritið í
heiminum í dag. Við fundum leiðir til að taka í burtu öll þessi
kjánalegu augnablik sem fólk upplifir þegar það er að kynnast
nýju fólki og reyndum að búa til brú á milli fólks með tengingu
í áhugamál og upplifun.“

Þar sem Davíð getur séð tölfræðilegar upplýsingar um
stefnumótalíf þeirra sem búa í landinu er forvitnilegt að vita
hvernig stefnumótalíf Íslendinga er á jólunum.

„Ég veit ekki alveg hvernig jólin verða núna vegna kór-
ónuveirunnar en ég þori að staðhæfa að Íslendingar eru að
verða betri í að fara á stefnumót og hitta nýtt fólk.

Hér áður fyrr, þegar við héldum að allir þekktu alla, sætt-
um við okkur við að finna maka okkar í götunni, í skólanum
eða í hverfinu. Nú er öldin önnur og með aðstoð tækninnar er
úrvalið meira.“

Nú er líka í lagi að vera á lausu

Davíð bendir á aðra þróun sem er honum að skapi og geri
stefnumótalíf fólks skemmtilegra, sem er að nú er í lagi að vera
á lausu. Það er meira samþykkt að fólk sé á öllum aldri að gera
það sem það vill gera og skilgreinir sig ekki út frá sambands-
stöðu sinni. Það er því minna þvingandi og eðlilegra að taka sér
góðan tíma í að fara í samband ef það er það sem fólk vill á ann-
að borð gera. Svo sé einnig bara hægt að nota forrit eins og
Smitten til að eignast vini eða félaga án þess að ætla í samband
með viðkomandi.

„Fólk er aðeins virkara á stefnumótaforritum í desember en
aðra mánuði ársins. Svo get ég upplýst það hér og nú að stærsti
stefnumótadagur ársins er alltaf fyrsti sunnudagurinn eftir ára-
mótin, stundum kallaður „the dating sunday“.

Hvað er að gerast hjá fólki þann sunnudag?
„Þegar stórt er spurt. Ástæðan getur verið að fólk er ein-

mana og fær þá einhvern kraft til leita
eftir því sem það langar.“

Gæti verið að þetta tengdist einnig
því að fólk setur sér markmið í upphafi
nýs árs? Að finna hinn eða hina einu
réttu?

„Já, það er góð útskýring líka.“
Fyrir þá sem hafa aldrei farið inn á

Smitten þá útskýrir Davíð að forritin
séu að mörgu leyti lík, en að strax í upp-
hafi megi sjá að Tinder sé meira gert
fyrir einnar nætur gaman en Smitten
leggur áherslu á tengsl og skemmtun.

„Fólk setur inn nokkrar myndir af
sér inn á Smitten. Síðan er hægt að
setja inn nokkrar skemmtilegar stað-
reyndir. Þannig að ef einhverjum líst vel
á þig er hægt að skrolla niður og læra
meira um viðkomandi. Það er hægt að
setja inn allskonar upplýsingar, sem
dæmi hver uppáhaldslöndin eru, hvar
þú vinnur, hvort þú átt börn eða hvort
þú hafir verið í sambandi áður. Svo er-
um við með ágiskunarleik (e. guessary)

„Jólin góður
tími til að
finna ástina“

Davíð Örn Símonarson, stofnandi
stefnumótaforritsins Smitten, segir alla
geta fundið sér maka um jólin. Gott sé að
fara í ræktina eða til sálfræðings til að vera
í góðu andlegu og líkamlegu formi og svo
ætti fólk bara að láta á þetta reyna.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Davíð bendir á að konur um-
gangist stefnumótaforrit öðru-
vísi en karlar. Þeir segja oftar
já en þær eru vandlátari.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Jólin eru góður tími til að
finna ástina að mati Davíðs.
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SÉRHÖNNUM OG SÉRMERKJUM STARFSMANNAGJAFIR
MEÐ UPPLIFUN AÐ ÞÍNU VALI

Hafðu samband og við útbúum persónulega starfsmannagjöf
með kveðju frá fyrirtækinu. Margir verðflokkar í boði.
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sem er mjög skemmtilegur hluti forritsins, þar sem þú giskar á
svör við spurningum um þann sem þér líkar við á forritinu.

Ef þú samþykkir viðkomandi einstakling, þá koma upp niður-
stöður úr ágiskuninni inn á spjallrásina ykkar sem er góður ís-
brjótur í upphafi samtala.

Með þessu móti kynnistu fólki nánar, í stað þess að sjá mynd af
því og reyna að fá viðkomandi bara beint í rúmið eins og sumir
vilja meina að Tinder virki.“

Karlar nota stefnumótaforrit öðruvísi en konur

Davíð er ánægður með þá þróun að nú er fólk að hittast yfir
kaffibolla og kynnast og mynda vinasambönd, sem er alltaf
grunnurinn að góðum samböndum.

Nota konur stefnumótaforrit öðruvísi en karlar? Ég heyrði eitt
sinn af konu sem hafði skoðað hundrað
karla og líkað við einn, en maður á körfu-
boltaleik, sem var með stefnumótaforrit op-
ið, setti já við allar konur sem hann sá og
ekki sá vegna þess að hann var meira að
horfa á leikinn en símann sinn.

„Já, þetta hljómar í takt við þá tölfræði
sem ég hef lesið sem segir að karlmenn segi
já við 60% þeirra kvenna sem þeir sjá á for-
ritinu, en konur setji já við 10%.“

Þetta er mjög áhugavert. Hver ætli sé
ástæðan fyrir þessu?

„Það er ómögulegt að segja. En ég veit
fleira áhugavert. Rannsóknir sýna að við
teljum okkur 20% myndarlegri en við erum
í raun og veru. Þetta gerir það að verkum
að við segjum oft já upp fyrir okkur sem
gerir suma dapra á stefnumótaforritum,
þegar þeir eru að fá já frá fólki sem þeim
finnst ekki í sínum fegurðarflokki. Ætli svar-
ið við spurningunni sé samt ekki fólgið í menningu okkar;
þar sem karlar segja já og svo eru það konurnar sem velja?“

Ekki vonlaust að finna maka fyrir jólin

Er ekki alveg vonlaust að ætla sér að finna maka rétt fyrir
jólin?

„Nei, þvert á móti. Það er hinn fullkomni tími, að finna
einhvern til að hanga með á jólunum. Það eru að verða til
sambönd nánast daglega á forritinu og þúsundir einstaklinga
hafa fundið ástina á Smitten. Svo nú er alls ekki verri tími en hver
annar til að prófa sig áfram á stefnumótaforritum.“

Áttu eitthvert ráð fyrir fólk sem gengur illa að ganga út?
„Já, heldur betur. Ég er með tvö svör við þessari spurningu. Í

fyrsta lagi, ef þú ert ekki búin/búinn að sækja þér Smitten, þá
hvet ég þig til að gera það. Fólk er ekki að setja á sig neinn
merkimiða með því að vera þar inni eins og það óttast þegar það
skráir sig inn á Tinder.

Svo hámarkar forritið líkurnar á að þér gangi vel að ná til
þeirra sem þér líkar við, með spurningaleikjunum og fleiru sem
ég nefndi hér áður. Svo fólk er ekki að tapa á því að fara inn á
Smitten, nema síður sé.“

Er ekki voðalega mikið af kynlífsfíklum inni á svona stefnu-
mótaforritum?

„Erum við ekki öll kynlífsfíklar
inn við beinið?“ spyr Davíð og
hlær. „Nei, að öllu gamni slepptu,
þá eru örugglega alltaf einhverjir
inni á forritunum sem eru með
slíkt í huga, en ég vil náttúrlega
alltaf hvetja fólk til að segja bara
það sem það er að leita að. Það
kemur í veg fyrir allan misskilning
og klúður seinna meir. Það að vera
heiðarlegur kemur fólki alltaf
þangað sem það ætlar sér að fara.“

Hvað með ljósmyndir á svona
forritum. Ég þekki konur sem
segja að karlar séu að birta mjög

lélegar myndir af sér og svo þekki
ég karla sem eru spenntir að fara á stefnumót með þeim sem þeir
sjá á svona forritum og svo mætir bara einhver kona sem líkist
ekkert þeirri sem þeir sáu í forritinu.

„Myndin skiptir mjög miklu máli til að byrja með, síðan er það
innihaldið. Hver manneskjan er og hvernig tengingin er á milli
fólks.

Við getum líkt þessu við jólapakka. Þú ert alltaf spenntastur
að opna fallegustu pakkana og af hverju að vera að pakka fal-
legum pakka inn í ljótan pappír? Svo að sjálfsögðu ættu allir að
reyna að vera með fínar myndir af sér inni á stefnumóta-
forritum.“

Hvað eru margir Íslendingar að nota Smitten og hvernig
gengur að fara inn á danska markaðinn?

„Það gengur mjög vel. Það eru 40 þúsund notendur á Íslandi
og 10 þúsund einstaklingar virkir á forritinu í hverri viku. Það

er búið að setja 40 milljón „swipe“, senda meira en 1,5 milljónir
skilaboða og 350 þúsund hafa „matchað“ á Íslandi.

Í Danmörku hafa 15 þúsund einstaklingar sótt forritið og
nokkur þúsund eru að nota það í hverri viku. Danski markaður-
inn virkar mjög svipaður hinum íslenska.“

Leysa málin fyrir þá sem hætta að svara

Það er áhugavert að koma til móts við algeng vandamál í sam-
skiptum kynjanna að mati Davíðs í gegnum forritið. Algengt
vandamál sem þeir hafa leyst er sem dæmi þegar fólk hættir að
svara skilaboðum.

„Það er algengt að það sé mikið í gangi í upphafi en svo hættir
fólk að svara og treystir sér ekki til að útskýra af hverju. Það er
óþægilegt fyrir báða aðila. Við leysum þetta mál þannig að viku
eftir að tenging milli tveggja aðila verður til þá eyðist tengingin.
Ef fólk kann hins vegar að meta hvort annað þá getur það gefið
til kynna að það vilji halda spjallinu áfram og ef báðir aðilar gera
það, þá hverfur tengingin ekki.“

Hvernig verða jólin hjá þér?
„Ég stefni á að eiga bara mjög góð jól, við konan mín og dæt-

urnar tvær verðum heima og svo koma tengdafjölskyldan og
mamma örugglega í mat líka. Ég held að það verði bara mjög af-
slappað og huggulegt hjá okkur.“

Hvað gefur maður einhleypu fólki sem langar í ekkert nema
samband í jólagjöf?

„Maður gefur þeim einstaklingi premium-áskrift að Smitten og
kannski kort í ræktina. Held að það sé nauðsynlegt að vera í góðu
formi og mikilvægt að nenna að koma sér í bæði gott líkamlegt og
andlegt form á þessum stað í lífinu. Já, og þá gæti sálfræðitími
einnig verið málið. Það er ekki eftir neinu að bíða, ástin er þarna
úti, fólk þarf bara að hafa hugrekki til að finna hana.“

Það er fátt eins skemmtilegt og að finna ástina á jólunum. Fyrir þá sem missa af því bendir Davíð
á fyrsta sunnudag á nýju ári, sem er stærsti stefnumótadagur ársins (e. Dating Sunday).

Stefnumótaforritið Smitten
býður upp á að kynnast fólki
með vinskap að leiðarljósi.
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þú finnur skemmtilegri hluti á gormur.isú finnur sk

öðruvísi gjafavara

GORMUR

Stór hópur borgarbúa átti þá jólahefð að koma við í Ostabúðinni á Skóla-
vörðustíg fyrir jólin og kaupa sér osta, heitreykta gæsabringu, hindberjasósu
og villibráðarpate svo eitthvað sé nefnt. Árið 2019 var Ostabúðinni á Skóla-
vörðustíg lokað og fastakúnnarnir vissu ekki hvernig þeir ættu að fara að því
að halda jól.

Þeir sem lifa ennþá í þeirri trú að Ostabúðin sé hætt geta fagnað ákaft núna
því í fyrra var hún opnuð á nýjan leik úti á Granda. Þar er að finna sömu góðu
ostana, sömu heitreyktu gæsabringuna, grafið ærfilet, salami af bestu sort og
allt það unaðslega sem þessi dýrmæta verslun hefur upp á að bjóða. Osta-
búðin er nú á Fiskislóð 27.

Ostabúðin sem áður var á Skólavörðustíg er nú úti á Granda.

Ostabúðin lifir góðu
lífi úti á Granda



Verði ykkur að góð

Reykjabúinu,
Mosfellsbæ

ðu,

Fleiri uppskriftir á kalkunn.is

HRÁEFNI
150 g smjör
350 g nýir sveppir, niðursneiddir
200 g laukur, smátt saxaður
1 stilkur sellerí, smátt saxaður
1/2 búnt fersk steinselja, smátt söxuð
(eða 2 msk þurrkuð)

2-3 msk kalkúnakrydd
300 g skinka, smátt söxuð
100 g heslihnetur, ristaðar og sneiddar
150 g (u.þ.b. 3 bollar) brauðteningar
2 stór egg
2 dl rjómi
1/2 tsk salt
1 tsk ferskmalaður pipar

AÐFERÐ
Bræðið smjörið í stórum potti og látið sveppina og
grænmetið ásamt steinseljunni, kalkúnakryddinu og
skinkunni krauma í því í 10 mín. eða þar til grænmetið
er orðið mjúkt.

Bætið þá heslihnetum og brauðteningum í pottinn og
látið fyllinguna kólna lítillega.

Hrærið þá eggjunum og rjómanum saman við og
kryddið með salti og pipar.

HESLIHNETU- OG SVEPPAFYLLING
REYKJABÚSINS
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GjöfGjöfsem gleðursem gleður
Er Éminence Organic Skin Care Gjafabréf fyrir ástina þína.
Fæst hjá fyrsta flokks snyrtimeðferðarstofunni Fegurð og Spa.

Glæsibær, Álfheimar 74 | Sími 831 5676
Netbókanir á noona.is/fegurdogspa

Á sdís segir að frakkar séu frekar afslapp-
aðir þegar kemur að jólaundirbúningi eða
allavega ef hún miðar við Norð-
urlandabúa.

„Í byrjun desember er kveikt á ljósa-
skreytingum við Champs Elysées og aðrar breiðgötur
og stórverslanir eins og Galeries Lafayette eru með líf-
legar gluggaskreytingar fyrir börn á öllum aldri. Miðað
við Ísland heyrist ekki mikið af jólalögum, nema bara
rétt fyrir hátíðarnar.“

„Ég hef búið í Frakklandi í 40 ár, hversu ótrúlegt sem
mér finnst það hljóma, þar af 37 ár á Parísarsvæð-
inu. Ég kom hingað til náms í listasögu og fór
síðan að vinna og þannig æxlaðist að ég
settist hér að,“ segir hún og þegar hún
er spurð um jólin í París segir hún að
þau séu misjöfn eftir þjóðfélags-
hópum, trúarbrögðum og uppruna.
„Hin hefðbundnu kaþólsku jól byrja á
miðnæturmessu og er ekki borðað
fyrr en eftir hana. Jólahald er ekki í
eins föstum skorðum og á Íslandi, það er
til dæmis misjafnt hvort gjafir eru opn-
aðar á aðfangadagskvöld eða jóladags-
morgun. Almennt einkennast jólin af því að fjöl-
skyldur koma saman til að borða góðan mat og drekka
góð vín. Borðhald getur tekið óralangan tíma!“

Menning og listir skipta hana alltaf máli

„Menning og listir skipta mig alltaf miklu máli og það
er upplagt að nota jólafríið og skammdegið til að fara á
sýningar, í leikhús og sjá annað skemmtilegt.“

Hvað með fatnað og að gera sig til. Franskar konur
hafa einstakt lag á því, hvernig hefur það smitast til þín?

„Það er aðeins misjafnt eftir þjóðfélagshópum hvað
fólk hefur sig mikið til. Meðal okkar vina er klæðnaður
frekar afslappaður. Mér finnst Íslendingar gera meira
úr því að klæða sig upp á hátíðum. Mér finnst alltaf
gaman að breyta til og gera mig fína og skrifa það frek-
ar á íslenska arfinn en þann franska,“ segir hún.

Hvað ertu vanalega með að borða og getur þú sagt

mér aðeins frá því hvernig þú samhæfir þínar hefðir
staðnum sem þú býrð á?

„Maðurinn minn er franskur og við höfum fundið eins
konar jafnvægi í okkar jólasiðum. Ágreiningsefni var
lengi klukkan hvað við ættum að borða á aðfangadags-
kvöld, ég vildi borða frekar snemma og hann seinna. Við
enduðum með því að fara eins konar milliveg. Við borð-
um það sem okkur langar í, oft ostrur og sjávarfang í
forrétt, síðan fasana, flamberaðan hörpudisk eða annað
góðgæti. Í eftirrétt hef ég yfirleitt „riz a l’amande“ eftir
danskri uppskrift frá mömmu. Í minni barnæsku var
það haft á undan matnum með möndlugjöf, en ég vel að
hafa það í eftirrétt með sósu úr rauðum berjum í stað
hinnar hefðbundnu sveskjusósu. Við fáum okkur yfirleitt
gott kampavín í fordrykk og með matnum. Þannig að

þetta er orðið eins konar samsull af frönskum og íslenskum sið-
um.“

Ásdís vinnur í fallegu umhverfi sem hún segir hafa áhrif á
daglega lífið á margan hátt.

„Ég er svo lánsöm að vinna í sérlega fallegu húsi eftir Alvar
Aalto, þar sem húsgögn, lampar og annað er allt upprunalegt.
Ég hef alltaf verið fagurkeri og daglegt umhverfi mitt skiptir
mig miklu máli. Það er kannski þess vegna sem ég elska París,
þó að hún geti verið erfið er hún alltaf falleg.“

Mælir með að ferðast til Parísar fyrir jólin

Frakkar eru með fallegustu byggingar veraldar að marga
mati. Hvað er fallegasta umhverfið sem þú hefur komið í yfir
hátíðina, í því samhengi?

„Mér finnst gaman að ganga um gömlu París í jólabúningi,
fara inn í yfirbyggðar götur, svokallaða „passages“ þar sem
eru litlar verslanir með fallega og sérstaka hluti. Setjast á
kaffihús og virða fyrir mér mannlífið, ganga meðfram Signu
eða yfir torgið hjá Louvre í ljósa-
skiptunum. Ég held ég sé næmari
fyrir andrúmslofti en fyrir ein-
staka byggingum.“

Fyrir þá sem hafa alltaf
dreymt um að ferðast til Parísar
á jólunum. Með hverju mælir þú?

„Ég myndi mæla með því að
fara á alla vega einn mjög góðan
veitingastað í gömlu fallegu um-
hverfi. Fá sér kampavínsglas á
„terrössu“, fara í óperuna eða Fíl-
harmoníuna og heimsækja eitt af
söfnunum í sögulegu rómantísku
byggingunum í Mýrinni. Miðnæt-
urmessan í reykelsisilmi í hverf-
iskirkjunni kemur manni í hátíð-
arskap og Versalir standa alltaf
fyrir sínu.“

Hvers saknarðu helst frá Ís-
landi?

„Ég sakna fjölskyldunnar og
ferska kalda loftsins, vetrarsólar,
norðurljósa, gönguferða og rjúk-
andi sundlauga.“

Nú býrð þú í vöggu tísku og
hönnunar í heiminum að margra
mati. Hvað er góð tíska í þínum
huga?

„Hugmynd mín um góða tísku hefur þróast undanfarin ár,
nú vel ég frekar að kaupa færri en betri flíkur sem eru per-
sónulegri og endast lengur. Það er alltaf gaman að fylgjast með
sköpuninni á tískuvikunni, þar sem koma fram ferskir og
áræðnir hlutir, líkt og í listum.“

Ásdís er farin að hlakka til jólanna þar sem hún verður með
fjölskylduna sína á Íslandi þessi jól.

„Þótt mér þyki fínt að eiga mín afslöppuðu frönsku jól
hlakka ég til að eiga þennan tíma með stórfjölskyldunni. Það er
einhver hátíðleiki sem minnir mig á bernskuna og tilhlökk-
unina sem mig langar að gefa 10 ára dóttur minni hlutdeild í.“

„Borðhald getur tekið óralangan tíma!“

Ásdís Ólafsdótti, listfræðingur er
búsett í París. Hún er forstöðumaður

Maison Louis Carré, sem er safn hannað
af Alvari Aalto í nágrenni Parísar.

Ásdís Ólafsdóttir listfræðingur er búsett
í París. Hún er forstöðumaður Maison
Louis Carré, sem er safn hannað af Alvari
Aalto í nágrenni Parísar. Hún er hrifin af
hefðbundnu jólahaldi Parísarbúa en segir
fátt jafnast á við íslensku jólin.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Laduree í París er þekkt fyrir
makkarónukökur sínar. Verslunin er allt-
af einstaklega vel skreytt fyrir jólin.

Það er
upplifun
að heim-
sækja
versl-
unina
Galeries
Lafayette
í París
fyrir jólin.



Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is

Skoðið // hjahrafnhildi.is

Depeche leðurhanskar
verð 12.980

Stenströms silkiblússa
verð 49.980
margir litir

Stenströmsmerinóullar ponsjó
verð 46.980
margir litir

Högl mokkasíur
verð 32.980

Högl spariskór
verð 36.980

Nero Giardini vetrarskór
verð 37.980

Depeche leðurtaksa
verð 36.980

Depeche leðurbelti
verð 16.980

Ringella náttkjóll
verð 14.980

Högl skór
verð 32.980

Stenströms
silkislæða
verð 16.980



Þú finnur allar
gjafirnar á vaz.is

Fleiri gjafir en Íslendingar
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Ekki missa vitið þótt fólkið
þitt hafi kvatt kjötvagninn.
Hér er að finna uppskriftir

að vegan-mat sem er
framúrskarandi!

ERU ALLIR
ORÐNIR
VEGAN Í

KRINGUM ÞIG?

Hvað er betra en að fá sér
einn hressandi kokkteil

fyrir matinn?

SKÁL Í
BOÐINU!

Gísli Matthías Auðunsson
kokkur á Slippnum kennir

réttu trixin.

TAÐREYKTUR
SILINGUR

F

J óladagur er einn besti dagur
ársins að mati sumra. Að vera
í náttfötunum fram eftir degi,
lesa góðar jólabækur og
hangsa. Ef þig langar að

borða eitthvað annað en afganga af
jólamat gæti verið sniðugt að vera bú-
in/n að útbúa ljúffeng salöt sem hægt
er að setja ofan á brauð eða hrökk-
brauð. Danir eru mjög góðir í að búa til
eitthvað ómótstæðilegt ofan á brauð og
kalla það „smørrebrød“. Reyndar er
það ekki bara matur heldur ákveðin
listgrein, eða allavega hjá þeim sem
eru mjög góðir í því. Eitt af því sem oft
kemur fyrir á dönsku smurbrauðs-
stöðum er „hønsesalat“. Um er að
ræða kjúklingasalat sem er hluti af
smurbrauðsmenningu Dana. Slíkt sal-
at nýtur æ meiri viðurkenningar á Ís-
landi enda er majónesið búið að skila
skömminni og okkur allir vegir færir.
Majónesan má bara ekki verða gul –
þá erum við alveg í ruglinu.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Vertu eins og
kóngur um jólin án
þess að vera hlekkj-
aður við eldavélina
Það eru ekki jól alla daga og þess vegna þurfum við að leggja okkur fram um að
hafa það sérlega notalegt um jólin. Gera eitthvað sem við gerum ekki á venju-
legum litlausum mánudegi. Eitt af því sem skapar góða stemningu er að mat-
reiða eða baka eitthvað ljúffengt sem er ekki á boðstólum hjá okkur alla daga.

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Sykurlaus kókos-
kaka er einföld. Það
tekur ekki nema
klukkutíma að baka
hana og gott að eiga
í frystinum yfir jólin.

❄ SJÁ SÍÐU 30





„Hønsesalat“ með beikoni
300 g af kjúklingabringu
3 dl af grænmetissoði
100 g beikon
250 g sveppir
1 tsk. ólífuolía
100 g hvítur aspas
1 dl majones
1 dl sýrður rjómi
1 tsk. karrí
1 tsk. dijon-sinnep
handfylli púrrulaukur, smátt skorinn
smjör og olía til steikingar
salt og pipar eftir smekk

Aðferð Byrjaðu á því að skera kjúk-
lingabringuna í litla teninga og sjóða í
grænmetissoðinu. Það er búið til með
því að setja grænmetistening í 3 dl af
vatni. Láttu kjúklinginn sjóða í um það
bil 20 mínútur eða þar til hann er eld-
aður í gegn.

Skerðu beikonið í litla bita og settu
það á pönnu ásamt smjöri og olíu. Þá eru
sveppirnir skornir smátt og steiktir með
beikoninu. Þegar beikon og sveppir eru
steikt í gegn skaltu taka það af pönn-
unni. Blandaðu aspasnum saman við og
settu svo allt í sigti og láttu fituna renna
af.

Nú ætti kjúklingurinn að vera tilbúinn
og gott er að sigta hann líka.

Næst skaltu hræra majones og sýrð-
an rjóma saman og kryddaðu með karríi.
Settu sveppi, beikon og aspas saman við
ásamt kjúklingi og púrrulauk. Saltaðu
og pipraðu eftir smekk. Gott er að búa
salatið til daginn áður en það er borðað
en það geymist vel í boxi í ísskápnum.

Gott er að setja „hønsesalatið“ ofan á
danskt rúgbrauð eða Lífskorn frá Myll-
unni. Til að fullkomna þessa máltíð er
gott að drekka ískalt jólaöl eða hafa ný-
lagað kaffi með.

Morgunblaðið/MM

Hver stenst danskt „hønsesalat“? Það
tekur ekki svo langan tíma að búa það
til og svo geturðu borðað það marga
daga í röð ef þú ert ein/n um jólin.
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Einstakar
gjafavörur

30% afsláttur til jóla

Litla Gjafabúðin
Laugaveg 8 | 101 Reykjavík | Sími 552 2413

Opið virka daga 10-18 og laugardaga 11-17

í miklu
úrvali

Sykurlaus kókoskaka
Þegar fólk kemst upp á lag með að baka kökur í skúffu verður ekki aft-
ur snúið. Svona „skúffukökur“ eru nefnilega svo sniðugar. Það er fljót-
legra að búa þær til og hverjum er ekki sama þótt sætindamolinn sé
ferkantaður og skorinn til. Hin klassíska kókoskaka er í miklu uppá-
haldi heima hjá mér. Þar sem ákveðnir fjölskyldumeðlimir, nefni engin
nöfn, eru markvisst að minnka sykurneyslu sína ákvað ég að búa til
sykurlausa útgáfu af kókoskökunni. Þessir einstaklingar sleiktu út um
og þess vegna fékk uppskriftin að fljóta með hér!

4 eggjahvítur
1 dl Good Good sykurlaust síróp
200 g kókosmjöl

Aðferð Byrjaðu á því að stíf-
þeyta eggjahvíturnar og
bættu svo sykurlausa sír-
ópinu út í blönduna og
hrærðu vel. Að síðustu er
kókosmjölinu blandað var-
lega saman við. Náðu í ágæt-
lega stórt eldfast mót og
settu bökunarpappír í botn-
inn. Settu deigið á pappírinn
og sléttu vel úr þannig að
deigið sé jafnt yfir allt form-
ið. Bakaðu við 150 gráður í 45
mínútur.

Sykurlaus súkkulaðibráð
50 g kókosolía
30 g sukrín, gervisæta
1 dl kakó
1 tsk. vanilludropar
örlítið salt

Aðferð Láttu eins og þú sért að bræða súkkulaði yfir vatnsbaði. Settu
vatn í pott, láttu sjóða og settu svo skál yfir. Í þessa skál skaltu setja
kókosolíu, sukrín, kakó og vanilludropa og láttu allt bráðna saman. Svo
saltarðu smá. Þegar kakan er komin úr ofninum og orðin köld skaltu
setja súkkulaðið ofan á. Settu kökuna inn í frysti og láttu hana vera þar
þar til hún er orðin ísköld. Þá geturðu tekið hana út, skorið í bita og
sett í box inn í fyrsti. Þannig áttu lítinn sykurlausan fjársjóð til að
laumast í yfir lestri jólabókanna.

Karrísalat
Að fá sér rúgbrauð og síld er
hluti af jólahefðum okkar Ís-
lendinga. Danir eru hins veg-
ar mjög hrifnir af alls konar
síldarsalötum. Hér er upp-
skrift að karrísalati sem er
mjög gott eitt og sér en líka
með síld.
3 harðsoðin egg, fínsöxuð
1 epli fínsaxað
1 tsk. kapers
20 g súrar gúrkur, fínsax-
aðar
1 msk. púrrulaukur, fín-
saxaður
1 dl majones
2 msk. sýrður rjómi
2 tsk. karrí
1 tsk. túrmerik
salt og pipar eftir smekk

Aðferð Byrjaðu á því að
harðsjóða eggin. Þegar þau
eru tilbúin skaltu kæla þau
og skera mjög smátt. Taktu
eplið, afhýddu það og skerðu
í mjög litla bita. Þá hrærirðu
saman majones og sýrðan
rjóma, púrrulaukurinn skor-
inn smátt og líka súru gúrk-
urnar. Þá er afganginum af
innihaldsefnunum hrært
saman við og svo skaltu salta
og pipra eftir smekk.

Þetta karrísalat er gott of-
an á klassískt íslenskt rúg-
brauð en líka mjög gott með
Lífskorni frá Myllunni. Ef þú
vilt bæta síld við þetta partí
þá er hún skorin niður og sett
ofan á karrísalatið.

Karrísalat ofan á hrökkbrauð er
einstaklega gott. Svo getur þú
sett það ofan á rúgbrauð og bætt
við síldarbita. Þá verður það eins
og háklassasmurbrauð.
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GLEÐiKRÓNUR
Jóla

Gleðikrónurnar gilda á öllum stöðum
Gleðipinna og renna aldrei út

Þú kaupir gleðikrónur á gledipinnar.is

FULLKOMIN JÓLAGJÖF FYRIR
ÞÁ SEM VANTAR EKKI NEITT
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Sörur upptekna fólksins
Að baka sörur fyrir jólin er stór hluti af jólaundirbúningi margra lands-
manna. Það er hins vegar mjög tímafrekt að búa til sörur og þess vegna
gætu sörur upptekna fólksins verið eitthvað sem einfaldaði jólaund-
irbúninginn. Þessar sörur eru búnar til í ofnskúffu og því tekur ekki
marga klukkutíma að búa þær til.
Möndlubotn
400 g möndluduft
400 g sykur
4 tsk. lyftiduft
6 eggjahvítur

Aðferð Byrjaðu á að aðskilja eggin
og setja hvíturnar í hrærivél. Stíf-
þeyttu þær, bættu sykri út í. Þá er
möndluduftinu bætt út í ásamt
lyftidufti. Setjið bökunarpappír á
bökunarplötuna og setjið deigið út
á og dreifið vel úr því þannig að
það verði jafnt. Bakið við 175 gráð-
ur í 20 mínútur.
Sörukrem
250 g smjör
300 g flórsykur
6 eggjarauður
4 msk. kakó
2 tsk. vanilludropar
2 tsk. skyndikaffi

Aðferð Þeyttu eggjahvíturnar þannig að blandan verði létt og falleg. Þá
er flórsykrinum bætt út í ásamt kakói, vanilludropum og skyndikaffi.

Þegar botninn er bakaður og búinn að kólna er kreminu smurt á
botninn.

Það er smekksatriði hvað á að fara mikið af bræddu súkkulaði ofan á
botninn. Sjálfri finnst mér best að hafa mjög mikið súkkulaði og oft nota
ég 300 g af súkkulaði ofan á og stundum 400 g ef ég er mjög óþekk. Það
er brætt yfir vatnsbaði og sett ofan á. Best er að láta söru upptekna
fólksins kólna mjög vel áður en hún er skorin í litla bita. Það er því best
að baka þessa snilldaruppskrift þegar það er kalt í veðri þannig að hægt
sé að skella bökunarplötunni með sörunni í út á stétt. Svona plötur kom-
ast oft ekki í venjulegan frystiskáp. Þegar kakan er orðin vel köld er
hún skorin niður og sett í box og inn í frysti. Svo er hægt að lauma sér í
einn og einn bita úr frystinum þegar jólastemningin yfirtekur líf okkar
og við viljum gera vel við okkur.

Sörur lötu konunnar eru bakaðar
í ofnskúffu og svo skornar í litla
bita. Það tekur enga stund að
baka þær og koma þessu öllu
saman.

Kornflexkonfekt
Morgunkorn og súkkulaði fer einstaklega vel saman. Hvernig væri
að prófa að blanda saman bráðnu súkkulaði og kornflexi?

300 g súkkulaði
130 g kornflex

Aðferð Bræðið súkkulaði yfir vatnsbaði. Þegar það er bráðið er
kornflexinu bætt út í og litlar kökur búnar til með tveimur skeiðum.
Best er að setja á bökunarpappír og á disk þannig að kökurnar geti
farið strax inn í frysti. Þegar þær eru frosnar skaltu raða þeim
snyrtilega í box.

Kornflexkökur lata kisa eru ein-
faldar. Lati kisi getur legið uppi í
sófa og lesið bækur fyrir jólin
því það tók bara 15 mínútur að
útbúa þessar góðu kökur!

Súkkulaðikonfekt með sykurpúðum og salthnetum

Ef þú vilt hoppa fulla ferð inn á sætindavagninn ætt-
irðu að útbúa þetta konfekt. Það er súpereinfalt en um
leið svo gott að bragðlaukarnir fara með þig til tungls-
ins. Það sem er gott við þetta konfekt, fyrir utan
bragðið náttúrlega, er að það er svo einfalt að þú getur
græjað það á korteri ef þú hefur lítinn tíma.
200 g súkkulaði eftir smekk
60 g sykurpúðar
70 g salthnetur

Aðferð Bræddu súkkulaði yfir vatnsbaði. Þegar það er orðið
vel bráðið og lekkert skaltu taka það af hellunni. Settu syk-
urpúða og salthnetur saman í skál og blandaðu aðeins saman
áður en það fer beint í súkkulaðibráðina. Hrærðu sykur-
púðana og salthneturnar varlega saman og náðu í fat sem má
fara inn í frysti. Settu bökunarpappír á það og búðu til litlar
kökur úr súkkulaðibráðinni. Þegar þú ert búin/n að raða
þessu varlega saman er konfektið sett í frysti. Þegar það er
orðið vel kalt geturðu raðað því í box sem þú geymir í frysti.

Sykurpúðar, salthnetur
og súkkulaði. Er hægt að
biðja um eitthvað meira?

GLEDDU ÞÍNA NÁNUSTU
MEÐÆVINTÝRAFERÐ OG
ÆVILANGRI MINNINGU

GEFÐU GJAFABRÉF

Sp
ör
eh
f.

hey.is | baendaferdir.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon



Komin í Sjónvarp Símans Premium.
Nældu þér í áskrift á siminn.is.

Jólin eru í
Sjónvarpi
Símans
Premium
Það er nóg af samverustundummeð
Sjónvarpi Símans Premium um jólin.

Klassísku jólamyndirnar og hugljúfu
jólatónleikarnir. Fjölskyldumyndin
Birta, glænýtt íslenskt jóladagatal
og Enski boltinn flauta inn jólin.

Svona á sjónvarp að vera!

siminn.is

Jóladagatal Hurðaskellis
og Skjóðu hefst 1. desember

20–30%
afsláttur

Við tilboðum skörtum
á föstudegi svörtum
Tilboðin gilda frá föstudeginum 26. nóvember
tilmánudagsins 29. nóvember í verslunum
Símans og á siminn.is.
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LitlaJólabúðin
Laugaveg 8, Rvk. S. 552 2412

Opið virka daga 10-18 og laugardaga 11-17

Komið til okkar
og við björgum því

Vantar ykkur
jólagjöf?

O furfæði er á margra vörum um þessar
mundir og er það engin undantekning
hjá Kristínu Amy Dyer sem rekur versl-
unina og heildsöluna Tropic. Tropic sér-
hæfir sig í plöntumiðuðu ofurfæði í duft-

formi sem er einstaklega fljótlegt og hentugt að bæta í
mataræðið fyrir aukin næringarefni og heilsufarslegan
ávinning.

Flestir tengja jólin við kökur og kræsingar en að sögn
Kristínar þarf það ekki að þýða að ofurfæðan þurfi að
vera langt undan.

„Þessa dagana er maður óhjákvæmilega á fullu að
undirbúa jólin, bæði í vinnunni og heima við. Það er mér
þó kappsmál að halda góðu jafnvægi í daglegu lífi og
reyni ég því að stunda reglulega líkamsrækt ásamt því
að elda næringarríkan mat á kvöldin og hlusta á góða
tónlist.

Þegar kemur að matargerð og bakstri á ég það til að
styðjast mikið við uppskriftasíðuna Grænkerar.is og þá
sérstaklega í kringum jólin. Ég reyni yfirleitt að snið-
ganga glúten út af heilsufarslegum ástæðum.“

Setur ofurfæði á piparkökurnar

Á mörgum heimilum fyrir jólin er vinsælt að skreyta
piparkökur.

„Við tókum upp á því að nota ofurfæðurnar frá Raw-
nice í okkar glassúr í staðinn fyrir matarliti úr ein-
hverjum efnum. Það er ekki einungis heilsusamlegra
heldur verður liturinn að mínu mati líka aðeins fallegri.

Annað sem er afar vinsælt á mínu heimili eru ofur-
kúlur eða bliss balls, en hér er mín uppáhaldsof-
urkúluuppskrift.“

Ofurkúlur

4 tsk. Chocolate Lover mix frá Your Super
200 g steinlausar döðlur
100 g heslihnetur
20 g hafrar
salt á hnífsoddi

Í kringum hátíðirnar
setur hún ofurkúlurnar
í sparigallann með því
að húða þær með
súkkulaði og skreyta
með litríku ofurfæð-
unni frá Rawnice.

„Ef ég sé tækifæri
til að bæta við ofur-
fæðu, þá gríp ég það
hiklaust.

Það er gaman að segja
frá því en fyrsta varan í vöru-
úrvali hjá Tropic var kók-
oshnetuskálin. Áhugi minn á of-
urskálum kviknaði eftir að hafa séð
þær í notkun úti um allt Instagram
undir „smoothie bowls“ eða of-
urskálar eins og ég kýs að kalla þær.
Áhugi minn á ofurskálum og „smoot-
hie“-gerð kviknaði þá með miklum
krafti og það hefur ekki verið aftur
snúið síðan.

Einblínir á hreint og plöntumiðað mataræði

Samhliða ofurfæðuríkri smoothie-gerð fór hún að ein-
blína á hreint og plöntumiðað mataræði.

„Ég fann í kjölfarið alveg gífurlega mikinn mun á
sjálfri mér. Ég varð almennt léttari í lund, líkamlega og
andlega. Ég á það þó alveg til að gera vel við mig inn á
milli en þetta er allt spurning um að finna sitt jafnvægi.“

Jólin hennar Kristínar verða svipuð þeim sem hún átti
í fyrra.

„Ég mun eyða jólunum hjá eldri systur minni en þang-
að kemur fjölskyldan saman og borðar dýrindismat og
opnar gjafir. Ég ólst upp við hamborgarhrygg að hætti
mömmu en síðustu ár hef ég verið að fikra mig áfram í að
finna hina fullkomnu plöntumiðuðu jólasteik. Í fyrra
varð innbakað oumph fyrir valinu en allt bendir til þess
að í ár verði heimagerð hnetusteik með dýrindismeðlæti.

Í eftirrétt fá margir sér ís en uppáhaldsísinn minn er
svokallaður „nicecream“. Undirstaðan í „nicecream“ eru
frosnir bananar til að gera ískennda áferð og síðan getur
maður bætt við því sem hugurinn girnist.

Hér er hugmynd að góðum „nicecream“ sem gefur
eina skál en hægt að tvöfalda.“

Pink Pitaya-ís

1,5 frosinn banani
1 dl frosnir kúrbítbitar
1 msk. Pink Pitaya-duft
2 dl frosin jarðarber
1 dl (þykk) kókosmjólk í dós

Öllu er blandað saman í blandara eða matvinnsluvél
þar til þessi ískennda áferð lætur sjá sig en til þess gæti
þurft að stoppa inn á milli og hræra aðeins með skeið.

Þar sem hráefnin eru svo frosin þarf maður stundum
að vera smá þolinmóður en það fer vissulega allt eftir
blandaranum. Ég persónulega elska Vitamix!

„Hugmynd að jólalegum toppings gæti síðan til dæmis
verið karamellaðar kókosflögur, heimagert granóla,
hnetusmjör eða möndlusmjör og jafnvel rifið súkkulaði.

Þessir litríku ísar eru virkilega vinsælir á meðal
yngstu barnanna og er þetta tilvalin leið til að lauma
fleiri ávöxtum og meira grænmeti í mataræðið hjá
þeim.“

Ofurfæðu-
smoothie-gerð
fylgir mikil vellíð-
an. Það má þó
alltaf blanda í
skálina alls konar
góðgæti líka.

Flestir tengja jólin við kök-
ur og kræsingar en sam-
kvæmt Kristínu þarf það
ekki að þýða að hollustan
þurfi að vera langt undan.

Býr til Ofurkúlur og
Pink Pitaya-ís á jólunum

Konfektkúlur
frá Grænkerum

eru ofurkúlur
sem hægt er að
setja í sparigall-
ann með litríku
ofurfæðunum

frá Rawnice.

Kristín Amy Dyer kann að gera góðgæti úr ofurfæði á jólunum. Hún
tók upp á því að nota ofurfæðuna frá Rawnice í glassúrinn í staðinn fyrir
matarliti úr einhverjum efnum. Það er ekki einungis heilsusamlegra
heldur verður liturinn að hennar mati líka aðeins fallegri.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Þessir litríku ísar eru
virkilega vinsælir á
meðal þeirra yngstu.



Yljaðu þér
á aðventunni

DÖKKR ISTAÐ , KRÖFTUGT , ÞÉTT & I LMR ÍKT

HEFUR ÖRL Í T I Ð HNE TUBRAGÐ ,GÓÐA FY L L I NGU MEÐ SKEMMT I L EGUM
SÚKKU LAÐ I K E IM & ER Í E I N S TAK L EGA GÓÐU JA FNVÆG I
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Sígrænu jólatrén eru í hæsta gæðaflokki auk

þess að vera mjög falleg og líkjast þannig

raunverulegum trjám.

Við bjóðum nú upp á 5 mismunandi gerðir af

jólatrjám í mörgum stærðum, með og án LED

ljósa. Einföld samsetning og aldrei meira úrval.

Skoðaðu kostina
• Ekkert barr að ryksuga

• Ekki ofnæmisvaldandi

• 12 stærðir (60-500 cm)

• Fáanlegt með ljósaseríu

• Íslenskar leiðbeiningar

• Eldtraust

• Engin vökvun

• Stálfótur fylgir

Fallegjólatré

Verið velkomin í jólaskóg
skátanna í Hraunbæ 123 eða

verslaðu beint á sigraena.is

- sem endast ár eftir ár!

Hraunbær 123 | s. 550 9800 | www.sigraena.is

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 09-18
Helgar kl. 12-18

S ysturnar Helga og Júlía hafa alla tíð verið mjög
nánar. Helga býr í Svíþjóð þar sem hún hefur ný-
lega lokið bachelornámi í djasssöng við tónlist-
arháskólann í Piteå. Meðfram söngnum bloggar
hún bæði á íslensku og sænsku og eyðir mestum

sínum tíma í eldhúsinu við að þróa nýjar og skemmtilegar upp-
skriftir.

„Við elskum að elda vegan mat og búa til uppskriftir. Við
reynum að hafa uppskriftirnar okkar einfaldar og með hráefn-
um sem allir þekkja. Einnig höfum við haft virkilega gaman af
því að veganvæða hefðbundna íslenska rétti og þá sérstaklega
kökur og bakkelsi. Á blogginu veganistur.is má sem dæmi finna
vegan uppskrift að lakkrístoppum, lagtertu, brauðréttum og
flestu sem myndi finnast í hefðbundnu íslensku jólaboði,“ segir
Júlía.

„Jólin hafa alla tíð verið mjög stór hluti af okkar lífi. Mamma
okkar er mikið jólabarn og var alltaf stemning á heimili okkar
um jólin. Við byrjum snemma að huga að jólaundirbúningi og
þá sérstaklega hvað varðar matinn. Við skreytum mikið og bara
hreint elskum jólin,“ segir Helga.

Verða því miður ekki saman á jólunum

„Við systur verðum því miður ekki saman um jólin. Ég fæ
stórfjölskylduna í mat en ég hef síðustu ár haldið vegan jól með
allri fjölskyldunni. Þó svo að við séum ekki búin að ákveða ná-
kvæmlega hvað verður í matinn þá eru alltaf ákveðnir hlutir
sem verða að vera og það eru vegan aspassúpa í forrétt, síðustu
ár höfum við haft vegan wellington með hefðbundnu jóla-

„Við elskum
að elda
vegan mat“

Systurnar Helga María og Júlía Sif Ragnars-
dætur, betur þekktar sem Veganistur, kunna að
útfæra hefðbundinn jólamat á vegan máta sem
gestir kunna vel að meta.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Helga býr í Svíþjóð þar sem
hún hefur nýlega lokið
bachelornámi í djasssöng við
tónlistarháskólann í Piteå.

Júlía er viðskiptafræð-
ingur sem hefur alla tíð
haft mikinn áhuga á
matargerð og bakstri.
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Allt fyrir jólin á
einum stað!

Leikföng fyrir alla aldurshópala aldurshópaLeikfön

hlaðborðið

Gjafavara í úrvali

Jólabækurnar í ár

Allt fyrir sælkera
Allt fyrir jólah

Dagatöl



meðlæti og svo heimagerðan jólaís,“ segir Júlía.
Helga mun halda upp á sín fyrstu jól í Svíþjóð í ár.
„Þar er borðað svokallað „julbord“ þar sem borðið er

fyllt af alls konar réttum, svolítið eins og hlaðborð. Ég
ætla að gera vegan útgáfu af því sem vaninn er að hafa á
svoleiðis hlaðborði. Á blogginu okkar má einmitt finna
uppskrift að sænskum jólamat. Góð vegan wellington er
þó nauðsynleg yfir jólin svo ætli ég geri hana ekki um
áramótin í staðinn,“ segir Helga.

Á jólunum í fyrra voru þær með fjölskyldunni sinni
sem býr í Grundarfirði.

„Þar héldum við vegan jól með allri fjölskyldunni í
rigningarstorminum sem reið yfir og var það virkilega
notalegt,“ segja þær.

Flestar hefðir snúast um matargerð

Hvað gerið þið alltaf á jólunum?
„Ég hugsa að flestar okkar hefðir snúist um mat-

argerð en það er algjörlega ómissandi fyrir okkur að
baka ákveðna hluti fyrir jólin. Sem dæmi lakkrístoppa og
súkkulaðibitakökur. Einnig er það heilög hefð hjá okkur
að hafa heitan aspasbrauðrétt á jóladag.“

Hvað með aðdraganda jólanna, hvað gerið þið þá?
„Síðustu ár hefur sá tími snúist um að útbúa nýjar há-

tíðlegar uppskriftir fyrir bloggið. Við byrjum snemma að
spá í hvaða uppskriftir við viljum gera fyrir jólin og er
hátíðarflokkurinn á blogginu okkar einn stærsti flokk-
urinn þar inni. Fyrir tveimur árum gáfum við út fyrstu
matreiðslubókina okkar og kom hún út í desember. Þá
fór auðvitað mikill tími í það og síðan höfum við báðar
verið í háskólanámi síðustu árin og þá er alltaf mikið um
að vera tengt því í desember. Svo erum við að sjálfsögðu
mikið að þrífa, skreyta og stússa í þessum hefðbundna
jólaundirbúningi. Það má því segja að aðdragandi
jólanna sé oft mikill annatími hjá okkur systrum en jafn-
framt einn af okkar uppáhaldstímum yfir árið,“ segja
þær.

Eru góðar vinkonur og tala saman daglega

Þið notið liti á skemmtilegan hátt í matargerð ykkar.
Skiptir útlitið miklu máli?

„Útlitið skiptir okkur að sjálfsögðu miklu máli þegar
við erum að mynda mat fyrir bloggið og miðlana okkar.

Dagsdaglega myndum við ekki segja að það skipti meira
máli en hjá flestum held ég en þegar við erum til að
mynda að bjóða í mat þá auðvitað skiptir það okkur
máli.“

Hvað langar ykkur í í jólagjöf þetta árið?
„Mig langar í bækur. Það hafa komið út svo spennandi

íslenskar skáldsögur og ljóðabækur á árinu sem mig
langar að lesa,“ segir Helga.

Júlíu langar hins vegar í alls konar eldhúsdót og þá

aðallega Smeg-brauðrist eða eitthvert fallegt barnadót
þar sem hún á að eiga barn í janúar.

Þær Helga og Júlía eru góðar vinkonur og hafa alltaf
verið.

„Við rifumst að sjálfsögðu eitthvað þegar við vorum
yngri og var Helga oft þreytt á litlu systur sinni, sem
hékk utan í henni allan daginn. En í dag erum við virki-
lega góðar vinkonur og tölum saman á hverjum einasta
degi,“ segir Júlía.

Gefa má truffl-
urnar í jólagjöf
enda eru heima-
gerðar gjafir vin-
sælar í dag.

Hægt er að rúlla
kúlunum upp úr
kakói eða hjúpa
þær með súkkulaði.
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Það hefur sýnt sig að íslenska þjóðin stendur
saman, sýnir stuðning og samhug

eftir bestu getu.

Hægt er að leggja framlög inn á reikning
nr. 0101-26-35021, kt. 470269-1119

S. 551 4349, 897 0044, maedur@simnet.is

Mæðrastyrksnefnd
Reykjavíkur

JÓLASÖFNUN
(15 stykki)
1 dl Alpro-þeytirjómi, ekki þeyta hann samt
25 g smjörlíki
200 g suðusúkkulaði
2 msk. Cointreau-appelsínulíkjör, eða bara sá líkjör sem ykkur
þykir góður.
Eins er auðvitað hægt að sleppa öllu áfengi og hafa þetta einfaldlega
súkkulaðitrufflur.
Kakó til að rúlla upp úr eða súkkulaði ef þið ætlið að hjúpa kúl-
urnar.

Aðferð Saxið niður súkkulaði og setjið í skál.
Hitið rjóma og smjörlíki í potti þar til suðan er alveg að koma upp.
Hellið heitu rjómablöndunni yfir og hrærið varlega saman við súkku-

laðið með sleikju. Súkkulaðið á að bráðna alveg, en ef það bráðnar ekki
er hægt að hella blöndunni aftur í pottinn og setja á heitu helluna, án
þess þó að kveikja á henni.

Bætið líkjörnum út í þegar súkkulaðið er bráðið.
Hellið blöndunni í skál og látið hana kólna upp á borði og setjið svo í

ísskáp í 4-6 klst. eða yfir nótt.
Takið út og mótið kúlur. Ef þið ætlið að rúlla þeim úr kakói gerið það

strax en ef þið ætlið að hjúpa þær í súkkulaði er mælt með að raða þeim
á smjörpappír og setja í frystinn í 30 mínútur og hjúpa þær svo. Það má
rífa niður appelsínubörk og setja ofan á.

Geymið í loftþéttu íláti í ísskáp.

Vegan súkkulaðitrufflur
með appelsínulíkjör



LUNA ROSSA ILMIR
FÁST Á NÆSTA ÚTSÖLUSTAÐ

PRADA

LUNA ROSSA CARBON
EDT 50 ML OG STURTUSÁPA 100 ML

LUNA ROSSA OCEAN
EDT 50 ML OG EDT 10 ML

ALGENGT VERÐ 11.990 KR. ALGENGT VERÐ 11.990 KR.

LUNA ROSSA OCEAN

O C E A N
L U N A R O S S A

T H E N E W F R A G R A N C E F O R M E NJAKE GYLLENHAAL

NÝTT



Þ essi árstími er alltaf mjög annasamur í
bókaútgáfu. Á ritstjórn Forlagsins þar sem
Nanna Rögnvaldardóttir vinnur er búið að
senda allt í prent og er nú byrjað að und-
irbúa næsta ár í heldur rólegra vinnu-

umhverfi.
„Sjálf er ég svo að búa mig undir starfslok. Ég ætla að

hætta að vinna í vor, eða að minnsta kosti að vinna fasta
vinnu. Ég held nú örugglega áfram að dunda mér við eitt-
hvað bókatengt áfram,“ segir Nanna sem hefur nýverið
gefið út bókina Borð fyrir einn – allan ársins hring.

„Ég elda oftast fyrir mig eina þótt bæði fjölskyldan og
aðrir komi oft í mat og fannst mér kominn tími til að gera
bók sem tæki mið af því. Það eru líka sífellt fleiri sem búa
einir en samt eru uppskriftir yfirleitt miðaðar við fjöl-
skyldur, gjarna ætlaðar fyrir fjóra. Ég reyndi að hafa í
huga bæði fólk sem er byrjendur í eldhúsinu, fólk sem
hefur lengi eldað ofan í sig eitt en vantar hugmyndir og
ekki síst fólk sem er vant að elda ofan í fjölskyldur en er
allt í einu eitt síns liðs og kann ekki að elda minni
skammta.“

Hefur verið að minnka sykurinn í gegnum árin

Nanna segir bókin á vissan hátt kórónuveiru-bókina
sína því að í fyrra hafi hún eldað óvenjulega mikið af ein-
búamat. Hvort sem hún var í einangrun eða ekki. Eins
hefur Nanna verið að minnka sykurinn í mataruppskrift-
unum sínum.

„Ég var farin að draga dálítið úr sykurnotkun í upp-
skriftum fyrir löngu en fyrir nokkrum árum var ég komin
með forstigseinkenni – eða ég var eiginlega komin með
sykursýki – og þá ákvað ég að snúa alveg við blaðinu til
að reyna að slá henni á frest. Ég tók út allan sykur nema
í formi ávaxta. Það er auðvitað sykur líka en ég ákvað að
nota þá meðal annars til að venja mig smátt og smátt af
sykurlöngun. Ég vildi ekki nota sætuefni. Það gekk vel og

„Þigg það sem kemur
öðrum til góða um jólin“
Nanna Rögnvaldardóttir verður utan landsteinanna um jólin. Hún er góð í að gera hollan
mat fyrir einn og segir jólin í sveitinni engu öðru lík. Þegar börnin hennar voru lítil og vildu gefa
móður sinni gjöf bað hún vanalega um frið á jörð eða gjöf sem kæmi öðru fólki vel á jólunum.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Ljósmynd/Gassi

Ljósmyndi/Nanna Rögnvaldardóttir

Nanna Rögnvaldardóttir er
reynd bæði í matreiðslu og
bókaútgáfu. Bókin Borð fyrir
einn – allan ársins hring er
áhugaverð matreiðslubók fyrir
alla þá sem elska matreiðslu-
bækur.
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Tímalaus íslensk hönnun
eftir Sigurð Má Helgason

Fáið þið fallegri gjöf engj

Skoðaðu úrvalið á



Á hátíðum og hvers kyns hamingjustundum jafnast einfaldlega ekkert á við konfektið frá
Nóa Síríus. Ómótstæðilegt rjómasúkkulaði í bland við ferskar og spennandi fyllingar
mynda stórkostlega bragðupplifun sem svíkur engan. Gefðu þeim, sem er þér svo kær,
gleðistundir með ljúffengu konfekti frá Nóa Síríus - Gott að gefa, himneskt að þiggja!
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Skartgripur með táknræna merkingu, seldur til
styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi.
Íslenskt handverk. Fæst um land allt.

Þríkrossinn

Stuðningur til sjálfstæðis

Þegar Nanna Rögnvaldardóttir
vann í nýju bókinni sinni talaði hún
við fólk sem býr eitt og spurði
hvernig uppskriftir því þætti helst
vanta. „Ýmsir nefndu eftirrétti. Svo
að hér eru nokkrir eftirréttir fyrir
einn sem er þó auðvitað ekkert mál
að stækka.

Í þeim er enginn sykur, síróp,
hunang eða neitt slíkt en ég nota
döðlur sem vissulega eru sætar eða
svolitla sykurlausa sultu til að sæta
réttina, auk berja.“

Hnetukaka með berjum

40 g pekan- og/eða valhnetur
2 tsk. smjör
1 tsk. sulta, sykurlaus
rjómi
ber

Aðferð Saxaðu eða malaðu hnet-
urnar gróft. Bræddu smjörið á lítilli
pönnu og ristaðu hneturnar létt við
meðalhita en gættu þess að þær
brenni ekki. Taktu svo pönnuna af
hitanum, hrærðu sultunni saman
við, settu hringform á disk, helltu
blöndunni í það og láttu kólna al-
veg. Fjarlægðu formið, stífþeyttu
dálítinn rjóma og settu ofan á og
skreyttu ríkulega með berjum.

Súkkulaðivöfflusamlokur

1 egg, meðalstórt
1 msk. mjólk
3 msk. hveiti, sléttfullar
¼ tsk. lyftiduft
1 tsk. kakóduft
salt á hnífsoddi
1⁄8 tsk. vanilludropar
1 msk. smjör

Fylling:
½ dós sýrður rjómi, helst 36%,

eða þeyttur rjómi

Eftirréttir fyrir einn
Súkku-
laðivöfflu-
samlokan
er gómsæt
þótt hún sé
sykurlaus.

Nanna mælir með
kakó- og lakkrísdufti í
súkkulaðibúðinginn
um jólin.

1-2 tsk. sulta, sykurlaus, eða
Sukrin eftir smekk

lófafylli af bláberjum
ef til vill nokkrar pistasíu-

hnetur.

Aðferð Þeyttu saman egg og mjólk
og hrærðu svo hveiti, lyftidufti,
kakódufti, salti og vanillu saman
við.

Hitaðu vöfflujárnið, bræddu
smjörið og hrærðu því saman við
soppuna. Helltu soppunni á járnið,
steiktu vöffluna við meðalhita og
láttu hana kólna. Hrærðu á meðan
saman rjóma og sultu eða Sukrin
og blandaðu mestöllum bláberj-
unum saman við. Skiptu blöndunni
á tvö vöffluhjörtu en skildu smáveg-
is eftir. Leggðu annað hjarta ofan
á, settu afganginn af fyllingunni á
miðjuna og skreyttu með afgang-

inum af berjunum, ef til vill ásamt
nokkrum pistasíum.

Mascarpone-súkkulaði-
lakkrísbúðingur

40 g döðlur, steinhreinsaðar
125 g mascarpone-ostur
1 eggjarauða
1 tsk. kakóduft
¼ tsk lakkrís

Aðferð Saxaðu döðlurnar smátt og
maukaðu þær í matvinnsluvél eða
blandara með mascarpone-osti og
eggjarauðu. Þeyttu kakóduft og
lakkrísduft saman við. Það mega al-
veg vera einhverjir döðlubitar í
maukinu. Settu búðinginn í ábæt-
isskál, skreyttu hann með hverju
sem hugurinn girnist (ég notaði
chilikryddaðan kakóbaunamulning
og þurrkuð rósablöð) og kældu vel.

Nanna spurði fólk sem býr eitt hvaða
uppskriftir því þætti helst vanta og
kom í ljós að fólk er að leita að góðum
eftirréttum.

ég fór að gera alls konar tilraunir og gaf á endanum út
bók með ýmsum af uppskriftunum mínum. Ég hef haldið
tilraununum áfram. Ég vissi alltaf að ég hefði bara fengið
frest; núna er ég komin með sykursýki sem ég get skrifað
á óhefta sykurneyslu fyrri ára. Svo að ég held bara syk-
urlausu tilraununum áfram.“

Hvernig verða jólin þín á þessu ári?
„Ég verð ekki á landinu og hef ekki hugmynd um

hvernig þau verða. Reyndar held ég eiginlega ekki jól
lengur en það er búið að vera markmið hjá mér í mörg ár
að upplifa jól í mismunandi löndum, frá ólíkum hliðum.“

Ákvað að vera ein á aðfangadag í fyrra

Hvað ætlarðu að borða á jólunum?
„Ég veit ekkert hvað ég fæ í jólamatinn í ár. En í fyrra

fór ég náttúrlega ekkert og ákvað þá að prófa að vera
alein á aðfangadagskvöld. Ég komst upp með það af því
að börnin mín þekkja sérvitru móður sína svo vel. Ég eld-

aði mér fimm rétta máltíð. Fyrsti rétturinn var reyktur
makríll á tvo vegu með rauðum perum og sinnepssósu, svo
var ég með kryddjurta- og rósapiparsgrafna rjúpubringu
með berjum og fíkjubalsamediki, þá var ég með risa-
hörpuskel með grænum baunum, sinnepskáli og krydd-
jurtaolíu. Aðalrétturinn var krónhjartarlund krydduð með
langpipar og rósmaríni, með þurrkuðum rauðrófuflögum
og nípustöppu kryddaðri með aleppo-pipar og á eftir fékk
ég mér svo vanilludöðluís, án viðbætts sykurs, með te- og
appelsínulegnum sveskjum. Ég held ég myndi ekki nenna
að elda svona jólamáltíð ofan í fjölda manns. Annað mál
með sjálfa mig, það finnst mér gaman.“

Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að lesa um jólin?
„Ég er sílesandi í vinnunni allt árið og svo les ég mat-

reiðslubækur og fleira heima hjá mér. Svo að ég kýs oft að
eyða jólunum í langar gönguferðir og setur á kaffihúsum –
ekki þegar ég er hér heima þó – og les svo oft einhverjar
fantasíubókmenntir eða glæpasögur á kvöldin. Ætli það
verði ekki líka þannig núna?“

Finnur aldrei sömu jólastemninguna í þéttbýli

Fyrir marga snúast jólin um mat, aðrir elska tónleika
um jólin. Nanna tengir bernskujólin fyrst og fremst við
ljósin sem skinu gegnum kolsvart skammdegismyrkrið í
sveitinni.

„Ég finn aldrei sömu jólastemningu í þéttbýli. Núna
eru jólin friður og ró, hvar í heiminum sem ég er, blanda
af einveru og samveru. Þótt ég kjósi helst að vera ein í út-
löndum um jólin nýt ég þess að vera með fjölskyldunni áð-
ur en ég fer út og þegar ég er komin heim. Og jú, þar
kemur maturinn auðvitað inn líka.“

Áttu ráð fyrir þá sem eru orðnir þreyttir á jólastress-
inu, þá sem vilja gera eitthvað með börnunum sínum um
jólin, en einnig bara að slaka á og hafa gaman?

„Bara að láta ekki ytri umgjörðina spilla gleðinni eða
hefta sig. Jólahefðir geta verið frábærar, jólakvaðir ekki.
Það er afskaplega fátt sem maður „þarf“ að gera fyrir jól-
in, þau koma þótt maður baki ekki einhverja tiltekna köku
eða sleppi því að fara á jólatónleika eða skreyti ekki hvert
einasta horn í íbúðinni og hvert tré í garðinum.“

Hvað hefur komið þér helst á óvart við sykurlausan
mat?

„Hvað sykurinn felur sig ótrúlega víða og undir mörg-
um nöfnum í tilbúnum vörum og hvað er auðvelt að sleppa
honum, minnka hann eða nota eitthvað annað í staðinn

þegar maður býr matinn til sjálfur.“
Ertu mikið fyrir að elda þegar þú kemur heim úr

vinnunni?
„Já, ég geri það nú oftast nær, mér finnst bara svo

gaman að því. En stundum fæ ég mér bara einfalt salat
eða góða brauðsneið og það er einmitt kafli í nýju bókinni
sem heitir Ég fæ mér bara brauðsneið og er með fullt af
hugmyndum að gómsætu og girnilegu brauði með áleggi
sem ekki er þó mikil fyrirhöfn að útbúa.“

Búin að vera í sama bransa í rúma þrjá áratugi

Hvernig er að starfa sem ritstjóri hjá Forlaginu?
„Það er afskaplega gott starf að flestu leyti. Ég er eig-

inlega búin að vera í þessum bransa í 35 ár – var reyndar
upphaflega ráðin til Iðunnar 1986 til að svara í síma og
skrifa út reikninga. Það hefur margt gerst á þeim tíma og
ansi margar bækur sem ég hef eitthvað komið nálægt. En
nú finnst mér þetta bara orðið gott. Ég verð 65 ára í mars
og ætla að hætta 1. apríl.“

Hvaða ráð áttu fyrir þá sem ganga með bók í mag-
anum?

„Ef það er matreiðslubók þá er ekki nóg að mæta til út-
gefandans eða skrifa honum og segjast vera með frábæra
hugmynd að bók og fullt af æðislegum uppskriftum. Það
getur vel verið rétt en það er um að gera að hafa sem
mest til að sýna. Ekki bara lista yfir uppskriftir sem þú
ætlar að hafa, vertu með margar uppskriftir tilbúnar svo
að útgefandinn geti gert sér góða hugmynd um verkið.
Við höfum oft fengið til okkar fólk sem er með bókarhug-
mynd sem okkur líst vel á, við segjum fólki að skila okkur
inn sem dæmi einum kafla með tilbúnum uppskriftum og
jafnframt góðri lýsingu á öðru efni – og svo heyrist aldrei
neitt meira, kannski vegna þess að fólk gerir sér grein
fyrir að hugmyndin ein er ekki nóg, öll vinnan er eftir.
Þetta gildir auðvitað um allar bækur.“

Hver er besta jólagjöfin sem þú hefur fengið?
„Þegar börnin mín spurðu hvað ég vildi í jólagjöf svar-

aði ég alltaf: Frið á jörð. Og þau sögðu æi mamma, ekki
vera svona erfið. Og þá bað ég þau um að gefa mér ekk-
ert, nema ég þigg það sem kemur öðrum til góða, eins og
geit í Eþíópíu eða brunn í Kenía eða eitthvað slíkt. Mér
þykir vænt um það. Og ég þigg myndir af barnabörnunum
og langömmubarninu. En þegar ég hugsa til baka var
besta gjöfin kannski brúðuhúsið sem við Gunna systir
fengum þegar við vorum litlar.“



Gefðu gjöf frá frægustu
hönnuðum heims
Epal / Skeifan 6 / Kringlan / Laugavegur 7 / Smáralind / 5687733 / epal@epal.is / www.epal.is



44 JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 25. NÓVEMBER 2021

Álfheimar 74, Glæsibær | 104 Reykjavík | ynja.is

Glæsilegur nátt-
og undirfatnaður

í jólapakkann

Frí heimsending

að dreypa á með kertaljósinu frá aðventukransinum og
jólatónlistinni. Við erum einnig sammála um að portvín sé
stór partur af jólahefðinni. Nú eru margir kokteilar komn-
ir sem eru ekki mjög áfengir og þeir eru frábærir þegar
það á við,“ segja þau.

Jólin hafa verið í mjög föstum skorðum hjá þeim með
hefðum sem hafa verið í mörg ár.

Sóley hefur haldið aðfangadag með stórfjölskyldunni
heima síðan börnin fæddust þar sem hún gerir stóran
bleikan fiskiforrétt og bóndinn eldar appelsínuönd og
kræsingar. Hlynur fer í dýrindis mat til mömmu og pabba
þar sem fjölskyldan hittist og klassískur hamborg-
arhryggur og kalkúnn er á boðstólum.

Hver er besta jólagjöfin sem þið hafið fengið til þessa?
„Þegar maðurinn minn skellti sér á skeljarnar á aðfanga-

dag fyrir framan jólatréð,“ segir Sóley og skellir upp úr.
„Heimasmíðað listaverk frá dóttur minni stendur upp

úr,“ segir Hlynur.
Hvað er á óskalistanum fyrir jólin?
„Upplifanir slá alltaf í gegn því þá er maður að skapa

skemmtilegar minningar sem skilja svo mikið eftir sig.
Það eru líka gjafir sem eru góðar fyrir umhverfið,“ segja
þau.

Spurð um besta kokteilinn fyrir hann og hana um jólin
nefna þau Balck Label Sour-jólakokteilinn að hætti Hlyns
fyrir hann og Grand Sidecar-jólaútgáfu að hætti Sóleyjar
fyrir hana.

Mæla með góðum kokteilbörum

Sóley og Hlynur mæla einnig með að fara á góðan kok-
teilbar og fá sér drykki sem maður gerir ekki heima hjá
sér.

„Héðinn veitingastaður er með kraftútgáfu af Grand
Sidecar þar sem Alana yfirbarþjónn hefur þvegið koní-
akið í andafitu og setur sitt meistarayfirbragð á drykk-
inn. Þar er einnig hægt að fá frábæran Vetrar-Cosmo
með Grand Marnier núna fyrir jólin.“

Hvað er það besta við jólin?
„Það eru allar skemmtilegu hefðirnar, samveran og

Þ au Sóley og Hlynur eru sammála um að jólin
eru frábær fjölskyldutími þar sem gott er að
njóta samverunnar með þeim sem manni er
annt um. Þá ættum við að vera að borða góð-
an mat og að njóta góðra drykkja.

„Þetta er tíminn sem maður gerir vel við sig, hittir fólk og
eyðir miklum tíma með fjölskyldunni. Spilakvöld eru ómiss-
andi þáttur með vinunum og að fara á jólatónleika er
mjög skemmtileg hefð. Yndisleg samvera með börn-
unum að skreyta piparkökur og pakka inn gjöfum
saman,“ segja þau og bæta við að Hlynur geri
laufabrauð með stórfjölskyldunni á meðan Sóley
gerir jólagraut sem borðaður er á aðventunni.

Er sérstök spenna fyrir jólakokteilum núna?
„Drykkjarmenningin hefur breyst mikið síð-

ustu ár með fjölbreyttum kokteilum sem passa við
alls kyns tilefni svo það eru að skapast nýjar hefðir.
Matarparanir með kokteilum eru að færast í vöxt
ásamt kokteilkeppnum á meðal vinahópa sem eru stór-
skemmtileg leið til að lífga enn frekar upp á jólahittinginn
eða spilakvöldin. Kokteilar eru svo mikil stemning!“

Fyrir mat er gott að vera með ósæta kokteila

Þau vilja benda á mikilvægi þess hvenær drykkir eru
bornir fram í boðum. „Sætir kokteilar eiga alls ekki við
sem fordrykkur en þeir skemma matarlystina líkt og að
byrja á eftirréttinum. Fyrir mat er gott að vera með ósæta
kokteila og ef langt er í matinn að gæta þess að magn alkó-
hóls sé ekki of mikið þegar maginn er tómur. Dæmi um
góða ósæta fordrykki eru klassískur G&T, Aperol Spritz,
Negroni eða Belsazar Rosé sem er rósavínsvermúð í tónik
sem kemur virkilega á óvart. Frábærir kokteilar eftir mat
eru sem dæmi espresso martini, Tanqueray gimlet, bleik-
ur paloma og hinn gamalkunni mojito.“

Hvernig kokteilar passa við jólamatinn?
„Sem dæmi má gera Grand Marnier-margarítu með

jólaöndinni sem vinnur vel með appelsínutónunum eða
whisky sour með Black Label með villibráðinni þar sem
reykurinn í Johnnie Walker Black Label virkar mjög vel
með grafna matnum og pateinu og ég tala nú ekki um lax í
hlaupi sem Hlynur er sérlegur áhugamaður um,“ segir
Sóley sem gerir yfirleitt tvo eftirrétti, annan fyrir börnin
og hinn fullorðins og þá annaðhvort Baileys-bombueft-
irrétt eða Grand Marnier trifle þar sem bleytt er upp í
makkarónum í botninum með Grandinu. Baileys setur Sól-
ey bæði í rjómann, súkkulaðisósuna og skreytir með
kókosbollum, bláberjum, hindberjum og jarðarberjum.

Portvín er stór partur af jólahefðinni

Eruð þið með hefðir þar sem jóladrykkir koma við
sögu?

„Grand Marnier- og Baileys-salan tekur alltaf hástökk
um jólin og er bæði notað í matargerð, eftirrétti og svo til

huggulegheitin. Þetta er dimmasti tíminn og maður er
þakklátur fyrir öll jólaljósin og birtuna sem fylgja jól-
unum en svo er líka gaman að þá tekur daginn að
lengja.“

Með hvaða tónlist mælið þið með þessum drykkjum?
„Laddi kemur með jólin,“ segir Hlynur og bætur við:

„Skrámur skrifar jólasveininum er spilað allan daginn.“
Sóley er öllu hástemmdari og hlustar mikið á jóla-

óratoríuna eftir Bach að eigin sögn.
„Svo get ég mælt með frábærum jólalista með Krafti

sem hægt er að spila öll jólin og hefur fengið mikið hrós!
Þetta eru rúmlega 26 klukkustundir af frábærum jóla-
lögum og heitir Jólatónar með Dj Sóley og Krafti á Spo-
tify-rásinni kraftur_cancer.“

Hvaða ráð eigið þið fyrir fólk sem langar að verða
betra í að gera drykki um jólin?

„Um leið og við óskum öllum gleðilegra jóla viljum við
benda á síðuna www.drekkumbetur.is en þar er bæði
fróðleikur og fullt af kokteiluppskriftum, en við erum
dugleg að setja inn nýja og spennandi kokteila. Að lok-
um viljum við benda á mikilvægi þess að huga að góðri
heilsu og vera alltaf með vatnsglas eða óáfengt við hönd
þegar drukkið er áfengi því við erum að skála til að njóta
og viljum alltaf eiga gleðilegar minningar.“

Sóley og Hlynur óska öllum gleðilegra jóla og minna á síðuna drekkumbetur.is þar sem finna má
bæði fróðleik og fullt af uppskriftum um góða kokteila sem hægt er að blanda á jólunum.

Sóley Kristjánsdóttir, vörumerkja-
stjóri fyrir sterk vín hjá Ölgerðinni,
og Hlynur Björnsson, „brand
ambassador“ fyrir sterk vín hjá
Ölgerðinni, eru á því að á jólunum
megi gera góða drykki sem auka
á gleðilegar minningar.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

„Við skálum til að njóta“

Grand Sidecar-jólaútgáfan
er eitthvað sem allir verða
að prófa að mati Sóleyjar.

Black La-
bel Sour-
jólakok-
teillinn
sem Hlyn-
ur mælir
með.

Í Black Label
Sour-jóla-
kokteilinn fara
45 ml af Walker
Black Label 12
ára viskíi.

Morgunblaðið/Eggert

45 ml Johnnie Walker Black Label 12 ára
30 ml ferskur sítrónusafi
30 ml sykursíróp
1 eggjahvíta
eða 1,5x teskeið *Aquafaba (vegan)
skvetta Angostura bitter
sítrónubörkur.

Aðferð Setjið Black Label, sítrónusafann, syk-
urinn og eggjahvítuna í hristara og hristið vel án
klaka (þetta kallast dry-shake eða þurrhristing).

Opnið hristarann, fyllið af klaka og hristið aftur
vel. Síið klakana frá, hellið yfir í lágt glas fullt af
klökum og munið að notast við fínt sigti. Skreytið
með sítrónuberki og skvettu af angostura bitter.

*Aquafaba er safinn af kjúklingabaunum sem
freyðir og gefur áferð líkt og eggjahvíta.

Grand Sidecar
jólakokteill að hætti Sóleyjar

50 ml Grand Marnier
15 ml Hennessy VS koníak eða brandí
15 ml ferskur sítrónusafi
Börkur af appelsínu til skrauts ásamt
negulnagla.

Aðferð Setjið Grand Marnier, koníak og ferskan
sítrónusafa í kokteilhristara. Bætið við klaka og
hristið vel þar til hristarinn er orðinn ískaldur. Síið
í fallegt glas, snúið upp á appelsínubörk með neg-
ulnagla fyrir skraut og berið fram.

Black Label Sour
jólakokteill að hætti Hlyns



Bókaflokkur um land og náttúru

Leiðirgöngumennánýjar slóðir BÆKUR OG BÓKAPAKKAR,
FRÆÐSLURIT OG KORT
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sending

G uðrún rekur verslunina og veitingastaðinn
Systrasamlagið við Óðinsgötu. Hún ákvað
að deila með okkur uppskriftum sem gera
jólin ennþá betri.

„Hér er uppskrift að rétti sem ég hef
eldað nokkuð lengi. Hann kemur úr smiðju Ottolenghis en
er með smá „tvisti“ frá mér. Ég geri hann til dæmis alveg
vegan vegna þess að hann er ekki síðri þannig.

Ég byrjaði að elda þennan smárétt löngu áður en hægt
var að nálgast svartan hvítlauk á Íslandi. Ég kippti gjarn-
an með nokkrum dósum af honum þegar ég kom við á
Borough-markaði í London. Þar kynntist ég honum fyrst
og tók áhættuna á að mér þætti hann góður, sem hann svo
sannarlega er. Ekta umami-bragð og mjög spennandi
hráefni. Ég elska að prófa nýjar bragðtegundir, þær
kveikja á perunni. Það besta við eggaldin með svartri
hvítlauksdressingu er að þann rétt má gera löngu áður en
hann er borðaður því hann er bestur volgur eða við stofu-
hita. Þetta er mjög góður og smekklegur réttur með
rauða jólagosdrykknum og enn betri ef þú hefur tök á að
setja á þig frískandi andlitsmaska úr tómati og sesam-
smjöri áður en þú borðar. Svona geta jólin verið hjá mér.
Róleg, skapandi og skemmtileg,“ segir hún.

Eggaldin með svartri hvítlauksdressingu

4 meðalstór eggaldin, helst lífræn
100 ml ólífuolía
150 g kókosjógúrt, má líka vera grísk jógúrt
basillauf
20 g furuhnetur

Sósa úr svörtum hvítlauk

50 g svartur hvítlaukur
1 msk. harissa-mauk
1 tsk. granatepla-mólassi
2 msk. sítrónusafi
chiliflögur á hnífsoddi
½ tsk. kakó
50 ml ólífuolía

Byrjið á því að skera eggaldinið langsum í tvennt og svo
aftur langsum. Að lokum í eins konar fleyga.

Blandið um það bil einni teskeið af salti og pipar saman
við 100 ml af olíu. Veltið hverjum eggaldinfleyg upp úr
þannig að hann verði vel þakinn olíu. Dreifið vel úr egg-
aldininu á tvær bökunarplötur með bökunarpappír undir.
Bakið við 200 gráður í hér um bil 40 mínútur, þar til egg-
aldinið er orðið gyllt og fallegt. Treystið ferlinu.

Á meðan eggaldinið bakast, búið þá til dressinguna.

Setjið öll innihaldsefnin í sósunni saman í blandara. Látið
ganga þar til blandan er silkimjúk.

Þegar eggaldinið er tilbúið, setjið þá í stóra skál á með-
an það er ennþá hiti í því og dreifið dressingunni vel yfir.
Reynið að láta ná vel yfir alla bitana.

Best er að láta taka sig/eða standa í minnst hálftíma.
Helst lengur svo bitarnir marinerist betur.

Berið fram á fallegum bakka eða setjið beint á diska.
Setjið þunnt lag af kókosjógúrt fallega undir. Nokkra

bita af eggaldini ofan á. Dreifið yfir ristuðum furuhnetum
og basillaufum.

Rauður hollur jólagosdrykkur

Blandið saman í jöfnum hlutföllum engiferskoti og líf-
rænu trönuberjaextrakti, sem er best frá Biona eða Ter-
schellinger, hvort tveggja lífrænt og mjög bragðgott.

Látið ferskan engifer í gegnum safapressu eða setjið í
blandara og síið.

Sætið með hreinu hlynsírópi eftir smekk.
Kreistið út í ½ límónu.
Setjið um það bil 1⁄3 í glas og fyllið með sódavatni.
Ef þú átt mintu eða basiliku passar það mjög vel við.
Fyrir utan að vera mjög hressandi og bragðgóður

drykkur er engifer bólgueyðandi og frábær fyrir melting-
una og trönuberin þekkt fyrir að vera bakteríudrepandi.
Það er um að gera að njóta og hafa heilsuna líka í huga.

Dúndur-jólarakamaski úr
tómötum og sesamsmjöri

Ef húðin verður bólgin og þurr um jólin er hér frábært
en óvenjulegt ráð. Ekta fyrir þá sem umgangast góð hrá-
efni daglega og vilja nota hugmyndaflugið. Setjið á ykkur
andlitsmaska sem er búinn til úr tómati og sesamsmjöri.

Setjið 1 ferskan tómat í kaffi- eða tebolla og hellið sjóð-
heitu vatni yfir.

Látið standa í nokkrar mínútur þar til skinnið losnar
léttilega af. Skerið í tvennt, fjarlægið kjarnann og takið
skinnið alveg af líka. Stappið tómatinn eða setjið í mat-
vinnsluvél. Blandið sesamsmjörinu út í og mixið vel.

Makið blöndunni á andlitið og hafið hana á ykkur í 10
mínútur. Njótið.

Þvoið af og húðin hressist og verður geislandi fögur.
Sesamolíur eru einhverjar vinsælustu fegrunarolíur í

heimi og í þeim er líka mikill raki. Þær henta öllum húð-
gerðum. Tómatur er mjög samandragandi og lokar svita-
holum. Ef það er afgangur, blandið við salti og pipar og
borðið.

Athugið að þessi andlitsmaski er ekki góður úr tómöt-
um í dós og hann þarf að nota strax.

Eggaldinveisla og
tómatmaski á andlitið

„Á milli hefðbundinna veislna hvíli ég mig og mína með litlum
sælkeragrænmetisréttum um jólin. Það eru litlu jólin í mínum huga.
Þessi sem eru hæg og kósí og kveikja alls konar góðar og stundum
villtar hugmyndir,“ segir Guðrún Kristjánsdóttir.

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Hér má sjá eggaldinveislu Guðrúnar
sem er súperholl og líka vegan fyrir þá
sem hafa hoppað af kjötvagninum. Á
myndinni er líka uppáhaldsjóladrykkur
hennar, sem er óáfengur.

Guðrún Kristjáns-
dóttir er hér með
heimagerðan
andlitsmaska sem
hún býr til sjálf.
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oumph, sem ég og mamma þróuðum í sameiningu.
Fjölskyldan mín hefur aldrei verið með hamborgarhrygg,

hvorki á jólum né áramótum, en uppskriftin tókst svo vel að
Hamborgar-oumph-ið fékk sinn stað í nýjum jólahefðum fjöl-
skyldunnar og ég mæli virkilega með að prófa. Ég útbý réttinn
vanalega nokkrum vikum áður og geymi í frysti. Vinsælasti eft-
irrétturinn er svo karamelluostakaka sem er syndsamlega góð
og holl í þokkabót.“

Hamborgar-oumph

Hleifur, innihald
1 laukur
300 g gulrætur
¼ rauðkálshaus
1 grænmetisteningur
2 teskeiðar hlynsíróp
1 pakki Hangi-oumph frá Jömm
2 dl kasjúhnetur
2⁄3 dl haframjöl, glútenlaust sem dæmi

Gljái
2 dl púðursykur eða hrásykur
2 matskeiðar eplaedik
1 matskeið tómatsósa

1 dl vegan rjómi, sem dæmi frá Soyatoo
2 teskeiðar dijon-sinnep

Rífið lauk, gulrætur og rauðkál nokkuð smátt. Skerið oumph
einnig tiltölulega smátt.

Setjið grænmetið og oumph á pönnu og látið malla í hálftíma.
Setjið grænmetistening og hlynsíróp út í og smakkið til. Bætið við
vatni eftir þörfum en reynið að hafa þetta nokkuð þykkt og þurrt.

Þegar blandan hefur mýkst vel á pönnunni er hún sett í mat-
vinnsluvél og blönduð í örskamma stund þar til þykkt mauk
hefur myndast, en þó með smá áferð. Blandið frekar of stutt en
of lengi.

Þurrristið kasjúhnetur á pönnu og setjið í blandara ásamt
haframjöli.

Blandið kasjúhnetum og haframjölinu saman við grænmetis-
oumph blönduna.

Nú á blandan að vera orðin mjög þykk. Leyfið henni að kólna
örlítið og mótið hana svo í hleif.

Smyrjið ofnfat með olíu og leggið hleifinn ofan í. Fallegt er að
skera rákir í hleifinn.

Gljáinn er þannig gerður að púðursykurinn er bræddur ásamt
eplaediki í potti. Bætið síðan tómatsósu, veganrjóma og sinnepi út
í. Hrærið vel saman og látið malla þar til blandan þykknar. Ef af-
gangur er af gljáanum getur hann passað vel í sósuna.

Þ órdís Ólöf varð vegan árið 2016 og telur vegan-
mataræði einföldustu leiðina til að stuðla að betri
heimi fyrir alla.

„Grænkerar.is er síða sem ég held úti, til að
sýna hversu auðvelt og skemmti-

legt er að elda veganmat. Eins vildi ég
sýna að grænkerar geta verið sæl-
kerar líka.“

Hún segir fátt annað komast
að þessa dagana en að und-
irbúa komu annars barns
hennar í heiminn, en hún á
von á sér í þessum mán-
uði.

„Þegar ég er ekki að
snúa öllu heimilinu á
hvolf í þrifum, tiltekt,
enduruppröðun og al-
mennri hreiðurgerð
stunda ég meistaranám í
umhverfis- og náttúru-
siðfræði og vinn í stökum
hönnunarverkefnum en ég er
með BA-gráðu í arkitektúr.“

Meðlætið skiptir ekki síður
máli á jólunum

Hvað verður í matinn á jól-
unum?

„Áður fyrr var fjölskyldan allt-
af með lambahrygg á jólunum en
eftir breytinguna yfir í græn-
kerafæði þróuðum við hnetusteik
sem inniheldur allt það sem okkur
fannst passa vel með lambahrygg
ásamt sömu kryddum. Niðurstaðan
var svo góð að síðan þá höfum við hald-
ið okkur við þessa dásamlegu hnetusteik á
aðfangadag. Mér finnst meðlætið þó ekki síður
mikilvægt en aðalrétturinn og legg ég mikið upp úr því að hafa
góða sósu, brúnaðar kartöflur, sætkartöflumús, ofnbakað rósa-
kál og að sjálfsögðu heimagert laufabrauð. Ef ég get ekki búið
laufabrauðið til þá hika ég ekki við að kaupa það úr búð.

Ég hef aðeins prófað mig áfram með ólíka forrétti og útbjó
vegan graflax í fyrra sem var vel heppnaður. Eftirrétturinn er
einnig breytilegur en ég hef til dæmis gert saltkaramelluosta-
köku með hindberjasósu en í ár ætla ég að útbúa súkkulaðimús
sem ég hef undanfarið verið að fullkomna.“

Fyrstu veganjólin voru fátækleg matarlega séð

Bakarðu eða gerir eitthvað annað huggulegt fyrir jólin sem
er í takt við það sem þú borðar vanalega?

„Fyrstu jólin eftir að ég varð vegan var ósköp lítið úrval fyrir
mig og matarlega séð voru jólin ansi fátækleg. Ég einsetti mér
því að veganvæða allt það sem mér finnst gott að borða á jól-
unum og hef meðal annars gert vegan hangikjöt, hamborgar-
hrygg, sörur, súkkulaðitrufflur, ostakökur og laufabrauð. Þar
að auki hefur veganúrval í verslunum og á veitingastöðum stór-
aukist á síðustu árum og get ég nánast fullyrt að grænkerar séu
ekki að missa af neinu yfir jólahátíðina, nema þá kannski slen-
inu sem fylgir gjarnan miklu áti á söltu og reyktu kjöti.“

Hamborgar-oumph vinsælast á jólunum

Hver er vinsælasta uppskrift grænkera á jólunum?
„Það vinsælasta er hamborgarhryggur, eða hamborgar-

Hamborgar-
oumphið
sem slær í gegn
á jólunum

Þórdís Ólöf Sigurjónsdóttir borðaði lambakjöt á jólunum
áður en hún varð vegan. Nú hefur oumphið tekið við.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Þórdís Ólöf Sig-
urjónsdóttir segir
grænkera geta verið
sælkera á jólunum.

Ljósmynd/Aron Gauti Sigurðarson

Þórdís býr til veganostaköku
með saltkaramellu á hverju
ári í kringum jól eða áramót.

Karamelluosta-
kakan er synd-
samlega góð
og holl að mati
Þórdísar.

Veganhamborgarhryggur eða ham-
borgar-oumph er vinsælasta jólaupp-
skrift grænkera um þessar mundir.
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stefnum á að vera 10
saman þetta árið.
Nú eru samninga-
viðræður hafnar um
jólamatinn en við erum
ekki alveg sammála um
hvað eigi að vera á boð-
stólum, aðalatriðið er að finna
eitthvað sem hentar öllum og spila
út frá því. Mig grunar samt að
eldamennskan muni enda á pabba
en hann er frábær í eldhúsinu og
hef ég lært margt af honum. Hann
fær vanalega símtal þar sem hann gefur ráðleggingar með
sósur, súpur eða eldun á kjöti í kringum jólin.“

Maturinn og samveran það sem mestu máli skiptir

Jóhanna segir pakkana skipta minna máli með árunum.
„Þá skipar samveran og maturinn alltaf stærri sess. Ég

ólst upp við að á aðfangadag var mikið lagt í matinn hjá
pabba og mamma sá um eftirréttinn og uppdekkingu á
borðinu sem var ávallt stórglæsilegt.“

Er eitthvað sérstakt sem þú eldar eða bakar alltaf á jól-
unum?

„Ef það er eitthvað sem verður alltaf að vera á jólunum
þá er það Toblerone-ísinn klassíski. Ég ætla líka að prófa
að gera Toblerone-súkkulaðimús, svo það verða tvær teg-
undir af eftirréttum í boði þetta árið.“

Mælir ekki með að setja jólatréð í full-
um skrúða í geymsluna

Jóhanna kann margar skemmtilegar
sögur frá jólunum hér á árum áður.

„Pabbi ákvað eftir ein jólin að spara
sér vinnu næstu jól og ákvað að pakka
jólatrénu niður með öllu á, skrauti og
seríu. Hann setti bara svartan rusla-
poka yfir tréð og fór með það í geymsl-
una. Ég get ekki sagt að mamma hafi
verið ánægð þegar hann kom næstu jól
með tréð beyglað og fullskreytt úr
geymslunni þegar mamma var búin að
koma sér í skap til að hafa það notalegt
og skreyta tréð. Við skulum orða það
þannig að pabbi hefur ekki sett upp né
tekið niður jólatréð síðan.“

Hver er besta gjöf sem þú hefur
fengið á jólunum?

„Í mörg ár var ég alltaf að safna í bú-
ið og var með ákveðinn lista, þannig að
þegar ég loksins keypti mér íbúð þá átti
ég allt í eldhúsið, skrautmuni og fleira.
Þannig að allt í búið var vel þegið og ég
mæli með að safna hægt og rólega alla-
vega svona klassískum hlutum. Ég
mikið fyrir að fá eitthvað nytsamlegt í
jólagjöf og í fyrra óskaði ég mér að fá
góða gönguskó í jólagjöf og fékk þá.
Þeir komu sér heldur betur vel í
kórónuveiruástandinu þegar
líkamsræktarstöðvum var lokað reglu-
lega.“

Talandi um misheppnaða jólagjöf þá
á Jóhanna skemmtilega minningu um
jólagjöf sem var ekki eins og hún hélt.

„Ég á það til að verða of spennt fyrir
hinu og þessu og ein jólin talaði stóri
bróðir minn um að hann ætlaði að gefa
mér hund í jólagjöf. Ég sagði öllum í
bekknum frá því, fór og keypti hundaól
og alls konar fylgihluti fyrir hund. Svo
kom skellurinn, ég fékk bara engan hund í jólagjöf, minnir
að þetta sé eina aðfangadagskvöldið sem ég hef farið að
gráta. Stuttu seinna eignaðist ég svo loksins hundinn
Skugga því ég gat ekki hætt að hugsa um að eignast hund
og græjaði það bara sjálf.“

Jóhanna Ýr Hallgrímsdóttir markaðsstjóri er
spennt fyrir aðfangadagskvöldi. Hún gerir alltaf
ís á jólunum en ætlar nú að prófa sig áfram
með Toblerone-súkkulaðimús.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Toblerone-súkkulaðimús
er vinsæl á jólunum.

Jóhanna er mikið
jólabarn og hlakkar
til að verja jólunum
með fjölskyldunni.

Morgunblaðið/Eggert

Ómissandi að búa
til eitthvað úr
Toblerone á jólunum

J óhanna Ýr Hallgrímsdóttir fer ekki í mörg jóla-
boð í desember en verður í stóru boði á að-
fangadagskvöldi með Finnboga Ágústssyni unn-
usta sínum og dóttur þeirra Hugrúnu Lind,
stjúpdætrunum Guðrúnu Lilju og Sædísi Önnu

Finnbogadætrum og fleira góðu fólki.
Jóhanna hefur áhuga á öllu sem tengist matargerð og

bakstri og segir jólin skemmtilegan tíma á matvörumark-
aðnum.

„Í mörg ár á skólabekk einkenndist desember alltaf af
prófum og tilheyrandi stressi, það hefur því verið mikill
léttir síðustu ár að geta bara slakað á og notið aðdraganda
jólanna.

Fyrir mér eru jólin tími fjölskyldunnar og rólegheita,
það er ekki mikið um jólaboð og veislur í minni fjölskyldu
fyrir utan eitt og eitt boð, en það dreifist vel í desember
svo það sleppur.“

Hvernig verða jólin?
„Það verður mikið fjör á aðfangadagskvöld. Foreldrar

mínir, þau Guðrún Björk Geirsdóttir og Hallgrímur Óli
Björgvinsson, verða með okkur ásamt Jóhönnu Hjörleifs-
dóttur ömmu minni, Birtu Lind Hallgrímsdóttur systur
minni og Þórlaugu Ágústsdóttur systur unnusta míns. Við
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Íslensk
ullarsæng

tilvalin til jólagjafa

Vefverslun | Lopidraumur.is

Toblerone-
súkkulaðimús
Uppskriftin dugar í
8-10 glös eftir stærð

500 g Toblerone-súkkulaði
(gróft saxað)
150 g smjör
4 egg
600 ml stífþeyttur rjómi
(auka 500 ml til skrauts)
Saxað Toblerone og rifsber
til skrauts

Bræðið gróft saxað Tobler-
one og smjör yfir vatnsbaði.

Þegar súkkulaðiblandan er
slétt og fín er hún tekin af
hitanum og leyft að standa í
um 5-7 mínútur (hrært í af og
til).

Eggin eru pískuð saman og
bætt saman við í nokkrum
skömmtum, hrært vel í blönd-
unni á milli.

Um 1/3 rjómans er þá
blandað saman við súkku-
laðiblönduna með sleif, síðan
er restinni af rjómanum vafið
saman við.

Skipt niður í glösin, kælið í
að lágmarki þrjár klukku-
stundir (einnig í lagi að plasta
og geyma yfir nótt).

Skreytið með þeyttum
rjóma, rifsberjum og Tobler-
one.

Uppskriftin er eftir Berg-
lindi á Gotteri.is.



Þegar hátíð gengur í garð er nauðsynlegt að gera vel við sig og sína
— og jólaúrvalið hjá Kjörís er sérstaklega hátíðlegt í ár.
Hafðu það sætt og gott um jólin með Kjörís.
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fyrir foreldra og ungann

Dásamlegi Form fix púðinn sem býður upp á
marga notkunarmöguleika.

Fullkominn til að sofa með á meðgöngu
og býður upp á margar mismunandi stöður

við brjóstagjöf/pelagjöf.

Form Fix púðinn

Þ eir sem hafa heimsótt veitingastaðinn
Monkeys vita að þar fást dásamlegir eft-
irréttir sem Ólöf Ólafsdóttir eftirrétta-
kokkur gerir.

„Eftirréttir eru eitt af því skemmtileg-
asta sem ég geri svo það er mjög gaman að vinna á veit-
ingastað þar sem ég get prófað mig áfram með spenn-
andi uppskriftir.“

Á jólunum er Ólöf á því að við ættum að leggja sér-
staklega á okkur þegar kemur að eftirréttum. Hún er
með fastar hefðir en viðurkennir að eftirréttirnir hafi
verið að þróast í skemmtilegar áttir með árunum.

„Það fellur í minn hlut að sjá um eftirréttinn heima á
jólunum. Hann er aldrei eins frá ári til árs, enda er ég
alltaf að prófa eitthvað nýtt og spennandi. Í fyrra var ég
með karamellumús með kanil- og eplafyllingu sem ég
setti í eftirréttaglös og toppaði með saltkaramellu og
skreytti með súkkulaðiskrauti. Það sem ég geri árlega
er Toblerone-ís sem er hluti af jólahefðinni í minni fjöl-
skyldu,“ segir hún.

Áttu góða uppskrift að einhverju að deila með okkur?

„Já, svo sannarlega. Ris a la mande-ostakakan
er eftirréttur sem er vinsæll á jólunum. Kakan
er á jólamatseðlinum á Monkeys og er alls
ekki flókin í framkvæmd. Uppskriftin er
eftirfarandi:

Rise a la mande-ostakaka

Botn:
100 g hafrakex
75 g Lu-kex
50 g brætt smjör
½ tsk. kanill
½ tsk. engifer
½ tsk. negull

Myljið hafrakex og Lu-kex í matvinnsluvél
og bætið kryddinu við.

Blandið smjörinu saman við og þrýstið ofan í formið
og setjið í ísskáp.

Miðja kökunnar:
3 g matarlím
450 g klár grautur
100 g rjómaostur
100 g flórsykur
vanillustöng
2 stk. möndludropar
300 g rjómaostur

Leggið matarlím í bleyti.
Hrærið rjómaost, flórsykur, graut og vanillufræ úr

einni vanillustöng.
Kreistið vatnið úr matarlíminu og bræðið í litlum

potti með möndludropunum.
Léttþeytið rjómann og blandið varlega við rjómaosta-

blönduna.
Hellið blöndunni í formið og setjið aftur inn í kæli.

Kirsuberjagel:
2,5 g matarlím
500 g kirsuberjasósa

Leggið matarlím í bleyti.
Hitið kirsuberjasósuna í potti.
Kreistið vatnið úr matarlíminu og bræðið í kirsu-

berjasósunni.
Látið kólna vel niður og hellið svo yfir kökuna.
Kakan er góð með Toblerone-ís og ferskum berjum.

Bragðið skiptir meira máli en útlitið

Skiptir útlit og skraut á eftirréttum miklu máli?
„Mér finnst langskemmtilegast að skreyta en ég get

ekki sagt að það skipti mestu máli. Það sem skiptir
mestu máli er bragðið. Ég veit ekki hversu oft í gegnum
tíðina ég hef smakkað gullfallegar kökur sem ég hrein-
lega gæti ekki skreytt svona fallega sjálf en svo er bara
smjörbragð af þeim. Því finnst mér bragðið skipta
mestu máli.“

Ólöf á góðar minningar úr æsku tengdar jólunum þar
sem móðir hennar, Ruth Ásgeirsdóttir, var vön að vaka

fram á nótt á Þorláksmessu að undirbúa jólin fyrir fjöl-
skylduna.

„Mamma vakti fram á nótt að þrífa og skreyta fyrir
aðfangadag, svo þegar maður vaknaði var allt svo ævin-
týralegt.

Hún lagði mikið upp úr upplifun okkar á aðfangadag
og að dagurinn yrði eins jólalegur og hægt væri. Við
borðuðum alltaf humarsúpu í forrétt sem er sú besta
sem ég hef smakkað. Ásgeir Ólafsson, stóri bróðir minn,
er búinn að vera að vinna í uppskriftinni, bæta og
breyta, frá því við vorum litlir krakkar. Svo hún verður
bara betri með árunum.

Við erum alin upp við að vera með hamborgarhrygg í
aðalrétt eins og þekkist á mörgum heimilum. Í eftirrétt
var alltaf Toblerone-ís og sérrífrómas með blönduðum
ávöxtum sem mér fannst algjör viðbjóður sem barn en
kann nú betur að meta í dag.

Við systurnar lásum svo á pakkana. Eftir að pabbi
okkar féll frá höfum við farið upp að leiði með kerti til
að lýsa upp jólin hjá honum líka.“

Baksturinn í æsku ekki alltaf til fyrirmyndar

Í dag eru jólin með svipuðum hætti og þau voru þeg-
ar Ólöf var barn, að undanskildum eftirréttunum sem
eru alltaf að verða glæsilegri.

„Svo hefur bæst í hefðina að fara með Emil Tuma
Víglundssyni, kærastanum mínum, til Guðrúnar Ragn-
heiðar Guðmundsdóttur tengdamömmu í jólamöndlu-
graut í hádeginu á aðfangadag.“

Það skemmtilegasta sem Ólöf gerði á jólunum hér
áður var að baka.

„Ég var mikið að baka sem barn. Ég bakaði lakkrís-
toppa, smákökur, skreytti piparkökuhús og margt
fleira. Mamma var ekki alveg á því að þessi bakstur
væri besta hugmyndin, því ég lagði iðulega eldhúsið í
rúst. Það var hægt að finna hveiti og súkkulaði út um
allt og það fór oft meiri tími í að þrífa eftir mig en fór í
að baka, en sem betur fer hefur umgengni mín þróast til
batnaðar þegar kemur að eldhúsinu,“ segir Ólöf.

Ólöf Ólafsdóttir eftirréttakokkur
segir jólin góðan tíma til að gera eitt-
hvað alveg sérstakt þegar kemur að
eftirréttum. Hún lumar á góðri upp-
skrift að rise a la mande-ostaköku
sem allir þurfa að prófa á jólunum.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Ólöf Ólafsdóttir
keppti nýverið í

keppninni Eftir-
réttur ársins 2021 og

lenti í fyrsta sæti.

Dásamleg ostakaka sem
bragðast eins og jólin

Ólöf mælir með
Rise a la mande-

ostakökunni
á jólunum.



NÁTTÚRULEGA GÓÐ HÁTÍÐ
MEÐ ÍSLENSKU LAMBAKJÖTI

Íslenska lambakjötið er ómissandi þáttur í íslensku jólahaldi. Um aldir hefur læri,
hryggur, lundir eða fillet með kjarngóðri sósu, hangikjötið sívinsæla og jafnvel svið,

glatt okkur um hátíðarnar – en möguleikarnir til að galdra fram hátíðarmat úr
íslensku lambakjöti eru í raun óendanlegir.

Skoðaðu uppskriftirnar á íslensktlambakjöt.is



G ísli Matthías Auðunsson matreiðslumeistari hefur
komið víða við í veitingageiranum bæði hérlendis og
erlendis síðustu ár. Veitingastaðirnir Slippurinn í
Vestmannaeyjum og Skál á Hlemmi Mathöll, sem
hann á og rekur ásamt fjölskyldu sinni, hafa vakið

verðskuldaða athygli víðs vegar um heim. Á hvorum tveggja staðn-
um hefur íslenskt hráefni verið í hávegum haft og ekki síður stuðst
við alíslenskar aðferðir. Nýverið gaf Gísli Matthías út bók um veit-
ingastaðinn Slippinn þar sem hugmyndafræði veitingastaðarins er
rakin og leyndardómsfullum uppskriftum að mat og drykk úr ís-
lenskum hráefnum ljóstrað upp. Bókin er og verður til sölu um allan
heim.

Upphaf mataráhugans

Kokkaævintýri Gísla Matthíasar hófst þegar hann vann að niður-
skipan á veitingastaðnum á nítjándu hæðinni í Turninum í Kópavogi
á sínum tíma en hann segir mataráhugann þó alltaf hafa verið fyrir
hendi.

„Áhuginn kviknaði í raun fyrir alvöru á þessum tíma. Ég hef alltaf
elskað mat en þar til þá hafði ég aldrei verið góður í að elda. Með
auknum áhuga jókst sú færni sem betur fer,“ útskýrir Gísli og hlær.
Ekki leið á löngu þar til Gísli Matthías lauk námi og útskrifaðist sem
matreiðslumeistari. Stuttu síðar, eða árið 2011, setti hann veitinga-
staðinn Slippinn í Vestmannaeyjum á laggirnar ásamt foreldrum
sínum og systur en Gísli Matthías og fjölskylda eru ættuð þaðan.

Mikil törn í eldhúsinu fyrir jól

Gísli Matthías og eiginkona hans, Hafdís Ástþórsdóttir, eiga
fjögur börn. Heimilislífið er því litað öllum regnbogans litum og
jólahátíðin einkennist af miklu fjöri. Gísli segist ekki vera mikið
jólabarn sjálfur, að minnsta kosti ekki í aðdraganda þeirra, en
þegar jólin eru hringd inn kunni það skyndilega að breytast. Hann
segir jólin í sínum huga tákn um notalegheit og samverustundir
með fjölskyldunni. Með því sniði verða jól hans og fjölskyldu í ár líkt
og tíðkast hefur síðustu árin. Undirbúningur fyrir hátíð ljóss og frið-
ar sé þó oft mikill, sérstaklega hvað eldamennsku varðar.

„Jólin eru yndisleg. Þessi tími er til þess gerður að njóta með fjöl-
skyldu og vinum. Við munum eyða jólunum heima í Vestmanna-
eyjum – kósí og næs. Eins og jólin eiga að vera. Þrátt fyrir að í eld-
húsinu sé alltaf mikil törn fyrir jól er alltaf jafn yndislegt þegar þau
loks koma,“ segir hann.

„Við fjölskyldan fórum mikið upp í sumarbústað og nutum jólanna
þar saman í rólegheitum og fjarri öllu áreiti þegar ég var yngri. Jólin
snúast um að hafa það huggulegt og borða góðan mat. Matur hefur
alltaf verið stór hluti jólanna í minni fjölskyldu og margir jólaréttir
sem hreinlega mega ekki breytast. Eins og til dæmis marineruðu
sjávarréttirnir með bleiku sósunni sem pabbi gerir alltaf og ananas-
frómasinn hennar ömmu – algerlega ómissandi,“ segir Gísli.

Gísli Matthías er bersýnilega mjög fastheldinn á jólamatinn og
segir marineruðu sjávarréttina með bleiku sósunni fastmótaða jóla-
hefð hjá fjölskyldunni. Það væru varla jól ef sá réttur væri ekki á
boðstólum á jólaborðinu.

Hvað verður í jólamatinn?
„Það verða marineraðir sjávarréttir í forrétt, hamborgarhryggur

með öllu tilheyrandi í aðalrétt og ananasfrómas í eftirrétt. Eitthvað
sem getur ekki klikkað,“ segir Gísli Matthías.

Veitingamaðurinn Gísli Matthías Auðunsson
segir að marineraðir sjávarréttir séu órjúfanlegur
hluti af hans jólum og hafi verið allt frá bernsku.

Ásthildur Hannesdóttir | asthildur@mbl.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Íhaldssamur á jólamatinn
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ERNA
GULL- OG SILFURSMIÐJA

Ar

Gæsabringa með bláberjum og sölvum

2 gæsabringur
100 g saltað smjör

Skref 1. Byrjað er að setja smjör í pott við miðlungs-
hita. Smjörið er hitað þar til það byrjar að karmell-
iserast. Á þeim tímapunkti er mikilvægt að hræra vel í
smjörinu með písk. Þegar smjörið byrjar að freyða má
taka það af hitanum og leyfa því að kólna.
50 g aðalbláber
10 g sykur

Skref 2. Því næst er aðalbláberjum og sykri blandað
vel saman í skál. Blandan er svo geymd í um það bil
hálfa klukkustund, eða þar til sykurinn leysist upp.
10 ml eplaedik
10 g sykur
10 ml vatn
25 g þurrkuð söl

Skref 3. Eplaedik, sykur og smávegis af vatni er hrært
saman þar til sykur leysist vel upp. Rétt áður en rétt-
urinn er borinn fram eru sölin sett ofan í blönduna og
þá ættu þau að pikklast á um það bil mínútu.
40 g grænkál
sjávarsalt

Skref 4. Grænkáli er velt upp úr örlitlu af brennda
smjörinu og kryddað með
sjávarsaltinu. Svo er það
grillað eða eldað á mjög
heitri pönnu í nokkrar sek-
úndur.
Skref 5. Gæsabringurnar
eru snyrtar til og eldaðar á
miðlungsheitri pönnu í tvær
til þrjár mínútur á hvorri
hlið. Bringunum er svo
leyft að hvíla í sirka tíu mín-
útur. Þá eru þær skornar í
munnbita og velt upp úr
brennda smjörinu og
kryddaðar með sjávarsalti
að vild.

Taðreyktur silungur á stökkri flatköku
með piparrótarsósu:

Stökk flatkaka
200 ml mjólk
150 g hveiti
80 g perlubygg
5 stk þurrkuð hvannarfræ (má sleppa)
80 g rúgmjöl
2,5 g lyftiduft
5 g sjávarsalt

Piparrótarsósa
250 g sýrður rjómi 36%
1 tsk hunang
25 g fersk piparrót, rifin með rifjárni
börkur af einni sítrónu, rifinn með rifjárni
safi úr hálfri sítrónu
salt

Sýrðir laukar
15 ml eplaedik
15 g sykur
15 ml vatn
2 greinar timían
2 stk skallottlaukar
200 g taðreyktur silungur
vatnakarsi eða annað salat með

Aðferð Fyrst eru hvannarfræ og perlubygg sett sam-
an í blandara og mulið þar til áferðin verður fín. Því
næst er allt sett saman í skál og hnoðað. Deigið er
mótað með kökukefli og gerðar örþunnar kökur. Ef
deigið er of blautt má bæta við hveiti eða rúgmjöli þar
til það verður meðfærilegra. Á heitri pönnu eru kök-
urnar steiktar á báðum hliðum. Ef þær eru ekki stökk-
ar eftir að hafa kólnað eftir steikingu má setja þær í
ofn við 160°C í nokkrar mínútur.

Öllum hráefnum fyrir piparrótarsósuna er blandað
saman í skál og smakkað til með salti. Best er að gera
sósuna minnst klukkutíma fyrir notkun.

Eplaedik, sykur, vatn og timían er sett saman í pott
og hitað upp að suðu. Skallottlaukarnir eru skornir
eins þunnt og mögulegt er, helst með mandólíni. Lauk-

arnir eru settir í vökv-
ann á meðan hann er
heitur en svo er þetta
kælt fyrir notkun.

Á stökku flatkök-
una er piparrótar-
sósan sett, því næst
reykti silingurinn sem
hefur verið rifinn nið-
ur með höndunum eða
sneiddur. Ofan á hann
eru sýrðu laukarnir
síðan settir ásamt
vatnakarsanum eða
því salati sem varð
fyrir valinu.

Gæsa-
bringa

með blá-
berjum og

sykri bráðnar
í munninum.

Taðreyktur silungur
á stökkri flatköku

er smáréttur
sem á vel við

öll tilefni.
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fyrir þig og þína úr jólaverksmiðju L’Occitane

erumVIÐ RÆKTENDUR FRAMTÍÐARINNAR



Þ órhildur Einarsdóttir er í MBA-
námi um þessar mundir og starfar
sem sjálfstæður ráðgjafi í markaðs-
málum og við vefsíðugerð.

Hún hefur einnig verið að aðstoða
fólk við listaverkakaup og innanhússráðgjöf.

„Jólin og ekki síst aðventan eru í miklu
uppáhaldi hjá mér. Þetta er tími samveru með
fjölskyldu og vinum og snýst um að gefa af sér
ekki síður en að gefa gjafir. Maður verður

meðvitaðri um það að skapa góðar stundir með
þeim sem manni þykir vænt um og leggur sig

fram um að finna tíma til að eyða í góðum fé-
lagsskap. Það þarf ekki alltaf að vera flókið heldur

einfaldlega bara það að fara í göngutúr eða setjast
niður á kaffihús. Þá er ekki síður mikilvægt að minna sig

á að taka stundir inn á milli einn með sjálfum sér, að hug-
leiða og leita inn á við. Þrátt fyrir að tíminn fram að jólum geti

verið nokkuð erilsamur hef ég með tímanum lært að njóta hans betur, ekki
síst þar sem ég er ekki að eltast við eins mikið og áður.“

Á alltaf til hráefni í frönsku súkkulaðikökuna

Þeir sem þekkja til Þórhildar vita að hún gerir þá allra bestu frönsku
súkkulaðiköku sem völ er á.

„Franska súkkulaðikakan er uppskrift sem ég gríp oft til enda finnst mér
hún mjög einföld að gera. Í henni eru fá hráefni og eina sem þarf er skál og
pískur. Ég á alltaf til hráefni í eina franska en þó gerist það að fjölskyldu-
meðlimir og ég laumumst í súkkulaðið sem á að vera í kökuna svo ég er með
birgðatalningu reglulega. Ef ég geri kökuna fyrir jólin reyni ég að dressa
hana upp þannig að hún verði jólaleg í útliti. Í staðinn fyrir að setja súkku-
laði ofan á hana strái ég flórsykri yfir hana, skreyti með hindberjum eða
fræjum úr granatepli og reyni að skapa smá jólastemningu í kringum hana.
Súkkulaðið sem ég set alla jafna ofan á hana hef ég hins vegar í könnu svo
þeir sem vilja geti hellt því yfir sína sneið. Það er ekki sparað súkkulaðið í
þessari uppskrift og því þarf ekki mikið til að fullnægja súkkulaðiþörfinni.
Hún er góð ein og sér en mér finnst best að hafa rjóma með eða ís ef hún er
borin fram á heitum sumardögum.“

Hlustar á falleg jólalög og -sálma

Hvernig skreytir þú á jólunum?
„Hafandi í huga að mér finnst gaman að skreyta en leiðinlegt að ganga frá

jólaskrauti reyni ég að nota mikið náttúrulegt skraut eins og köngla, greinar
og mosa sem ég skila svo út í náttúruna þegar hátíðin er yfirstaðin. Með því
að nota sem mest lifandi og náttúrulegt skraut spara ég líka geymslupláss
en ég hef síðustu ár meðvitað verið að grynnka á dóti í geymslunni. Ég næ
mér í eitt og annað úti í náttúrinni eins og greinar og köngla og hef jafnvel
notað tækifærið þegar ég fer í Sorpu og fundið eitthvað þar í greinahrúg-
unni. Ég kaupi líka bæði amaryllis og eucalyptus og set í vasa með furu-
greinum og set jafnvel líka litla jólaseríu. Í eldhúsinu hef ég stóran vasa á
eyjunni sem er að sjálfsögðu miðpunkturinn en í hann set ég lítið jólatré og
skreyti. Þá hef ég hnetur, epli og mandarínur í skálum á völdum stöðum í
húsinu sem er líka hollt og gott snakk fyrir fjölskyldumeðlimi. Þar sem
þetta er einn myrkasti tími ársins og jólin að sjálfsögðu hátíð ljóssins er ég
með mikið af kertum og notalegum jólaljósum bæði inni og úti. Ég keypti
mér fyrir nokkrum árum Georg Jensen-aðventukrans sem ég er mjög
ánægð með og svo föndraði ég fyrir síðustu jól hurðakrans úr flaueli sem
verður settur upp aftur í ár.“

Þórhildi finnst hátíðlegt að hlusta á falleg jólalög.
„Það er eflaust misjafnt hvað fólki finnst hátíðlegt en mér finnst mjög há-

tíðlegt að hlusta á falleg jólalög og þá einkum jólasálma. Við förum ekki í
kirkju á aðfangadag en mér finnst hins vegar mjög notalegt og hátíðlegt að
fara á jólatónleika í kirkju og fer ég stundum í kirkju milli jóla og nýárs. Jól-
in 2019 fór ég á jólaóratoríu Bachs í Kataryna-kirkjunni í Stokkhólmi, sem
mér fannst mjög gaman að hlusta á. Þá finnst mér alltaf mjög hátíðlegt þeg-
ar jólaklukkurnar hringja inn jólin í útvarpinu kukkan sex.“

Finnst notalegt að stússa í eldhúsinu

Leikur matur stórt hlutverk á jólunum?
„Matur og samvera er það sem einkennir jólahaldið á mínu heimili. Við

stórfjölskyldan sem eyðum jólunum saman erum samhent og samtaka í und-
irbúningnum og það er ótrúlega notalegt og skemmtilegt að vera að stússa í
eldhúsinu, spjalla og hlusta á góða tónlist meðan allir leggja hönd á plóg við
að undirbúa jólamatinn. Ég hef líka gaman af öllum þessum matarhefðum
tengdum jólunum og eru ýmis box sem maður merkir við hvað það varðar.
Nægir þar að nefna hangikjötið sem við borðum á jóladag, piparkökurnar,
möndlugrautinn og sörugerðina.“

Frönsk súkkulaðikaka

200 g dökkt súkkulaði
200 g smjör
4 egg
2 dl sykur
1 dl hveiti

1. Hitið ofninn í 175°.
2. Setjið smjörpappír í botninn á hringlaga
formi og smyrjið hliðar. Athugið að nota ekki
form með lausum botni.
3. Bræðið súkkulaði og smjör í potti við væg-
an hita.
4. Þeytið egg og sykur saman.
5. Bætið súkkulaðiblöndunni varlega saman

við eggjablönduna og hrærið vel sam-
an.
6. Bætið hveitinu út í og hrærið.
7. Bakið í 25 til 30 mínútur. Kakan á
að vera smá blaut í miðjunni.
8. Meðan kakan bakast gerið þið
kremið. Berið fram með rjóma eða ís.

Súkkulaðikrem
150 g dökkt súkkulaði
70 g smjör
2 msk. síróp

Setjið öll hráefnin í pott og bræðið við
vægan hita.

Þórhildur Ein-
arsdóttir býr til
einstaklega ljúf-
fenga franska
súkkulaðiköku.

Hér má sjá franska
súkkulaðiköku Þór-
hildar í jólabúningi.

Frönsk
súkkulaðikaka
í jólabúningi
Þórhildur Einarsdóttir er einstakur fagurkeri sem veit fátt skemmti-
legra en að gera eitthvað girnilegt í eldhúsinu. Hún notar náttúrulegt
skraut á jólunum og gerir sætustu súkkulaðiköku sem sögur fara af.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Morgunblaðið/Unnur Karen

TRAUST Í 80 ÁR
Glæsileg hátíðarfötGlæsileg hátíðarföt
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Mikið af sparifötum og skóm

Hlýjar og mjúkar
gjafahugmyndir
fyrir öll tilefni

Skoðið úrvalið

Þ egar ég var yngri gerði ég margar tilraunir í
bakstri. Ég gerði sem dæmi kransakökuna
mína sjálf þegar ég fermdist. Ég hóf nám
mitt sem bakari strax eftir grunnskóla og
lærði hjá Jóa Fel. Seinna vann ég einnig hjá

17 sortum. Þegar ég var 21 árs þurfti ég að hætta að vinna
við bakstur vegna veikinda, svo það voru nokkur ár þar
sem ég bakaði ekki mikið og gerði þá aðallega kökur fyrir
fjölskyldu mína og vini.“

Fyrr á þessu ári ákvað Rakel að nú væri kominn tími til
að byrja að baka aftur.

„Þegar ég var yngri hafði ég miklar áhyggjur af því að
kökurnar sem ég bjó til væru ekki nægilega flottar, þær
voru ekki þráðbeinar og rennisléttar. Mér fannst ég ekki
hafa vott af listrænum hæfileikum í mér. Nú hef ég lært
að sjá fegurðina í ófullkomleikanum og þegar ég bý til
kökur og eftirrétti reyni ég að hugsa ekki of mikið um út-
lit þeirra. Ég byrja bara að skreyta og leyfi sköpunargleð-
inni að ráða.“

Góð að gera kökur fyrir aðra

Rakel gerir einstakar kökur fyrir jólin. Meðal annars
hvíta köku sem hún skreytir með grænu greni og rauðum
berjum.

Rakel Sjöfn Hjartardóttir bakari er góð í
að gera fallegar kökur á jólaborðið. Súkku-
laði-crêpesið hennar slær alltaf í gegn enda
er sú kaka einstaklega flott og bragðgóð.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Morgunblaðið/Unnur Karen

„Ég gerði þessa köku fyrst sem útskriftarköku fyrir
eina af mínum bestu vinkonum. Þetta er vegan-
súkkulaðikaka með ganache á milli botna.

Þegar ég geri kökur fyrir fjölskyldu og vini reyni ég að
hafa þær eins persónulegar og ég get.

Bragðtegundin er þá eitthvað sem ég veit að viðkom-
andi finnst gott eða heldur upp á. Það sama á við um útlit-
ið.

Ég var ekkert búin að ákveða fyrir fram hvernig ég
ætlaði að skreyta kökuna heldur tók ég saman það sem
mér fannst passa við vinkonu mína og byrjaði svo bara að
púsla einhverju saman.“

Hverju mælirðu með á jólunum sem er einfalt og gott?
„Súkkulaði-crêpes er einföld og góð kaka sem er frá-

bær á jólaborðið. Hún sýnir að einfaldleikinn stendur fyr-
ir sínu. Það þarf ekki meira en crêpes (pönnukökur) og
rjóma, þá ertu komin/n með fallega og bragðgóða köku
sem höfðar til flestra.

Maður vill auðvitað bjóða upp á góðar og fallegar kræs-
ingar á jólaborðinu og það getur tekið tíma, en það er ein-
mitt það sem mér finnst skemmtilegt við þessa köku. Í
raun er það grófleikinn sem gerir hana flotta.

Síðan er líka mikið svigrúm til að leika sér með sam-
setninguna. Það er hægt að hafa hana klassíska eða fríska
upp á bragðið með ganache eða berjum.“

Býður upp á létta og góða eftirrétti á jólunum

Þau hjónin verja jólunum með stórfjölskyldunni og
mætir þá Rakel vanalega með eftirréttinn.

„Ég kem aldrei með sama eftir-
réttinn tvisvar. Mér finnst gaman

að koma með eitthvað sem er
ekki endilega talið vera

klassískur jóla-
eftirréttur, eitthvað

létt og ferskt sem get-
ur verið gott þegar
maður er búinn að
borða yfir sig af jóla-
matnum. Sem dæmi
sítrónutart.

Við ætlum samt að
halda okkar fyrsta

jólaboð í ár á Þorláks-
messu. Við hjónin keypt-

um okkur íbúð á árinu og
hlökkum mikið til að geta boðið

fjölskyldunni heim.
Ég á örugglega eftir að búa til allt of

margar tegundir af kökum og eftirréttum, en ég er löngu
búin að búa til lista yfir það sem mig langar að bjóða upp
á.

Ég hef svo gaman af því að baka að ég geri yfirleitt allt-
of metnaðarfull plön miðað við tímann sem ég hef.“

Að bjóða upp á heimalagaðar kökur hefur vanalega
mikla merkingu að mati Rakelar.

„Mér finnst það allavega hafa mikla merkingu. Þegar
ég bý til kökur fyrir mína gesti finnst mér ég vera gera
eitthvað í þeim tilgangi að gleðja. Ég tel gestina hafa
gaman af því að borða kökurnar sem ég vanda mig við að
gera. Það vakna sömu tilfinningar við að gera afmæl-
isköku fyrir einhvern eins og að gera kökur fryir heilt
boð.

Tilgangurinn er að gleðja. Það gleður alla að fá blóm og
mig langar að halda að það gleðji líka að fá kökur. Svo
þegar ég legg vinnu í að gera kökur vona ég að það veki
sömu tilfinningu og ef ég myndi gefa hverjum gesti stóran
blómvönd fyrir að koma í heimsókn.“

Gott að bera sig ekki saman við aðra þegar maður bakar

Telur þú alla geta bakað?
„Já, það geta svo sannarlega allir bakað. Ég hef fulla

trú á því að allir geti klórað sig í gegnum þá uppskrift sem
verið er að nota, sama þótt flækjustigið sé hátt.

En það er kannski oft skreytingin sem fólki finnst
draga sig niður. Það verður alltaf erfitt að herma ná-
kvæmlega eftir einhverri mynd sem maður sá á Pinterest.
Ef það er flott skreyting sem viðkomandi vill prófa, þá
ættu allir frekar að gera sína útgáfu af kökunni og hafa
myndina þá frekar til viðmiðunar. Það verður enginn
ánægður með sína eigin vinnu ef verið er að bera sig sam-
an við næsta mann. Ég tel ánægjulegra að leyfa sköp-
unargleðinni að ráða og standa með sínu.“

Hún segir kökur á netinu þannig gerðar að nánast
ómögulegt sé að gera eins kökur þar sem verkfærin og
umgjörðin eru flóknari en venjuleg eldhús bjóða upp á.

„Þess vegna segi ég að maður verður kannski ánægðari
með útkomuna ef maður gerir sína eigin útgáfu.“

Hver eru eftirminnilegustu jól sem þú hefur upplifað?
„Það voru jólin í fyrra, árið 2020.
Sonur minn var nýlega fæddur þá, aðeins fjögurra

vikna. Við vorum bara stutt í öllum jólaboðum og fórum
snemma heim til að vera í rólegheitunum saman heima
hjá okkur.

Mér fannst svo notaleg tilfinning að vera heima með
litlu fjölskyldunni minni og búa til okkar eigin hefðir.“

Rakel Sjöfn Hjartardóttir
bakari veit fátt skemmtilegra
en að gera kökur og gefa
þær til vina og vandamanna.

Súkkulaði-crêpes-kaka
80 g smjör
670 ml mjólk
6 egg
210 g hveiti
80 g kakó
90 gr sykur
1000 g rjómi til að setja á milli

Aðferð
1. Bræðið smjörið saman við mjólkina og leyfið að
kólna aðeins.
2. Setjið hveiti, kakó og sykur saman í skál. Hrærið
saman og passið að það séu engir kekkir í hveitinu.
3. Bætið eggjunum saman við hveitiblönduna. Hrær-
ið þar til blandan er orðin að þykku deigi.
4. Að lokum er mjólkurblöndunni blandað saman við
deigið í skömmtum. Passið að blanda vel saman á
milli til að forðast kekki í deiginu. Best er að nota
písk eða handþeytara.
5. Hellið þunnu lagi af deiginu á pönnu, bæði er hægt
að nota pönnukökupönnu og crêpes-pönnu. Bakið
crêpes þar til þær eru farnar að þorna á yfirborðinu.
Snúið kökunum við og bakið þar til ljósbrúnar á hinni
hliðinni.
6. Þeytið rjómann og búið til ganache á meðan kök-
urnar eru að kólna.

Ganache

375 g súkkulaðidropar
250 g rjómi
50 g smjör

Aðferð
1. Setjið súkkulaðið í skál og setjið til hliðar.
2. Setjið rjómann í pott og hitið að suðu.
3. Hellið rjómanum yfir súkkulaðið og leyfið að
standa í eina mínútu.
4. Hrærið blönduna saman hægt og rólega með
sleikju. Mikilvægt er að gera þetta rólega til að ná
blöndunni mjúkri og glansandi

Einnig er hægt að nota mjólkursúkkulaðidropa,
það þarf aðeins meira af mjólkursúkkulaði til að
halda þykktinni. Setja þarf 450 g af mjólkursúkkul-
aði í þessa uppskrift.

Einnig er hægt að setja 2-3 anísstjörnur í rjómann
þegar hann er hitaður til að fá smá lakkrískeim.
Samsetning
1. Setjið kalda crêpes-köku á disk og smyrjið hana
með smá ganache.
2. Smyrjið kökuna næst með rjóma, gott ef rjóma-
lagið er svipað þykkt og kakan.
3. Endurtakið þar til þið eruð búinn að stafla öllum
kökunum.
4. Endalagið á að vera kaka.
5. Hægt er að setja ganache á efstu kökuna og
skreyta að vild.

Súkkulaði-crepes er
einföld og góð kaka sem
er frábær á jólaborðið.

„Súkkulaði-crêpes sýna að ein-
faldleikinn stendur fyrir sínu“



Gefðu tilhlökkun,magnaða
upplifun og ljúfarminningar

Gjafakort fyrir tvo á
söngleikinn Sem á
himni og ljúffengar

snittur í hléi.

19.900 kr.

Gjafakort fyrir tvo á
Framúrskarandi

vinkona og ítalskur
veisluplatti í hléi.

13.900 kr.

Gjafakort fyrir tvo á
Kardemommubæinn
ásamt leikskrá og

tónlistinni á geisladiski.

12.900 kr.

Gjafakort fyrir tvo í
Hádegisleikhúsiðmeð
súpu og nýbökuðu

brauði.

7.500 kr.

Himneskt
tilboð

Framúrskarandi
tilboð

Kostaboð Bastíans
bæjarfógeta

Hádegis-
tilboð

Gjafakort í Þjóðleikhúsið gildir á sýningu að eigin vali og rennur aldr
Kynntu þér valkostina og sértilboðin og kláraðu gjafakaupin á leikhu

rei út.
usid.is
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di ÍSLENSK HÖNNUN
þú finnur réttu jólagjöfina hjá okkur

www.heklaislandi.is

S nædís byrjaði á því að útbúa for-
rétt þar sem lambatartar, estra-
gonmajó, osturinn Feykir og kart-
öfluflögur hittust í góðu partíi.

Íslenskt lamb eins og það gerist best
Snædís Jónsdóttir, yfirkokkur á ION-hótelinu á
Nesjavöllum, töfrar fram lokkandi jólakræsingar
þar sem lambið er í forgrunni. Hver uppskrift er
fyrir sex manneskjur.

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

❄ SJÁ SÍÐU 62

Hér útbjó Snædís lambahrygg með jóla-
kartöflusalati, steiktu íslensku „bok
choy“, gleymdum gulrótum, pikkluðum
perlulauk og bláberjasósu.

Lambahryggur

3 msk. lamb islandia
3 msk. 5 krydd
3 msk. icelandic herb mix
½ msk. salt
½ msk. pipar
4 msk. olía
3 greinar timían
2 greinar rósmarín

Aðferð Hitið ofninn í 200°C.

Blandið öllu þurrkryddi og olíu saman
og nuddið hrygginn með kryddblönd-
unni. Skerið meðfram hryggnum og setj-
ið timían- og rósmaríngreinarnar ofan í
skurðinn.

Brúnið lambið í um það bil tíu mínútur.
Takið lambið út, lækkið ofninn niður í

65°C og setjið það aftur inn. Þegar lambið
hefur náð 58°C takið þið hrygginn út og
leyfið kjötinu að hvíla. Þetta ætti að taka
um það bil klukkutíma með þessari eld-
unaraðferð. Fer eftir stærð á hryggnum.

Bláberjasósa

200 g nautasoð

200 g kjúklingasoð
500 g bláberjasafi (frá Íslenskri
hollustu)
4 greinar af timían
1 hvítlauksgeiri
75 g smjör
sítrónusafi
salt

Aðferð Sjóðið bláberjasafann niður í 300
g og hellið nautasoði og kjúklingasoði
saman í pott. Setjið timían og
hvítlauksgeira út í og sjóðið niður í 500 g.
Sigtið í nýjan pott, hrærið smjörinu sam-
an við sósuna og smakkið til með salti og
sítrónusafa.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Jólalambið í öllu sínu veldi

Lambahryggur með blá-
berjasósu, gleymdum gul-
rótum, kartöflusalati og
heimsins besta jólasalati.

Jólakartöflusalat

800 g soðið kartöflusmælki
180 g sýrður rjómi 36%
100 g japanskt majónes
50 g þurrkuð trönuber
1 búnt söxuð steinselja
hunangsristaðar pekanhnetur
sítrónusafi
salt

Aðferð Skerið smælkið í fernt, blandið öllu saman og smakkið
til með sítrónusafa og salti.

Þetta salat ljær
jólunum nýja
merkingu.

Gleymdar gulrætur

500 g íslenskar gulrætur
500 g smjör
3 greinar af rósmaríni
salt

Aðferð Allt sett saman í eldfast mót og eldað á 180°C hita í 30-
45 mínútur.



Bragðið sem býrtil jólin

Þegar kemur að jólasteikinni koma málamiðlanir ekki til greina. Þess vegna
stólar fólk á okkur því þannig gengur það að gæðunum vísum. KEA hamborgar-
hryggurinn er sérlega safaríkur, bragðgóður og úr fyrsta flokks hráefni.
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Gleðileg jól

Bok choy, Tindur og pikklaður perlulaukur

1-2 pokar af íslensku bok choy-káli
salt
sítrónusafi
50 g sykur
50 g eplaedik
50 g vatn
1 poki rauður perlulaukur

Aðferð Skerið perlulauka í helming og takið hýðið af.
Setjið sykur, eplaedik og vatn saman í pott og sjóðið þar
til sykurinn er uppleystur. Hellið pikklunarleginum yfir
perlulaukinn og leyfið honum að liggja þar.

Næst er bok choy léttsteikt á pönnu eða grilli, það
saltað og sítrónusafi kreistur yfir. Eftir steikinguna er
osturinn Tindur rifinn yfir og borið fram með pikkluðum
perlulauk.

Hér töfraði Snædís fram einstaklega girnilegt lambatartar. Punkturinn yfir
i-ið eru heimatilbúnu kartöfluflögurnar á toppnum!

Lambatartar sem
bragð er að

2 stk. kinda/lambafilet
pikklaður rauðlaukur
graslaukur
börkur af tveimur sítrónum
salt eftir smekk

Aðferð Skerið filetið í litla bita.
Skerið pikklaða rauðlaukinn
smátt, saxið graslaukinn smátt
og blandið öllu saman og smakk-
ið til með salti.

Estragonmajó

200 g japanskt majónes
50 g ferskt estragon

Aðferð Pillið estragonlaufin af
stilkunum og setjið í þröngt ílát
með majónesinu og blandið vel
saman. Snædís mælir með því að
majóið sé geymt í sprautupoka.

Heimagerðar
kartöfluflögur

100 g kartöflusmælki
500 g steikingarolía
salt

Aðferð Skerið smælkið með
mandólíni ofan í saltvatni. Hitið
olíuna í potti upp í 160°C og
djúpsteikið í um það bil tvær
mínútur. Ef þér finnst þetta of
mikið vesen geturðu keypt til-
búnar kartöfluflögur og notað
þær.

Hvernig er þetta sett saman?
Byrjið á því að setja majóið á
botninn á diskinum, setjið 2 msk.
af lambatartar á diskinn, rífið
Feykisost yfir með rifjárni og
raðið kartöfluflögunum ofan á.Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Hér töfraði Snædís fram
einstaklega girnilegt lamba-
tartar. Punkturinn yfir i-ið eru
heimatilbúnu kartöfluflög-
urnar á toppnum!
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Fjöldi girnilegra uppskrifta er að finna á
gerumdaginngirnilegan.is

Gerum daginn girnilegan
Uppskriftavefur

Fylgdu okkur á

Gerum daginn girnilegan er uppskriftavefur okkar hjá Innnes ehf. Markmið okkar er að bjóða upp á fjölbreyttar og gómsætar
uppskriftir sem allir geta tileinkað sér og henta við öll tilefni.

Við höfum einstaklega gaman af að vinna með fjölbreyttum hópi fólks í eldhúsinu, hvort sem um er að ræða listakokka eða
aðra áhugaverða einstaklinga. Á uppskriftavefnum er því að finna fjölmargar uppskriftir af ýmsum toga en við höfum verið í
samstarfi við marga af vinsælustu matarbloggurum landsins ásamt því að hjá okkur starfa listakokkar.

Uppskriftavefurinn Gerum daginn girnilegan er reglulega uppfærður með nýjum og spennandi uppskriftum sem einnig eru
birtar á samfélagsmiðlum. Við erum afar stolt af sístækkandi uppskriftasafni okkar og ekki síst öllum árstíðatengdu
uppskriftunum sem má finna á vefnum.

Fjöldi uppskriftamyndbanda

Frá árinu 2016 hafa uppskriftamyndbönd birst á vefnum okkar Gerum daginn girnilegan. Að jafnaði bætast ný og fersk mynd-
bönd í safnið vikulega. Öll uppskriftamyndböndin er að finna á gerumdaginngirnilegan.is.

Listakokkurinn Vigdís Ylfa sem starfar með okkur hefur unnið að yfir 200 uppskriftamyndböndum og fer þeim sífellt fjölgandi.

Girnilegur vikumatseðill

Nýr og girnilegur vikumatseðill birtist í hverri viku á Gerum daginn girnilegan og er hægt er að nálgast vikumatseðilinn á
gerumdaginngirnilegan.is.

Á matseðlinum er að finna fjölbreyttar og fjölskylduvænar uppskriftir sem hjálpa fylgjendum okkar að skipuleggja matseðil
vikunnar.



Toblerone ís Heit Toblerone íssósa

Aðferð
Þeytið eggjarauður og sykur saman í hrærivél þar
til blandan er orðin létt og ljós.
Bræðið 220 g af Toblerone súkkulaði yfir vatnsbaði,
kælið það lítillega og hellið því síðan saman við
eggjablönduna í mjórri bunu. Blandið vel saman.
Blandið þeytta rjómanum að lokum varlega saman
við með sleikju og loks saxaða Toblerone súkku-
laðinu.
Plastið að innan hringlaga kökumót með gati í
miðjunni (til að auðveldara verði að losa ísinn) og
hellið blöndunni þar ofan í og frystið yfir nótt.
Hvolfið síðan forminu á þann disk sem bera á ísinn
fram á og berið fram með heitri Toblerone íssósu.

1.

2.

3.

4.

5.

 7 eggjarauður
 100 g sykur
 220 g Toblerone súkkulaði, brætt
 700 ml rjómi, þeyttur
 140 g Toblerone súkkulaði, fínsaxað

Hráefni

Saxið Toblerone gróft niður og setjið
í pott ásamt rjómanum.
Hitið saman við meðalhita þar til
súkkulaðið hefur bráðnað, hrærið
reglulega í sósunni á meðan.
Leyfið hitanum síðan aðeins að rjúka úr
sósunni áður en hún er notuð á ísinn.
Gott er að strá söxuðu Toblerone yfir
ísinn ásamt heitu sósunni og fallegt að
skreyta með blæjuberjum.

Aðferð
1.

2.

3.

4.

 220 g Toblerone súkkulaði
 100 ml rjómi

Hráefni

Fyrir 810

Hefur þú prófað þessa uppskrift?
Merktu@gerumdaginngirnilegan á Instagram og deildu með okkur, við elskum að sjá girnilegar myndir!

MYNDBAND
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Góð ráð til þess að gera
förðunina hátíðlegri.

FARÐAÐU ÞIG!

Þú stórsparar á því!

FÁÐU LÁN-
AÐAN KJÓL
Í STAÐINN
FYRIR AÐ

KAUPA NÝJAN

Góð tískuráð
fyrir menn með stíl.

VERTU
FLOTTUR EINS

OG ODDUR

F

S ara Björk notaði Advanced Youth Wa-
tery Oil frá Guerlain á andlit Rósu Mar-
íu. Um er að ræða töfrablöndu af raka-
vatni, olíu og serumi.

„Ég set nokkra dropa í lófann, nudda
höndunum saman og pressa á hreina húðina,“ segir
Sara Björk. Því næst bar hún Double Serum Eye
frá Clarins á augnsvæðið. Um er að ræða augn-
krem sem veitir raka, fyrirbyggir hinar fínustu lín-
ur og viðheldur æskuljóma. Sara Björk segir að það
sé mikilvægt að gleyma ekki sólarvörninni þótt
hitastigið sé við frostmark. Hún notaði SOS UV
Primer SPF 30 og segir að það sé mikilvægt að
gleyma ekki þessari sólarvörn í jólatörninni.

„Þessi er mikilvæg allan ársins hring, rakagef-
andi og framkallar perluljóma sem birtist í gegnum
förðunina,“ segir hún.

Sólarvörn í jólatörn!

Þegar sólarvörnin var komin á andlitið var komið
að farðanum. Sara Björk notaði Skin Illusion Vel-
vet frá Clarins en að hennar mati er það farði sem
hylur vel en er léttur eins og serum. Svo setti hún
Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Tint SPF 20
en hún notar þann farða eins og „bronzing gel“.
„Ég setti hann á hæstu punktana á andlitinu; enni,
kinnbein, nefbein og augnbein fyrir frískandi sól-
kysst og náttúrulegt útlit.“

Le Correcteur de Chanel-hyljarinn gerir vanda-
málin ósýnileg að mati Söru Bjarkar.

„Þessi hyljari getur framkallað allt sem maður
óskar sér – hvort sem það er fullkomin húð, góður
nætursvefn eða hærri kinnbein. Það þarf alls ekki
mikið!“

Chanel hringir inn jólaaugun!

Um jólin er gaman að hafa augun svolítið mikið
förðuð. Sara Björk notaði nýjustu litapallettuna frá
Chanel, Les Ombres N°5.

„Jólalínan frá Chanel er einstaklega fal-
leg í ár. Augnskuggapallettan sam-
anstendur af fjórum sanseruðum augn-
skuggum sem framkalla glitrandi gyllta tóna.
Ég notaði brúnan augnblýant á Rósu fyrst til að
mynda dýpt í augnförðunina og blandaði honum út í
„smokey eyeliner“ með litlum bursta. Síðan byrjaði
ég á dekksta litnum í pallettunni (í ytri augnkrók)
og vann mig í áttina að ljósasta (í innri augnkrók),“
segir hún.

Það er engin förðun fullkomin nema státa af
þykkum og fallegum augnhárum. Þá kom Supra
Lift & Curl Mascara frá Clarins til bjargar en hann
er svokallaður „lash lift“ maskari sem brettir augn-

hárin og veitir þeim sýnilega lyftingu ásamt blaut-
um eyeliner sáu til þess að toppa augnförðunina!

Í blálokin setti Sara Björk Shiseido LipLiner
InkDuo 09 Scarlet + Rouge G Luxurious Velvet
N°555 á varirnar.

„Þetta er skothelt varakombó sem helst á allt
jólaglöggið! Ég notaði varalitinn líka sem kinnalit
til að mynda frísklegt heildarlúkk. Rósa-varir og
rósa-kinnar setja jólakúluna yfir i-ið að mínu mati.“

Töfrandi hátíðar-
förðun sem er allt
annað en goslaus
Sara Björk Þorsteinsdóttir förðunarfræðingur og ljósmyndari
sýnir okkur hvernig best er að farða sig um jólin. Hún farðaði Rósu
Maríu Árnadóttur með sínum uppáhaldssnyrtivörum, aðferðum
og förðunarráðum fyrir komandi hátíð.

Marta María Winkel Jónasdóttir mm@mbl.is

Sara Björk notaði
Shiseido Synchro
Skin farðann til
þess að skyggja
andlitið með.

Þessi blýantur
setur mikinn
svip þegar
hann er not-
aður í kringum
augun.

Eye-liner er eitt-
hvað svo mikið

jólin. Þessi er
frá Guerla-

in og er
auð-
veldur
í notk-
un.

Sara Björk farðaði Rósu Maríu
Árnadóttur með sínum uppá-
haldsförðunarvörum. Eins og
sést er útkoman glæsileg.

Það er gaman að
farða augun ríku-
lega yfir hátíðirnar.

Það kemur
vel út að
blanda
saman
þessum
tveimur
varalitum.

Advanced Yo-
uth Watery-
olían frá Gu-
erlain gefur
húðinni mikinn
raka.

Að eiga
góðan

hyljara er
lífsnauð-
synlegt á
þessum

árstíma. Þá
kemur

franska
tískuhúsið
Chanel til

bjargar.

Double Serum Eye
frá Clarins inniheld-
ur góð innihaldsefni
sem keyra upp
ljómann.

Mótaðu var-
irnar með
rétta varalita-
blýantinum.

Þessir augn-
skuggar til-
heyra jólalínu
Chanel. Þeir
fara ein-
staklega vel
saman og kalla
fram hátíðlega
stemningu.

Clarisn Skin illusion
farðinn frá Clarins
gefur fallega áferð.



Grandagarði 13 Glæsibæ, 5.hæð eyesland.is

Þú finnur mikið úrval af útivistargleraugum í verslunum Eyesland
og einnig í vefverslun eyesland.is. Hágæða sportgleraugu frá m.a.
Poc, Julbo, Rudy Project, Vuarnet og Oakley.

Við bjóðum upp á góðar lausnir fyrir sjóngler og annað sem snýr að
góðri sýn í útivistinni.

Skoðaðu úrvalið á www.eyesland.is

Sportgleraugu
í jólapakkann!



Kristín Edda
einn stofnandi
SPJARA ætlar að
leigja sér nokkra
kjóla fyrir jólin.

Þ að er nóg að gera þessa dagana við að koma
SPJARA-fataleigunni á laggirnar, en eftir að
við opnuðum hafa viðtökurnar verið mjög
góðar. Við erum á fyrstu stigum rekstursins
og erum að þróa og bæta þjónustuna.

Þess á milli pikka ég inn vel valin orð í mastersritgerð-
ina sem ég er að vinna í hagnýtri félagslegri sálfræði,“
segir Kristín Edda en auk hennar eru það Patricia Anna
Þormar og Sigríður Guðjónsdóttir sem standa að
SPJARA. Þær hafa allar brennandi ástríðu fyrir því að
gera umhverfisvæna tísku aðgengilega, einfalda og
spennandi.

„Við trúum því að með því að bjóða fólki
upp á kost sem er í raun jafn þægilegur og að
kaupa sér föt á netinu getum við með einni
leigu í einu dregið úr þessari ofneyslu á föt-
um sem er svo skaðleg fyrir umhverfið.“

Ætlar að leigja sér kjóla fyrir jólin

Kristín Edda segir úrvalið fjölbreytt af
merkjavörum í SPJARA.

„Við erum aðallega með fatnað fyrir
sparileg tilefni sem viðskiptavinir taka á
leigu, sem er margfalt ódýrara og visvænna
en að kaupa sér nýja flík. Það þarf enga
skuldbindingu heldur getur fólk prófað sig
áfram í stíl og jafnvel tekið áhættu. Að leigutíma
loknum er flíkinni skilað og við sjáum um hreins-
un og að koma henni aftur út í
hringrásina.“

Hvernig ætlar þú að fata þig
upp fyrir jólin?

„Ég ætla ekki að fata mig
upp fyrir jólin. Ég ætla að
leigja mér kjóla fyrir þau boð
sem ég er að fara í á aðvent-
unni. Ég hef augastað á nokkr-
um kjólum frá Stine Goya,
Rodebjer og Isabel Marant.“

Hver eru þín uppáhalds-
tískumerki?

„Ég held upp á Stellu
McCartney-stílinn þar sem
litasamsetningar og gildin
hennar höfða til mín. Mín
uppáhaldsmerki og þau sem ég
horfi mest til eru þau sem
stuðla að sjálfbærari fram-
leiðsluháttum og láta sig um-
hverfis- og félagsleg mál
varða.

Malene Birger-vörumerkið
er með tímalausar flíkur og
einstaka stemningu að mínu
mati. Svo er ég mikill aðdá-
andi KALDA-skómerkisins.

Þau merki sem við erum með á leigunni eru einnig í
miklu uppáhaldi. Má þar nefna Stine Goya fyrir frumleika
og snið. Flíkurnar frá þeim láta hverri konu líða eins og
valkyrju í fötunum. Rodebjer býður upp á dásamlega
vönduð efni og æðisleg snið og þessi smáatriði sem margir
heillast af.

Svo er áhugavert að nefna GANNI fyrir fallegar vand-
aðar flíkur og metnað í sjálfbærnistefnu.“

Fötin ekki aðalmálið á jólunum

Sjálf heillast Kristín Edda af einföldum klassískum flík-
um.

„Einfaldar flíkur en þó með einhverju óvæntu, ann-
aðhvort í sniði eða smáatriðum.“

Skiptir fatnaður miklu máli á jólunum?
„Ég klæði mig alltaf upp á á jólunum. Mér finnst að-

fangadagskvöld vera hátíðleg stund. Oftast sæki ég svart-
an kjól sem ég hef átt í mörg ár, skelli mér í hælaskó og set
hárið í hnút. – En svarið er í raun nei, mér finnst skipta
mestu máli að minnka stress og að öllum líði vel. Ég man
þegar elsta dóttir mín, sem nú er 11 ára, var þriggja ára,
og ég var að vandræðast með hvort ég ætti að kaupa nýjan

jólakjól á hana eða nota kjólinn frá árinu áður.
Ég ákvað að nota fína kjólinn sem hún átti,

enda var hann nánast ónotaður. Við vorum
ekki búin að ljúka jólamatnum þegar barn-
ið var komið á nærfötin alsæl, fegin að vera
laus við kjólinn og tilbúin að opna pakk-
ana. Ég var mjög fegin að hafa ekki fjár-
fest í jólakjól á hana það árið.“

Færðu þér eitthvað fallegt og notalegt
að vera í á jólunum?

„Nei, ég geri það ekki. Ég dreg fram
þykkar peysur og nota hælaskóna mína
meira, í raun alla aðventuna. Það er
svona stemningin.

Ég er meira fyrir að gera eitthvað
notalegt; hitta vini, eiga notalegan tíma

með stelpunum mínum og fjölskyldu og fara í
sund. Svo eru það litlu hlutirnir eins og að
læsa baðherberginu og vera örlítið lengur en

venjulega að þvo andlitið og bera á
sig krem.“

Hefur upplifað jólin víða um heim-
inn

Hefurðu upplifað jól erlendis eða
einungis hér heima?

„Ég upplifði jól í Edinborg
þegar ég bjó þar með hluta af
fjölskyldunni minni þegar ég
var tvítug. Við ákváðum að taka
upp breskan sið og fara út að
borða á aðfangadagskvöld og
opna pakkana á náttfötunum
hálfmygluð á jóladag. Það var
skemmtileg reynsla en mér lík-
ar samt betur við okkar ís-
lensku hátíðlegu jól.

Ég hef einnig búið í London
og ferðast líka mikið til Am-
eríku sem flugfreyja og þá finn-
ur maður hvað þessi gríðarlega
ofneysla er orðin fyrirferðar-
mikil. Við erum því miður að fá
þessa strauma hingað þar sem
stór hluti jólaundirbúnings
gengur út á botnlausa neyslu.“

Hvernig tekur þú þátt í græna hagkerfinu á fleiri vegu á
jólunum?

„Ég skreyti heimilið alltaf með sama jólaskrautinu sem
ég hef safnað mér í gegnum tíðina. Ég nota síðan mikið af
greni og náttúruleg efni í skreytingar.

Mín uppáhaldsiðja á jólunum er að pakka inn gjöfum og
skreyta pakkana. Ég endurnýti alla borða og slaufur og
nýti alls kyns efni sem fellur til í umbúðir.

Ég er í auknum mæli farin að gefa upplifanir og hef allt-
af gefið Sannar gjafir Unicef og mun halda því áfram. Það
eru frábærar gjafir að gefa og enn skemmtilegri að
þiggja.“

„Ég klæði
mig alltaf upp
á á jólunum“

Kristín Edda Óskarsdóttir, einn af stofnendum
SPJARA, lumar á mörgum góðum umhverfisvænum
leiðum til að upplifa jólin án þess að menga um of.
Eitt af því sem hún mælir með er að leigja jólakjólinn.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Kristín Edda, Patricia Anna Þormar
og Sigríður Guðjónsdóttir eru kon-
urnar á bak við SPJARA sem er
fyrsta stafræna fataleiga landsins.

SPJARA er tilraun
frumkvöðlanna til
að breyta tísku-
neyslu svo konur
landsins geti tek-
ið stórt skref með
minna spori.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Steine Goya
kjóllinn frá Si-
enna kostar
62.800 krónur
en hægt er að
leigja hann fyr-
ir 9.420 krónur.

Hægt er að finna
út með smekk
og stíl, með því
að leigja gæða-
fatnað úr góðum
efnum.
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Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | VersluninBelladonna
Netverslun á www.belladonna.is

Fæst í
netverslun

belladonna.is

Flottar jólagjafir – fyrir flottar konur
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Bæjarlind 6 | Sími 554 7030

Við erum á facebook

Falleg
jólaföt

Kjóll
kr. 11.900,
str. S-XXL

Þ egar ég gekk til liðs við Suitup Reykjavik
fyrir rúmlega tveimur árum var aðalmark-
mið okkar að hrinda af stað nýrri vörulínu af
tilbúnum fatnaði. Sú lína hefur dafnað síðan
þá og nýútkomna haust/vetrar-línan er

mögulega sú flottasta hingað til. Ég ber ábyrgð á öllum
myndatökum og sjónrænni hönnun fyrirtækisins.“

Oddur er einn þeirra sem hefur alltaf þótt vænt um
jólahátíðina.

„Ég tilheyri stórri fjölskyldu þar sem alltaf var mikið líf
og fjör um jólin og þótti mér eitthvað töfrakennt við
stemninguna sem myndaðist á aðfangadag. Það var stund

þar sem allir gáfu sér tíma til að hægja á sér og
njóta samverunnar með þeim sem mestu máli skipta. Nú
þegar ég á tvö lítil börn sjálfur breytist hlutverkið aðeins
en ég reyni eftir fremsta megni að sjá til þess að þau upp-
lifi sömu töfra og ég gerði.“

Er vanafastur þegar kemur að jólunum

Ertu búinn að ákveða hvernig jólin þín verða?
„Það verður góður matur og við verðum í sparifötunum

á aðfangadagskvöld, síðan verður farið í sloppinn, inniskó
og þá tekur við slökun á jóladag. Ég er mjög vanafastur en
reyni þó að vera opinn fyrir skemmtilegum nýjungum.“

Ertu vanur að kaupa þér ný og falleg föt fyrir jólin?
„Að vera í smóking er ein af mínum jólahefðum. Ég er

svo oft í jakkafötum dagsdaglega að mig langar að dubba
mig alveg sérstaklega upp á aðfangadagskvöld og það er
fátt jafn klæðilegt og vel sniðinn smóking. Maður þarf sem
betur fer ekki að kaupa sér nýjan smóking um hver ein-
ustu jól en mér finnst þó gaman að leyfa mér að vera með
nýja aukahluti inn á milli. Svo eru jólin einmitt frábær tími
til að halda upp á gömlu flíkurnar sínar sömuleiðis, hvort
sem það er uppáhalds prjónaða peysan eða gamalt sett af
ermahnöppum frá afa. Fötin geta verið skemmtilegur
hluti af jólahefðunum og sama í hverju maður kýs að vera
er aðalatriði að njóta.“

Í hverju verður þú á þessu ári?
„Það vill svo til að ég fékk nýlega sérsaumaðan tví-

hnepptan smóking úr gullfallegri ull frá ítalska vefaranum
Marlane. Hann er saumaður á ítalska mátann, með nánast
engum striga í brjóstkassanum og „spalla camicia“-öxlum
þannig að hann er bæði mjög þægilegur og líka alveg af-
skaplega fágaður. Ég er þegar byrjaður að hlakka til að
vera í honum.“

Tími jakkafata ekki liðinn

Hvað mælir þú með að kaupa í jólagjöf fyrir hann á
þessu ári?

„Það er einföld ástæða fyrir því að langvinsælasta jóla-
gjöfin frá okkur í Suitup Reykjavik er gjafabréf fyrir sér-

saumaða skyrtu – þú veist að skyrtan mun passa, viðtak-
andinn fær sjálfur að velja útlitið og af því að við erum með
allt frá grófum gallaefnum upp í silkislétt spariefni skiptir
ekki máli hver hans stíll er, hann mun alltaf geta fengið
eitthvað við sitt hæfi.“

Nú er svo langt síðan fólk hefur farið almennilega út –
vegna kórónuveirunnar, ber tískan þess merki?

„Faraldurinn hefur klárlega haft ýmiskonar áhrif á
fatatísku en það eru tveir þættir sem eru sérstaklega
áberandi í herrafatnaði. Það að jakkaföt eða annar spari-
legur herrafatnaður sé á leiðinni „út“ er orðið gömul klisja
fyrir okkur sem störfum í fatageiranum og þegar flestir
byrjuðu að vinna heima heyrðist þessi sami þreytti spá-
dómur að nú væri tími jakkafatanna liðinn. En sannleik-
urinn er sá að þó tímarnir breytist og mennirnir með, þá
er fegurðin við klæðskerasaumuð föt sú að það er hægt að
aðlaga þau að nýjum tíðaranda. Það er fyrsti þátturinn
sem ég vil nefna. Það er meiri tilraunastarfsemi í dag, ekki
bara í lita- og efnisvali, heldur líka í hvernig fötin eru not-
uð og pöruð saman. Ef það er enginn að neyða mann til að
vera í jakkafötum getur maður leyft sér að leika sér aðeins
með þau og taka áhættu. Hinn þátturinn snýr að sniði en
við höfum klárlega orðið varir við það að fleiri og fleiri
heillast af aðeins afslappaðra sniði, en fyrir nokkrum árum
vildu menn hafa fötin eins aðsniðin og hægt væri. Ef til vill
gæti lokun líkamsræktarstöðvanna haft eitthvað með
þessa þróun að gera.“

Fatnaður er að mörgu leyti eins og matur

Hvernig ættu karlar að klæða sig upp á þessi jólin?
„Fatnaður er að mörgu leyti eins og matur. Hann er

meðal okkar frumstæðustu grunnþarfa en við höfum fyrir
löngu hætt að borða eða klæða okkur bara til að lifa af. Við

gerum það líka til að auðkenna okkur, til að tengj-
ast fólki og til að njóta. Munurinn er

kannski sá að ég verð oft var við að
þótt flestum finnist sjálfsagt að

hafa áhuga á og metnað fyrir
mat og matargerð þá eru

menn oft feimnir við að
gangast við því að hafa

samskonar áhuga á föt-
um, finnst það jafnvel
jaðra við einhverskon-
ar hégóma. Ég hvet
fólk til að leyfa sér að
hafa gaman af þessu,
rétt eins og við gerum
við matinn. Ef þig

langar að vera í peysu
– leyfðu þér þá að fá þér

þessa flottu hálfrenndu
sem þú sást um daginn og

þig langaði svo í! Viltu vera
með bindi? Hvað með að prófa

einhvern annan lit en sama
dökkbláa einlita sem þú gengur alltaf

með? Hvað sem það er þá er markmiðið bara
að hafa gaman og njóta.“

Er fatnaður fyrir herra orðinn aðeins þægilegri þar sem
fólk er meira heima en áður?

„Klárlega, en á sama tíma vilja menn ekki alltaf líta út
fyrir að vera nýbúnir að rúlla fram úr sófanum. Það er til
dæmis ástæðan fyrir því að töluvert af tilbúna fatnaðinum
sem við seljum í dag eru stakir jakkar, fínar peysur, flottar
gallabuxur og fleira þess háttar. Menn vilja eitthvað sem
er afslappað en snyrtilegt.“

Mikilvægt að eiga góðan fatnað
að slaka á í heima

Hvað með náttföt og kósí heimaföt á karla?
„Fyrir mitt leyti finnst mér gott að klæða mig eftir að-

stæðum og það er engin betri leið fyrir mig að slaka á en
að fara í bómullarnáttfötin, flauelsinniskóna og fíngerða
ullarsloppinn minn. Ég gæti ekki stressað mig þótt ég
myndi reyna af öllum mætti.“

Hvert er þitt hlutverk á heimilinu á jólunum?
„Ég skipulegg og elda matinn, stýri tónlistinni og syng

hæst og verst.“
Hvernig er árið búið að vera hjá þér?
„Árið hefur verið erilsamt. Viðskiptin hafa gengið vel en

auk þess eignaðist ég son í sumar og á eina þriggja ára
dóttur fyrir. Þau halda mér við efnið – og halda fyrir mér
vöku á nóttunni.“

Ertu bjartsýnn á komandi ár?
„Já. Til hvers að vera annað? Það mun ekki breyta

framtíðinni að vera neikvæður, þannig að maður getur
eins brosað framan í örlögin.“

Oddur hefur gaman af hefðum og því höfðar hönnun
sem endist vel betur til hans en annað.

„Auðvitað er ekkert eilíft en ég held að með upprisu
skynditísku höfum við að einhverju leyti misst tenginguna
við vinnuna sem liggur að baki hverri flík. Þegar maður á
eitthvað lengi og notar það oft tekur það á sig ákveðinn
persónuleika og manni fer að þykja vænt um það á sér-
stakan hátt.“

Oddur Sturluson, listrænn stjórnandi Suitup Reykjavik, er illa sofinn
faðir tveggja ungra barna um þessar mundir að eigin sögn. Það aftrar
honum samt ekki frá því að vera fallega klæddur á jólunum enda vill
hann að börnin sín upplifi sömu töfra og hann gerði á jólunum.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Oddur hvetur alla
karla til að klæða sig
upp á um jólin.

Oddur er
alltaf í
smóking á
jólunum.

„Fötin geta verið
skemmtilegur hluti
af jólahefðinni“



ANDLITSHREINSUN
Í FÖSTU FORMI
• Vottuð náttúruleg snyrtivara
• Plastlaus, sjálfbær formúla
• Mild hreinsun án þess að þurrka húðina
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Húðfegrun er hátæknifyrirtæki á heilbrigðissviði semhefur verið starfrækt frá árinu2000.Húðfegrun býður heildrænar húðmeðferðir fyrir
andlit og líkama,með það aðmarkmiði að bæta heilsu húðarinnar á náttúrulegan hátt. Bæði konur og karlar á öllumaldri koma ímeðferðir hjá
Húðfegrun.MeðferðaraðilarHúðfegrunar hafa lokið sérþjálfunar í notkun lasertækni og annars konar hátækni til að leysa ýmsan húðvanda.

Húðfegrun býður bestu fáanlegu tæki ámarkaðnumhverju sinni og starfsfólkið hlýtur stöðuga þjálfun og tileinkar sér nýjungar.

Hollywood Glow
Skilar sér samstundis í auknum ljóma

Meðferðin þéttir húð á andliti og hálsi ásamt því að gefa henni sam-
stundis aukinn ljóma. Hún er framkvæmdmeð innrauðu ljósi sem hitar
húðina á þægilegan máta og örvar kollagenframleiðslu húðarinnar.

Ef þú vilt dekra við þig á aðventunni, er tilvalið að koma fyrst í Húðslípun
og svo í HollywoodGlow í kjölfarið. Þessi blanda hentar sérlega vel fyrir
hátíðarnar þar sem áhrifin koma strax í ljós,

Fjárfestu í húðinni fyrir hátíðarnar
Dekraðu við þig eða ástvini þína í dimmasta skammdeginu

Húðfegrun ehf | Vegmúli 2 | Sími 533 1320 | www.hudfegrun.is

Laserlyfting
Frábær jólagjöf fyrir konur og karla

Laserlyfting er náttúruleg andlitslyfting án skurðaðgerðar. Um er að
ræða byltingarkennda tækni í meðferð á línum, hrukkum og slappri húð.
Hægt er að meðhöndla húð á andliti, hálsi, svæði undir höku, bringu og
handarbökum. Þessi einstaka hátæknimeðferð er algjör bylting á sviði
húðmeðferða og góð gjöf fyrir þá sem okkur þykir vænst um.

Húðslípun
Gefur húðinni frísklegt og heilbrigt yfirbragð

Húðslípun er í sérstöku uppáhaldi hjá viðskiptavinum okkar, ekki síst
í aðdraganda jólanna, enda er um að ræða tiltölulega ódýra meðferð
sem þó skilar góðum árangri. Húðslípun vinnur vel á ysta lagi húðarinnar
og fjarlægir bæði óhreinindi og dauðar húðfrumur af yfirborði hennar.
Meðferðin þéttir grófar svitaholur, losar um fílapensla og aðrar stíflur
sem kunna að vera til staðar. Strax í kjölfar meðferðar verður áferð
húðar sléttari og fallegri. Í kjölfar þeirrar hreinsunar sem á sér stað með
Húðslípun komast virk efni í húðvörum betur niður í undirlag húðarinnar
og skila þar með betri virkni.

Gelísprautun
Mildar djúpar hrukkur

Gelísprautun er líkt og Húðslípun sérlega vinsæl fyrri hluta desember.
Meðferðin er framkvæmdmeð þeim hætti að geli úr náttúrulegum
fjölsykrum er sprautað í línur og hrukkur í þeim tilgangi að jafna þær
út. Einnig er hægt að nota efnið til að móta andlitsdrætti og gefa þeim
fyllingu eða til að fylla upp í ör. Við notum gelið frá Neauvia Organic,
sem er hreinasta og öruggasta efnið á markaðnum í dag. Þetta er
fljótleg og áhrifarík meðferð sem er tilvalin fyrir þá sem vilja líta vel út um
hátíðarnar.



BryndísAlmamælirmeð

Aðgrynnka línur og endurnýja húðinameð LASERLYFTINGU

Aðauka þéttingu og ljóma húðarmeðHOLLYWOODGLOW

Að losna við djúpar hrukkurmeðGELÍSPRAUTUN

Aðendurnýja yfirborð húðarinnarmeðHÚÐSLÍPUN

Gjafabréf frá
eru jólagjöfin í ár!

Hægt er að skoða og versla

gjafapakkana í vefverslun

Húðfegrunar. Einnig er

hægt að koma við hjá okkur

í Vegmúla 2 og ganga frá

kaupum í afgreiðslunni.

Það er einfalt að ljúka jólagjafakaupunum fyrir fjölskyldu og vini
hjáHúðfegrun. Leystumálið í vefverslun okkar og
fáðu gjafabréfin send heim. Við bjóðum fjölbreytt
úrvalmeðferða og tilboðspakka á
ýmsu verði fyrir alla aldurshópa.

Tilboðspakkarnir eru með 15-30%
afslætti fram að jólum

Frábær jólagjöf fyrir fólk á öllumaldri.
Viðskiptavinir geta bókað sér viðtalstíma
til að fá ráðleggingar áður en
meðferð hefst.

Skartaðu þínu besta
umhátíðarnar
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Verslun
Guðlaugs A.Magnússonar
Skólavörðustíg 10
101 Reykjavík
Sími 562 5222
www.gam.is

T helma Jónsdóttir elskar tímabilskjóla
sem eiga sér sögu og sál ef svo má að
orði komast. Einna helst kjóla frá ár-
unum 1955 til ársins 1975. Hún er kon-
an á bak við Kjólasafn Thelmu á sam-

félagsmiðlum.
„Ég er alltaf í kjól og skiptir þá ekki máli hvert ég er að

fara. Ég á kjóla fyrir öll tilefni en sami kjóllinn getur líka
virkað vel í golfi eða á vinnufundi, mismunandi fylgihlutir
eru þá eini munurinn.“

Fyrir 20 árum fór Thelma að hafa áhuga á gömlum
kjólum.

„Ég elska gamla kjóla. Þeir eru einstakir, öðruvísi og
mun meiri gæði í þeim en í nýjum fjöldaframleiddum kjól-
um. Gamlir kjólar eru mitt áhugamál en suma kjóla hef ég
átt í meira en 20 ár og þeir eru alltaf í tísku í mínum bók-
um. Með kjólunum fæ ég jafnframt útrás fyrir sköp-
unarþörf og litagleði. Ég elska að fara í gersemaleit, finna
fallegan gamlan kjól, sem er dásamleg upplifun að mínu
mati.“

Kjóladagatalið á rætur að rekja til ársins 2019

Þú virðist eiga mjög marga kjóla, hvar finnurðu þá
bestu?

„Já, ég á marga kjóla en hef líka átt einhverja þeirra í
tugi ára og á heldur engar buxur. Ég bjó lengi í Berlín og
á marga kjóla þaðan en svo hef ég fundið ýmsar gersemar
bæði hér heima eða erlendis. Ég finn flesta kjólana mína á
flóamörkuðum og í „vintage“-búðum. Þegar ég er á leið
utan fer ég sem dæmi alltaf áður í rannsóknarleiðangur
og leita að „vintage“-búðum í viðkomandi borg. Þær búðir
eru oftast mun meira spennandi en „second hand“-búðir

þar sem þar eru eldri gersemar og starfsfólkið eða eig-
endurnir oftast með mikla ástríðu og þekkingu á gömlum
hlutum með sögu.“

Thelma hefur haldið úti síðu um kjólasafnið sitt á sam-
félagsmiðlum frá árinu 2017.

„Þetta átti í upphafi bara að vera fyrir mig og mína
nánustu en hugsunin var að halda utan um sögu kjólanna
minna, muna hvar ég keypti hvern og einn og reyna líka
að aldursgreina þá. Síðan fékk strax góðar viðtökur og áð-
ur en ég vissi af var alls kyns fólk farið að fylgjast með. Í
upphafi tók ég reyndar bara myndir af kjólunum á gínu
og sagði sögu þeirra, hvar ég hefði keypt þá, hvað ég not-
aði oftast við hvern kjól og reyndi að aldursgreina þá, það
er hvort kjóllinn væri sem dæmi frekar frá 1960 en 1970.
Rennilásar, saumar og þvottaleiðbeiningar eru sem dæmi
góðar vísbendingar til að finna út aldur kjóla.

Hægt og bítandi byrjaði ég svo að sýna myndir af mér í
kjólum, sem mér fannst reyndar alls ekki auðvelt í upp-
hafi, en fékk hins vegar mjög góð viðbrögð við því enda
öðruvísi að sjá kjóla á gínu en á alvörumanneskju.

Í nóvember árið 2019 fékk ég svo þá hugmynd að vera
með kjólajóladagatal. Þótt ég eigi mjög marga kjóla á ég
það samt til að fara aftur og aftur í þá sömu. Sumir hanga
því oft svo vikum eða mánuðum skiptir óhreyfðir inni í
fataskáp. Ég ákvað því að ögra aðeins sjálfri mér og
bregða á leik í aðdraganda jólanna og vera með jóladaga-
tal. Ég setti númer á alla kjólana sem hanga á slánni í
fataskápnum, 90 talsins. Á hverjum degi sneri ég síðan
kjólahjólinu; bingóhjóli sem til var á heimilinu, og núm-
erið sem kom upp réð því í hvaða kjól ég spásseraði um
þann daginn. Skemmst er frá því að segja að þetta sló í

„Ég á kjóla
fyrir öll tilefni“

Thelma Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Hafnarfjarðar,
ætlar að vera í rauðum kjól á jólunum. Hún er alltaf í kjólum, hvort
sem hún er að fara í vinnu, í golf, á fótboltaleik eða á ball.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Kjóll frá
Annika of
Botnia,
hannaður
af Juhani
Hirvonen
frá Vaasa í
Finnlandi.

Thelma var í pólýesterdragt af
bestu gerð á aðfangadag fyrir
tveimur árum.

Thelma er
sérfræð-
ingur í að
setja saman
fallega liti.

Hvítar þykkar
sokkabuxur eru
fallegar við vel
sniðna kjóla í lit.
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„Mamma vissi alveg hvað hún
varaðgera þegarhún gaf mér

fyrsta gítarinn!“



ROD VS9 frá HH Simonsen gefur
hárinu fallegar bylgjur. Það fæst
á www.beautybar.is og kostar

21.990 kr.

Bylgjujárnið frá HH Simonsen minnir
svolítið á vöfflujárnin sem gerðu allt vit-
laust fyrir um 40 árum nema að vöffl-
urnar úr bylgjujárninu eru miklu stærri
og grófari. Með þessu járni bylgjast hár-
ið fallega án þess að verða
úfið.

Áður en hárið er bylgjað
skiptir miklu máli að næra
það vel. Byrjaðu á því að
þvo það upp úr þínu uppá-
haldssjampói og settu hár-
næringu í hárið á eftir. Svo
skaltu setja hitavörn í hár-
ið áður en þú blæst það.
Það skiptir máli að hárið
sé þurrt þegar það er
bylgjað.

Til þess að fá fallegar
bylgjur í hárið skaltu
nota ROD VS9-
bylgjujárnið frá HH
Simonsen. Um er
að ræða járn sem
fagmenn nota. Skiptu
hárinu upp í átta hluta og
byrjaðu að framan öðrum megin og færðu þig svo
aftur í hnakka. Þá skaltu fara aftur fremst og bylgja
hárið lokk eftir lokk aftur í hnakka þangað til hárið er
allt komið með fallega liði. Þá getur þú hrist það að-

eins til og jafnvel sett örlítið hársprey í
hárið svo greiðslan haldist sem best. Með þessa
greiðslu getur þú mætt í hvert jólaboðið á fætur öðru
án þess að hafa áhyggjur af hárinu.

Settu
bylgjur
í hárið

Hér sést hvað hárið fær fallega lyft-
ingu með bylgjujárninu. Hárið þarf
að vera þurrt þegar það er bylgjað.

Heat Pro-
tection frá

Label.m
fæst á

www.beau-
tybar.is og

kostar
4.008 kr.

Það skiptir flesta máli að vera ekki
með úfið hár um jólin. Krullujárn hafa
notið mikilla vinsælda en nú hafa
bylgjujárn verið að koma sterk inn.

Marta María Winkel Jónasdóttir
mm@mbl.is

gegn og fékk ég mjög mikið af jákvæðum viðbrögðum. Úr
varð að ég tók kjólahjólið aftur fram í lok janúar árið eftir
og sneri því á hverjum miðvikudegi það árið. Í kringum
jólin árið 2020 jók ég þó í og byrjaði að snúa hjólinu á
hverjum degi þrettán dögum fyrir jól. Ætlunin er að gera
slíkt hið sama fyrir þessi jól.“

Fylgihlutirnir skipta ekki minna máli en kjóllinn

Það er algjörlega til fyrirmyndar hvernig Thelma setur
saman liti og hvernig sokkabuxurnar eru í stíl við skóna
stundum og fleira í þeim dúr. Þeir sem hafa reynt að finna
sokkabuxur við kjólana sína hér á landi hafa lent í því að
finna alls ekki rétta litinn en Thelma er góð í því.

„Ég á margar sokkabuxur og í öllum regnbogans litum.
Suma liti á ég líka í mismunandi tónum, sem dæmi ljós-
bleikar, fölbleikar, skærbleikar og dökkbleikar sokkabuxur.

Ég hef notað svona litríkar sokkabuxur allt frá unglings-
árum en þá var oft erfitt að finna þær. Ég datt helst um
þær þegar verið var að selja einhverja gamla lagera. Ég
stoppaði því ósjaldan í tærnar á þeim hér áður fyrr og geri
það reyndar stundum enn. Úrvalið af litríkum sokkabuxum
er þó mun meira en það var fyrir nokkrum árum og finn ég
þær orðið víðs vegar. Þegar ég dett inn á einhverja góða liti
kaupi ég stundum tvö pör, svona til öryggis.“

Hvaða ráð áttu fyrir þær sem eru alltaf í svörtu en vilja
koma sér í aðeins fleiri liti?

„Ég segi alltaf að lífið sé miklu skemmtilegra í lit. Mér
finnst reyndar að undanfarin ár hafi íslenskar konur orðið
duglegri að vera í fallegum litríkum kjólum en þá oftast
bara yfir sumartímann. Mig langar að hvetja þær til að nota
liti allan ársins hring – enda finnst mér í raun enn mik-
ilvægara að vera í litum í dimmasta skammdeginu. Það má
vel nota litríka sumarkjólinn yfir veturinn ef maður fer bara
í þykkar sokkabuxur og peysu. Fyrsta skrefið er kannski að
byrja á því að kaupa fylgihluti í einhverjum litum svo sem
sokkabuxur, klúta eða veski, og byrja þannig í litlum skref-
um.

Ég held að í gegnum árin hafi ég náð að hafa áhrif á
nokkrar konur varðandi aukið litaval og þær oft og tíðum
alsælar með að koma fleiri litum inn í fataskápinn.“

Ætlar að vera í fallegum kjól á jólunum

Hver er uppáhaldsliturinn þinn?
„Grasgrænn er í miklu uppáhaldi og hefur verið í mörg

ár og ég dregst að öllu í þeim lit. Bleikur heillar líka og
þessa dagana er guli liturinn farinn að toga í mig.“

Í hvaða kjól verður þú á jólunum?
„Ætli ég verði ekki í einhverjum fallegum rauðum

kjól en þá hef ég úr nokkrum að velja.“
Hvað um fylgihluti og skraut á jólum?
„Fylgihlutir eru ákaflega mikilvægir, sérstaklega

eyrnalokkar, sokkabuxur, slæður, í hár og skór. Ætli
ég eigi ekki fylgihluti í flestum litum og það eru

þeir sem eru oft punkturinn yfir i-ið í heildar-
útliti hvers dags. Ég er líka orðin ansi lunkin
við að púsla öllu saman og vil gjarnan sem
dæmi hafa eyrnalokka, sokkabuxur og skó í
stíl.

Eyrnalokkarnir og slæðurnar eru annars
líka flest af flóamörkuðum og „vintage“-
búðum en sokkabuxur og skó kaupi ég oftast
nýtt og ónotað.“

Thelma byrjaði strax á unglingsaldri að
fara eigin leiðir í fatavali.

„Ég setti sem dæmi dúk á hausinn á mér þegar
ég fór á árshátíð í grunnskóla og saumaði mér buxur
upp úr gömlum rúmfötum. Þegar ég var 18 ára fór
ég sem skiptinemi til Þýskalands og kynntist þá
flóamörkuðum sem opnuðu á nýja veröld. Ég flutti
síðan til Berlínar stuttu eftir stúdentspróf og hélt

þá áfram grúski á flóamörkuðum. Það hafði vissulega
fullt að segja að það var mun ódýrara að kaupa notað
en það var líka svo gaman að finna eitthvað einstakt,
að vera ekki eins og allir aðrir.“

Hvernig skreytir þú heimilið fyrir jólin?
„Við skreytum vissulega heimilið og þá kemur

áhuginn fyrir gömlum gersemum líka að vissu leyti
fram. Gamlir dúkar frá ömmu og gamalt jólatrés-
skraut eru í miklu uppáhaldi.“

Hvernig eru dæmigerð jól á þínu heimili?
„Við höldum ósköp hefðbundin jól með góðum

mat og samveru með fjölskyldu. Þegar foreldrar
mínir eru hjá okkur förum við í kirkju klukkan sex,

annars hlustum við á messuna í útvarpinu. Borð-
um innbakaða nautalund og síðan er alltaf
mandla falin í eftirréttinum, sem er þó alltaf
mismunandi milli ára, en maðurinn minn á all-

an heiðurinn af matargerðinni.“

Kjóll í anda sjö-
unda áratug-
arins. Appel-
sínugulu sokka-
buxurnar og
eyrnalokkarnir
gera mikið fyrir
heildarútlitið.

Þennan ermalausa
heimasaumaða kjól
frá áttunda áratugn-
um hefur Thelma
notað mikið undan-
farin 25 ár.
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Gefðu betri svefn!

Frí heimsending

Sækjum gömlu dýnuna

120 nátta prófun

10 ára ábyrgð
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Þ að er nóg að gera á stofunni fyrir jólin þar
sem Birna Óskarsdóttir eyðir mestum tíma
um þessar mundir.

„Það er alltaf mikil stemning í desember
í vinnunni en svo finnst mér dásamlegt að

slaka á og njóta með fjölskyldunni yfir hátíðirnar.“
Fyrir suma skiptir hárið og útlit þess meira máli en

jólafötin. Birna getur tengt við það. Hvað viðkemur hár-
vörum á jólunum leggur hún áherslu á að nota rakagef-
andi sjampó og næringu á þessum árstíma.

„Djúpnæring skiptir einnig miklu máli inn á milli hár-
þvotta. Ég nota alltaf olíu í hárið eftir sturtu. Svo er
mikilvægt að gleyma ekki hitavörninni fyrir blástur eða
sléttu- og krullujárnið.“

Efst í snyrtibuddunni á jólunum er sólarpúður og
kinnalitur sem gerir mikið í skammdeginu að mati
Birnu. Hún er vanalega með rauðan varalit og er ánægð
með IT cosmetics BB-farðann á húðina þegar hún er að
fara eitthvað fínt. Hún er hrifin af brúnum blautum
eyeliner og brúnum sanseruðum
blýanti á augun.

Ætlarðu að kaupa þér ein-
hver ný föt fyrir jólin?

„Ég hef ekki ákveðið
það ennþá en mér þykir
ekki ólíklegt að ég
kaupi mér fallega flík
fyrir jólin.“

Liðir í hárinu eru
alltaf vinsælir um
jólin að sögn Birnu.

„Mér þykir einn-
ig fallegt að spreyja
„texturizing“-spreyi
yfir liðina fyrir útlit
sem virkar án mikillar
fyrirhafnar. Fallegar
spennur og klemmur setja
punktinn yfir i-ið.“

Hvað langar þig helst í í
jólagjöf?

„Mér finnst skartið frá Kría jewellery mjög fallegt og
væri til í allt frá þeim. Svo langar mig í ilm frá YSL sem
heitir Libre.“

Hvernig hárvörur myndir þú
gefa í jólagjöf?

„Yfir veturinn eru hár og húð
oft þurr svo að ég myndi velja raka-

gefandi sjampó og góða næringu. Olía
og glanssprey eru líka flott í jólapakk-

ann.“
Ertu búin að velja þér fylgihluti, skartgripi og

hárspennur svo dæmi séu tekin fyrir jólin?
„Ég ætla að vera með hárið slegið en spenna það frá

andlitinu með gylltum spennum frá Balmain.“

„Ætla að vera með gylltar
spennur frá Balmain“

Birna Óskarsdóttir, hársnyrtir á Rauðhettu & úlfinum, er á því að hárið
skipti jafnmiklu máli og allt annað á jólunum. Hún ætlar að vera með
slegið hárið og gylltar spennur frá Balmain á jólunum.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Góð klipping
gerir mikið
fyrir hárið.

Birna er með fallegt hár
sem hún leggur mikið
upp úr að sé vel nært
og vandlega blásið.

Þessi farði
frá IT
Cosmetics
er í miklu
uppáhaldi.
Hann þekur
vel og gefur
húðinni fal-
lega áferð.

Birnu
langar í
ilminn

Libre frá
YSL.

Nip+Fab-
líkamsskrúbb-
urinn með glý-
kólsýru sem
jafnar húðá-
ferð, fjarlægir
þurrk og veitir
húðinni raka.
Kostar 3.580
krónur. Fæst í
Hagkaup.

Nip+Fab-líkamskrem með
glýkólsýru sem mýkir og jafn-
ar húðáferðina. Kostar 3.580
krónur. Fæst í Hagkaup.

Jólagjafir sem
gleðja húðina
Þeir sem vilja gefa góðar
gjafir fyrir húðina ættu
að skoða vörurnar frá
Nip + Fab sem eru hnit-
miðaðar húðvörur sem
bjóða upp á markvissar
og árangursríkar með-
ferðir. Merkið er leiðandi
í framleiðslu á vörum
sem miða að því að gera
húðina slétta, stinna og
bjarta yfirlitum. Einmitt
það sem allir þurfa á
þessum árstíma.

Tvö líf, Álfheimar 74, Glæsibær, s: 5178500
Opið 11-18 virka daga og 11-16 laugardaga

www.tvolif.is

JÓLAGJÖFIN FYRIR MINNSTU
BÖRNIN ER ERGOPOUCH

Auðveld og örugg leið til að vefja barnið inn.
Einstök hönnun sem breytist auðveldlega

úr vafningi í fyrsta svefnpokann þegar börn
byrja að velta sér.

ergoPouch pokinn er öruggur valkostur
í staðinn fyrir sæng fyrir börn frá fæðingu.

Verð: 8.990 kr.
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É g spái mikið í gæði og efni í fötum og líður ekki vel
í fatnaði úr gerviefnum eða í flík sem trosnar upp
og krumpast auðveldlega. Slíkt getur eyðilagt dag-
inn minn. Vönduð vara, góð snið og fallegir litlir
hlutir í hönnun er það sem ég fell

alltaf fyrir og því er kannski ekki að
undra að ég sé kolfallin fyrir Karen
By Simonsen-vörumerkinu. Ég er
líka mjög hrifin af góðum bamb-
usfatnaði líkt og JBS of Den-
mark býður upp á,“ segir
Maren Rós og útskýrir að jól-
in séu hennar uppáhaldstími.

„Jólin eru rómantískur
tími en við hjónin giftum okk-
ur á milli jóla og nýárs árið
2012. Það kom aldrei neitt ann-
að til greina en að halda jóla-
brúðkaup.“

Hvaðan kemur áhugi þinn á föt-
um?

„Ég hef alltaf verið með hugann við föt og
fallega hluti. Mamma var mjög dugleg að kaupa fal-
legar flíkur á mig sem barn, en ég hafði yfirleitt loka-
orðið og fór ekki endilega í hvað sem er. Það var
kona sem sagði eitt sinn við mig að hún myndi ekki
eftir mér öðruvísi en í hælaskóm og kjól, alveg frá
því ég var smástelpa. Ég átti líka mikið af Barbie-
dúkkum sem krakki sem alltaf voru uppstrílaðar
og fínar. Ég varð snemma áskrifandi að tísku-
blöðum og get endalaust pælt og skoðað í
þeim. Ætli ég hafi ekki fengið
áhuga á tísku frá ömmu
minni sem var alltaf
með puttann á púls-
inum og vel tilhöfð. Mamma og systir hennar
voru reyndar alltaf skvísur og hafa líklega haft
einhver áhrif á mig, þótt ég sé kannski með örlít-
ið rokkaðri stíl og fari venjulega bara mínar leiðir í
þessu sem öðru.“

Fann jólakjólinn frá Karen By Simonsen

Hvernig verður jólakjóllinn þinn?
„Jólakjóllinn er dásamlegur kjóll frá Karen

By Simonsen sem kemur í verslanir í vor.
Hann er að verða einn af uppáhaldskjólunum
mínum, svartur bundinn kjóll með fallegu
mynstri og sniðið er fullkomið fyrir mig og
efnið dásamlega fagurt og mjúkt.

Ég er reyndar mjög litaglöð yfirhöfuð en
ætla að vera í svörtu í ár, með fallega gyllta
skartgripi og skó. Punkturinn yfir i-ið
verða svo rauðar neglur og varir í stíl. Það
getur ekki klikkað. Svo verður pallíett-
ugleðin tekin fram fyrir áramótin.“

Þarf ekki fullkominn kjól til
að njóta jólanna

Áttu ráð fyrir þær sem eiga
erfitt með að finna sér eitthvað
fallegt að vera í á jólunum?

„Ég myndi alltaf setja þægindin í fyrsta sæti. Ég hef sjálf
lent í því að finna ekki rétta dressið en þá er líka hægt að kíkja í
skápinn og finna einhverja gersemi sem er falleg og þægileg og
stílisera það öðruvísi en maður hefur gert áður. Sem dæmi nota
fallegt belti og tosa upp mittið og mögulega fá sér fallega skó
við eldra dress og nýta þá fylgihluti sem maður á.

Jólin koma víst alveg þótt maður hafi ekki fundið fullkomna
kjólinn. Ég elska þegar maður getur gert gott úr hlutunum. Ef
viðkomandi á sem dæmi svartan eða rauðan kjól, þá er alltaf
hægt að redda sér með því að breyta og bæta við. Svo er bara
að njóta jólanna vel og vandlega.“

Notarðu skartgripi?
„Já ég er svolítið eins og krumminn sem hrífst af öllu blingi.

Dýrfinna Torfa gullsmiður er í miklu uppáhaldi hjá mér. Hún
er með einstakan stíl og á alltaf eitthvað fallegt á vinnustofunni.
Hún er heillandi gullsmiður og litríkur persónuleiki. Dyrberg

Kern er líka í uppáhaldi. Það má alltaf næla
sér í eitthvað fallegt þaðan. Uppáhaldsskartið
mitt er þó hálft hjarta sem ég er yfirleitt alltaf
með á mér en amma er með hinn helminginn í
sumarlandinu. Það er skart sem mér þykir
hvað vænst um og svo auðvitað giftingarhring-
urinn minn.“

Hvað um hár og förðun?
„Góður blástur er gulli betri. Ég verð að

hafa hárið í lagi. Ef það er ekki í lagi get ég
orðið ómöguleg. Ég held að við systurnar og
mamma höfum allar fengið það frá ömmu að leggja áherslu á að
hafa hárið í lagi alltaf. Ég er oftast með slétt hárið eða í fal-
legum bylgjum, svo getur taglið oft verið kostur í amstri dags-
ins. Mér finnst fátt jafn heillandi og fallegar og vel hirtar auga-
brúnir. Ég farða mig á aðfangadag og passa að láta alltaf augun
tóna við lit kjólsins. Ætli ég verði ekki með fallega dökk
smokey-augu í ár með smá gylltum lit í og rauðan varalit. Það
er alltaf flott.“

Lærði af reynslunni að setja þægindin framar útlitinu

Þótt allir vilji vera í sínu fínasta pússi eru jólin sá
tími að verkefnin eru oft mörg og fatnaðurinn þá

stundum illa leikinn í sem dæmi eldhúsinu.
Þægindin skipta svo alltaf máli.

„Þegar ég var sex ára saumaði amma
Stína á mig fallegan hvítan tjullkjól
með púffermum nema hún lætur mig

máta og segist ætla að setja fóður í ermarnar.
Ég hélt nú síður. Ég vildi bara hafa þær úr tjulli og

gegnsæjar, sem hún lét eftir mér en lét þau orð fylgja að
þetta yrði vont, myndi stinga og mig klæja. Ég hlustaði auðvit-
að ekki á það og dröslaðist í kjólnum allan aðfangadag og
-kvöld. Mér fannst ermarnar flottar en þær meiddu mig svo
mikið að ég var orðin rauð undan þeim, en ég sagði það aldrei
upphátt og held ég sé að segja það fyrst hérna. Kjólinn notaði
ég samt oft og mikið aftur, enda algjör toppur á þessum tíma.
Það sem ég tók út úr þessu var sá lærdómur að velja þægindin
fram yfir útlitið.“

Verður í svörtum kjól með
gullskartgripi á jólunum

Maren Rós Steindórsdóttir, sölustjóri Karen
By Simonsen á Íslandi, er í jólaundirbúningi
þessa dagana. Eitt af áhugamálum hennar er
fatnaður og hugsar hún um föt allan daginn.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Maren Rós hefur frá því hún
man eftir sér haft mikinn
áhuga á tísku og fatnaði.

Svartur klæðnaður og
rauður varalitur er við-
eigandi á jólunum.
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Maren Rós er
mikið fyrir gyllta
skartgripi.

Glitrandi skór
sem setja punkt-
inn yfir i-ið.

Maren Rós
segir fylgi-
hluti og skó
skipta miklu
máli varð-
andi útlitið.

Þótt hún verði í svörtu
á jólunum er hún vana-
lega mikið fyrir liti.



Englabörnin Kringlunni sími 552 2201



Morgunblaðið/Eggert

Í desember klæðir hún sig
í jólaföt alla daga og á alls
konar jólaföt á lager.

„Ég klæði mig í jólaföt
alla daga í desember“

Sigríður Ásdís Þórhallsdóttir, eða Sigga Dísa eins og hún er kölluð, er
mikið jólabarn sem er kannski ekki skrýtið því hún á afmæli 14. desember.

Marta María Winkel Jónasdóttir mm@mbl.is
❄ SJÁ SÍÐU 84
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Hér áður fyrr voru bara
tveir hópar sem bjuggu í
Danmörku. Þeir sem áttu
Mávastellið og hinir, sem

voru að safna fyrir því.

MÁVASTELLIÐ

Binni Glee er kominn í
klikkað jólaskap og segir
að bleikur sé jólaliturinn.

BLEIKUSTU
JÓLIN

Hjónin Halla Bára og
Gunnar Sverrisson kunna

að búa til einstaka
jólastemningu.

DILLANDI
DESEMBER

F
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S igga Dísa starfar í móttökunni í verslun Origo í
Borgartúni og er alltaf í miklu jólaskapi í versl-
uninni. Það fer ekkert fram hjá viðskiptavinum
og samstarfsfólki hennar. Hún smitar þannig út
frá sér jólastemningunni.

„Stundum held ég að af því að ég fæddist 10 dögum fyrir
jól að ég sé svona mikið jólabarn. Ég er líka mjög spennt
að halda upp á afmælið mitt og síðan koma jólin þannig að
það er nóg að gera hjá mér í desember,“ segir hún.

Sigga Dísa segist skreyta mjög mikið þannig að það er
alltaf komin jólastemmning á heimilið hennar í lok nóv-
ember.

„Mamma og pabbi gáfu mér í afmælisgjöf í fyrra jóla-
skraut inn á salernið sem ég hef hengt upp, sturtuhengi,
baðmottu og klósettseta í stíl með jólasveinum. Þetta hefur
slegið í gegn hjá vinum og kunningjum sem koma í heim-
sókn um jólin, sumir springa úr hlátri og liggja hér í kasti
þegar þau kíkja inn á bað,“ segir hún og brosir.

Klæðir sig í jólaföt alla daga í desember

„Ég klæði mig í jólaföt alla daga í desember og mæti
þannig klædd í vinnuna mína hjá Origo. Ég er alltaf með
jólaeyrnalokka, klæði mig í jólakjóla, jólapeysur, jólabuxur,
jólasokka og jólavesti um jólin. Ég smita án efa út frá mér
jólastemmninguna enda alltaf í sérlega góðu jólaskapi í des-
ember,“ segir hún og brosir.

„Það er skemmtileg stemmning í Origo fyrir hátíðarnar.
Við skreytum auðvitað í versluninni en það mætti alveg
meira skraut að mínu mati, ég er ekkert að vinna með míni-
malískan lífsstíl þegar kemur að jólaskrauti. En við erum í
jólaskapi í versluninni, spilum jólalög og höfum bara sér-
lega gaman fyrir jólin.“

„Ég er meira fyrir gamalt jólaskraut, jólasveina og helst
þarf allt að vera í rauðum lit, uppáhaldsskrautið mitt er
fyrsta jólaskrautið sem ég keypti mér sem eru jólafígúrur
að róla sér í tré, algjörar dúllur. Ég byrjaði í fyrra að safna
jólalukkutröllum sem eru sjúklega sæt og mér finnst voða-
lega gaman að spila jólalög af gömlum plötum. Ég á mikið
jólaskraut frá ömmu minni og foreldrum mínum sem er
gamalt og hefur að einhverja merkingu og mér þykir vænt
um. Ég er minna fyrir hlutlaust, hvítt, nútímalegt jóla-
skraut, mér finnst það mjög fallegt en finnst það ekki passa
inn á mitt heimili.“

Dugleg að horfa saman á jólamyndir og spila

Sigga Dísa segist alltaf elda kalkún á aðfangadagskvöld.
„Við erum hér þrjú, sonur minn og dóttir eru með mér.

Sigríður Ásdís Þórhallsdóttir
er hér ásamt syni sínum,
Ólafi Ólafssyni.

Morgunblaðið/Eggert
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Hér má sjá jóla-
styttu með ljósi og
öllu tilheyrandi.

Jólaplata Strump-
anna kemur fólki í
einstaka stemningu.

Hver krókur og kimi er
jólaskreyttur á heimilinu.

Ég er meira fyrir
gamalt jólaskraut,
jólasveina og helst
þarf allt að vera í
rauðum lit, uppá-
haldsskrautið mitt er
fyrsta jólaskrautið
sem ég keypti mér
sem eru jólafígúrur
að róla sér í tré, al-
gjörar dúllur. Ég byrj-
aði í fyrra að safna
jólalukkutröllum sem
eru sjúklega sæt og
mér finnst voðalega
gaman að spila jóla-
lög af gömlum plöt-
um.

❄
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Krakkar um víða VERÖLD

SKEMMTILEGSPIL
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Hvaða staðreyndir um Evrópu ættu allir að

þekkja? Hvað veistu um evrópska íþróttamenn?

Þekkir þú sögu meginlandsins og eyjanna í

kring? Ertu vel að þér í evrópskum dægur-
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Evrópa
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Spurningar eftir
Stefán Pálsson



Þau eru 12 og 14 ára og það er
auðvitað mjög skemmtilegt að
vera með þeim á jólunum. Við
höfum það geggjað notalegt
litla fjölskyldan í Kópavog-
inum. Við erum dugleg að
horfa saman á jólamyndir
og við spilum líka mikið
borðspil. Við höfum það
notalegt og kósí á jóladag
og borðum kökur og konfekt,
erum bara í náttfötunum og
horfum á jólamyndir. Það er
bara æðislegt finnst okkur. Ég
slepp sem betur fer við jólaboð á jóla-
dag. Mínar uppáhaldsjólamyndir eru Elf og Bad
Santa. Þær eru alltaf í sjónvarpstækinu hér á
heimilinu um jólin. Svo er Trölli stal jólunum með
Jim Carrey alltaf klassísk jólamynd. Við horfðum
einmitt á hana þegar við vorum að skreyta um
daginn.“

Sigga Dísa er með gervijólatré og skreytir það
með jólaskrauti sem henni þykir sérlega vænt um.

„Jóladúkurinn undir trénu er frá ömmu minni sem hún
bjó til og svo á ég nokkrar jólakúlurnar eru frá henni líka
en svo hef ég keypt eitt og annað í útlöndum sem mér
finnst gaman að raða saman.“

Bakar smákökur fyrir jólin

„Ég hef gaman að baka smákökur fyrir jólin.
Jólatónlistin hljómar líka um heimilið enda elska

ég jólalög. Ég geymi að spila þau þar til í 1.
desember, maður má heldur ekki fá leið á jóla-
lögunum, þau byrja svolítið snemma á útvarps-
stöðvunum. Í desember er ég alltaf með „Jóla-
dagsins“ á Instagram þar sem ég set mynd af
því sem ég er í þann daginn, hægt er að fylgj-

ast með því Instagraminu mínu sem er sigga-
disa.“

Hún tekur þátt í uppsetningunni á
vasaljósa jólaleikritinu Jólaskóg-

urinn í Guðmundarlundi. „Skóg-
urinn er skreyttur með ljósum
og alls konar skrauti og er
mjög flottur. Leikritið er inni
í skóginum og þar myndast
ævintýraleg jólastemmning.
Það eru sýningar frá 27. nóv-

ember og út allan desem-
bermánuð. Jólaskógurinn var

haldinn í fyrsta skipti í fyrra og
verður aftur núna í ár og það er

mikil tilhlökkun hjá mér og öllum sem
taka þátt í því, það koma allir út úr skóginum í miklu jóla-
stuði,“ segir hún.

Fjölskyldan lætur það eftir sér sem
aðra dreymir kannski bara um en þora
ekki að framkvæma. Hér er uppblásinn
jólasveinn í öllu sínu veldi.

Jólatréð er vel skreytt. Hvað
er íslenskara en jólaskraut
sem er eins og dós af
grænum baunum frá Ora?

Húsráðandi á mörg
pör af sérstökum jóla-
eyrnalokkum sem hún
notar grimmt allan
desember.

Sigga Dísa kann svo
sannarlega að raða sam-
an rétta jólaskrautinu.

Í fyrra fékk húsráðandi þetta jóla-
sturtuhengi og fleira jólaskraut inn
á baðherbergi í jólagjöf. Þessi
hönnun hefur vakið mikla kátínu á
meðal gesta sem laumast á sal-
ernið heima hjá fjölskyldunni.

Morgunblaðið/Eggert
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Útsaumað jólalistaverk
setur svip sinn á heimilið.

Hljómplatan ABBA Voyage, frá sænsku
hljómsveitinni ABBA mun eflaust leyn-
ast í nokkrum jólapökkum forfallinna
ABBA-aðdáenda þessi jólin. ABBA-
aðdáendur, og jafnvel aðdáendur
Hringadróttinssögu, geta svo tekið
upp prjónana fyrir jólin og prjónað sér
ABBA-jólapeysu. Það gerðu í það minnsta
Björn Ulvaeus, liðsmaður ABBA, og breski leikarinn Ian McKellen,
sem þekktastur er fyrir túlkun sína á Gandálfi í Hringadróttinssöguþríleiknum og
þríleiknum um Hobbitann sömuleiðis. McKellen virðist vera mikill aðdáandi sveit-
arinnar en hann birti myndband af sér og Ulvaeus með prjóna í höndum, greini-
lega að vinna í samstæðum ABBA-peysum.Skjáskot/Instagram

Abba Voyage mun
eflaust leynast í
einhverjum jóla-
pökkum þetta árið.

ABBA á
jólunum

Björn Ulvaeus og Ian McKel-
len prjóna Abba-jólapeysur.
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H ugmyndin
að Desem-
ber er
hreint ekki
okkar

hjóna. Við tvö hefðum líklega
ekki farið í að gera bók sem
þessa þótt hún falli vel að
okkar útgáfu hjá Home and
Delicious. Þegar við vorum
að vinna við síðustu bókina
okkar, Heimili, þá tókum við
myndir hjá Margréti Jóns-
dóttur, leirlistakonu á Ak-
ureyri, sem er góð vinkona
okkar. Við vorum að sjálf-
sögðu heilmikið að spjalla við
hana og Móheiði, dóttur hennar, og í spjallinu
vörpuðu þær fram þeirri hugmynd að þær lang-
aði svo til að gera jólabók og hvort við værum
kannski til í að gera hana með þeim.

Við vorum strax til í það og þarna í september
í fyrra byrjuðum við á undirbúningi á fullu og
myndatökur hófust snemma í desember. Það var
skemmtilega nýtt að vinna að bók á okkar veg-
um með öðrum en gat ekki verið betra en með
þeim mæðgum. Við veltum mikið fyrir okkur
efnistökum og uppsetningu og vorum sammála
um að bókin ætti að vera um desember, aðvent-
una og jólin. Áherslan er ekki á jólin sjálf heldur
vikurnar fram að jólum – hún er um þennan
dimmasta tíma ársins og hvernig má njóta hans,
sama hver við erum og hvaðan við komum. Des-
ember byggist á innblæstri og hugmyndum fyrir
hlýja og einlæga samveru án allrar tilgerðar og
upphefðar og svo eru þar gómsætar uppskriftir
sem þær mæðgur gera mikið fyrir sig og sína á
þessum árstíma. Þær uppskriftir eru hins vegar
þannig að margir eiga eftir að elda þær og baka
aðra mánuði ársins og taka Desember niður úr
hillunni í mars jafnt sem maí,“ segir Halla Bára.

Þegar hún er spurð hvort þau hjónin séu mikil
jólabörn segir hún að þau séu meira svona des-
emberbörn.

„Við erum fyrir allt það ljúfa sem desember
getur boðið okkur upp á. Í venjulegu árferði er
töluvert um að vera hjá okkur í desember, það
eru afmæli í desember sem oft verða að jólaboð-
um og svo höfum við verið að gefa út bækur sem
þarf að sinna í desember. Í flestum tilfellum eyð-

um við svo jólunum á Akureyri hjá foreldrum,
tengdaforeldrum, afa og ömmu og það er rosa
jólalegt!“

Hvað er það við jólin sem er heillandi?

„Jólin geta verið yndislegur tími fyrir fólk en
þau geta líka verið erfið fyrir marga. Þau kalla
fram svo miklar minningar sem geta verið sárar
og því getur þessi tími sem jólin eru verið allt
annað en gleðilegur. En það sem gerir jólin
heillandi, fyrir mig og okkur fjölskylduna, eru
líka vikurnar fram að jólum. Við höfum það
mottó að vilja og reyna að hafa alla daga góða
daga og það sama á við um desember. Við köll-
um bara fram aðra stemningu í myrkrinu með
ljósum, mat og bakstri, góðri lykt, tónlist, fal-
legum blómum, jólakvikmyndum og ýmsu sem
til fellur. Svo þegar kemur að jólunum sjálfum,
þá hefur desember ekki einkennst af bið eftir
þessum nokkru dögum, heldur þvert á móti leitt
okkur ljúflega inn í jólin.“

Hvað getur fólk gert til að búa til ríkulega
jólastemningu án þess að það kosti of mikla pen-
inga og tíma?

„Ég hugsa alltaf fyrst um ljós og lýsingu í
formi kerta, sería og pappastjarna því að mínu
mati er það alltaf lýsing sem skapar stemningu,
sama hver árstíminn og tilefnið er. Hvít loftlýs-
ing í botni gerir ekki mikið til að skapa hlýtt and-
rúmsloft og vellíðan ef ekki þarf hreint og beint á
henni að halda, heldur þarf að deyfa ljós og leyfa
mýktinni að flæða. Ég vil ekki hafa seríur og
pappastjörnur með hvítu ljósi heldur gylltu og
ekki spillir ef hægt er að stilla styrkinn á ljósinu.

Við höfum ekki verið mikið í því að kaupa ann-
að skraut því þetta er svo mikilvægt atriði að
mínu mati og gerir allra mest. Lykt af smáköku-
bakstri er alltaf heillandi á þessum árstíma. Að

taka fram alla kassa með jólaskrauti liðinna ára,
raða því fallega saman og kalla fram minningar
með gömlu skrauti og jafnvel lúnu. Fegurðin er
ekki fólgin í fullkomnun, heldur þvert á móti.
Annars sýnir nýja bókin okkar á einstaklega fal-
legan hátt hvernig má kalla fram einstaka jóla-
stemningu án fyrirhafnar eða kostnaðar,“ segir
Halla Bára.

Hvað kemur þér í jólaskap?
„Það er ekki eitthvað eitt heldur svo margt en

mér finnst það alltaf vera tengt minningum sem
vakna við að sjá og heyra, finna lykt, smakka og
koma við. Þetta ár sem við höfum verið að vinna
að þessari bók hefur oft komið fram jólatilfinn-
ing innra með mér sem mér finnst einmitt styðja
það sem ég er að tala um að kveiki þetta jóla-
skap.

Þegar við vorum að mynda í desember í fyrra
var mjög margt og mikið jólalegt í gangi hjá okk-
ur. Þegar við mynduðum mestallan matinn í
febrúar, og allt var á kafi í snjó á Akureyri, þá
kom þessi tilfinning oft fram. Við mynduðum
hins vegar nokkrar uppskriftir í júlí og ágúst,
þegar sumarið var í hápunkti fyrir norðan og hit-
inn um 25 gráður, og ég viðurkenni að þá gerði
þessi tilfinning lítið vart við sig. Þannig að það
má segja að desember hafi komið nokkrum sinn-
um hjá okkur á einu ári og jólin verið extra löng!
Ég hlakka mikið til aðventunnar og jólanna að
þessu sinni, margt skemmtilegt í gangi en hvað
skemmtilegast finnst mér þó að við hjónin eigum
20 ára brúðkaupsafmæli á gamlársdag. Því ætl-
um við að fagna.“

Það þarf ekki
að kosta mikla
peninga að búa
til rétta jóla-
stemningu
Halla Bára Gestsdóttir er höf-
undur bókarinnar Desember, sem
hún skrifaði ásamt eiginmanni
sínum, Gunnari Sverrissyni, og
vinkonu þeirra, Margréti Jóns-
dóttur leirlistakonu á Akureyri
og Móheiði dóttur Mar-
grétar. Halla Bára segir að
það þurfi ekki að kosta
mikla peninga að búa til
sanna jólastemningu og
rétt lýsing geti skipt sköp-
um til þess að hafa það
sem best.

Marta María Winkel Jónasdóttir |
mm@mbl.is

Mæðgurnar Móeiður og
Margrét skreyta jólatré.

Halla Bára Gestsdóttir
er einstök stemnings-
manneskja en hún og
eiginmaður hennar
hafa gefið út margar
bækur um íslensk
heimili.

Þegar við mynduðum mestallan
matinn í febrúar, og allt var á kafi í
snjó á Akureyri, þá kom þessi tilfinn-
ing oft fram. Við mynduðum hins
vegar nokkrar uppskriftir í júlí og
ágúst, þegar sumarið var í hápunkti
fyrir norðan og hitinn um 25 gráður,
og ég viðurkenni að þá gerði þessi
tilfinning lítið vart við sig.
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Kerti, greni og
könglar skapa jóla-
lega stemningu.

Mæðgurnar
leggja á borð.

Ljósmyndir/Gunnar Sverrisson
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B inni Glee, áhrifavaldur og raunveruleikastjarna,
hefur það náðugt þessa dagana. Hann er að und-
irbúa sig fyrir nýja þáttaröð af Æði og alls konar
önnur spennandi verkefni sem hann getur illa sagt
frá að svo stöddu.

Vegna tímans sem hann hefur haft að undanförnu er hann nú
búinn að skreyta allt heimili sitt með bleiku jólaskrauti.

„Ég flutti til Reykjavíkur í maí á þessu ári og verð að segja að
það er aðeins rólegra og meira kósí á Akureyri en hér í
miðborginni. Ég kann vel við mig í fallegu íbúð-
inni minni á Hverfisgötu en það er mjög mikið af
fólki í Reykjavík og frekar mikil læti.“

Binni Glee setur rólegheit og frið framar mörgu öðru í
lífinu og saknar fjölskyldunnar, sem hann mun hitta á
jólunum.

Hvaða hug berðu til jólanna?
„Ég er mikið jólabarn og er byrjaður að hlusta á

jólalög. Ég er einnig búinn að vera að kaupa mér
piparkökur og alls konar jólakökur. Ég er búinn að
skreyta allt hér heima.

Íbúðin mín er hvít og stílhrein
og hér fæ ég að ráða hvernig hlut-
irnir líta út. Ég er búinn að eyða
peningum í skraut á netinu og var
að klára að setja seríur á sval-
irnar.“

Þeir sem þekkja Binna Glee vita
að snjór er honum mikilvægur.

„Ég fer ekki óttalaus inn í jólin
þar sem ég er í fyrsta skiptið einn
hér í miðborginni. Ég er heppinn
með staðsetningu og hef heyrt að hér sé
mjög jólalegt, sem ég er spenntur að
upplifa, en ég óttast að það muni ekki
snjóa og það verður erfitt fyrir mig.“

Finnst bleiki liturinn flottur inni í
íbúðinni á jólunum

Af hverju valdirðu þér bleikt jóla-
skraut?

„Ég er vanur öllu grænu og rauðu en
vildi hafa bleikt hjá mér því íbúðin er hvít
og það passar bara svo vel að vera með
allt bleikt. Ég er meira að segja með
bleikt jólatré.“

Binni Glee taldi mikilvægt að flytja í
höfuðborgina til að vera nær þeim sem
hann vinnur fyrir.

„Fólkið á Akureyri er svo gott og það er þægilegt að vera þar
en þegar maður er orðinn svona stór stjarna á samfélagsmiðlum
verður maður að vera hér í bænum,“ segir Binni Glee og útskýrir
lífið í sviðsljósinu aðeins betur. „Það getur verið stressandi að
vera frægur. Bara það að fara út í búð getur verið erfitt. Ég er
með félagskvíða og þótt ég elski að fólk vilji taka myndir með

mér og tala við mig getur það líka verið erfitt. Ég reyni að setja
fókusinn á að fólk er ástæða þess að ég er vinsæll og ástæða þess
að ég get unnið við að skemmta mér í lífinu. Í grunninn er ég
mjög mikið fyrir kyrrð og ró og því á ég best heima í litlu bæjar-
félagi.“

Þegar Binni Glee var sextán ára var líf hans frekar rólegt og
gott að eigin sögn.

„Svo breyttist allt. Sumt er jákvætt og annað neikvætt. Ég
upplifi mjög mikið þakklæti eins og ég sagði áður og ánægju en
svo stundum upplifi ég neikvæða hluti, eins og stress og kvíða og
pressu frá samfélaginu.“

Verður á Akureyri á jólunum

Binni Glee biður vanalega ekki um neitt í jólagjöf en er mjög
hrifinn af því að fá peningagjafir.

„Ef ég fæ pening að gjöf get ég valið mér það sem mig langar í
í staðinn fyrir að fá bara eitthvað sem ég þarf ekki. Eins og ilm-
vatnsgjafasett sem mér líkar ekki. Fjölskyldan mín er meira
bara að gefa mér pening, þá ræð ég hvað ég kaupi. Annars er ég
mikið fyrir ilmkerti þessa stundina. Ég elska kertin frá Bath &
Body Works. Það eru að koma 20 nýjar tegundir af kertum frá

þeim, handsápur og fleira áhugavert fyrir heimilið á jól-
unum. Ég kaupi mikið af vörum frá þeim núna.“

Hvernig verða jólin?
„Ég ætla heim á Akureyri og verja jólunum

með fjölskyldunni. Það er svo dásamlegt, ég er
vanalega að stússa við að kaupa gjafir á Þor-
láksmessu, fer í jólahúsið og á fleiri staði, síð-

an sef ég út á aðfangadag jóla. Það er svo mikil
stemning á Akureyri á jólunum. Ég er spenntur

fyrir matnum. Við erum alltaf með ham-
borgarhrygg og brúnaðar kartöflur, sem

mér finnst best í heimi. Svo á jóladag þá
fer ég alltaf í matarboð hjá systur pabba
og svo er ég bara að gera eitthvað huggu-
legt með fjölskyldunni á jólunum. Ég

rúnta alltaf með vinum mínum á milli jóla
og nýárs. Það er alltaf snjór á jólunum á

Akureyri og þessi stemning, að
keyra í snjó, finnst mér mjög

heillandi. Þess vegna er ég smávegis
stressaður að það verði ekki nægur jóla-

snjór í Reykjavík því fólk er búið að segja
mér að það sé ekki mikill snjór hér. Sumir

hata snjó en mér finnst hann svo kósí.“

Karlar vilja sokka og ilmvatn

Hvernig er verkaskiptingin á heimili
þínu á Akureyri?

„Mamma eldar alltaf matinn, því hún
treystir ekki pabba til þess. Svo erum

við öll saman að borða og opna pakkana. Þau
fara vanalega í kirkju á aðfangadag eftir
að við höfum opnað pakkana. Þá er ég
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Jólalitur-
inn í ár er
bleikur!
Brynjar Steinn Gylfason, betur þekktur
sem Binni Glee, veit fátt betra en að vera
á Akureyri á jólunum. Hann er búinn að
skreyta allt heima hjá sér með bleiku jóla-
skrauti og kaupa alls konar jólailmkerti
sem gera upplifunina einstaka.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Ljósmynd/Heimkaup

Glamglow Bright-
eyes-augnkremið

lýsir upp augn-
svæðið á jólunum.

Fæst í Heim-
kaupum og kostar

5.272 krónur. Bleika jóla-
tréð fer vel í
ljósu íbúðinni
hans Binna
Glee.

Gleðileg bleik
jól að hætti
Binna Glee!

Ljósmynd/Instagram

Binni Glee
mælir með því

að huga að
húðinni á jól-
unum. Nip +

Fab vítamín C-
hreinsirinn

fæst í Heim-
kaupum og

kostar 1.352
krónur.

Binni Glee elskar allt sem er bleikt.
Hann sér lífið í bleiku og er það viðhorf
hans til þess að vera til.



JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 25. NÓVEMBER 2021 91

Góðar hugmyndir
að jólauppskriftum
á gottimatinn.is

vanalega heima að hvíla mig. Ég á eina systur,
sem er besta vinkona mín. Hún er fimm árum
yngri og það er bara allt mjög notalegt heima
hjá okkur.“

Hvers óska karlmenn sér í jólagjöf á þessu
ári?

„Ilmvatns og sokka. Ég er ekki viss, en ég
hugsa alltaf um ilmvatn og sokka sem gjöf fyrir
karlmenn. Ég myndi reyna að komast að því
hvort hann vill mjög herralegan ilm eða ilmvatn
eins og ég geri. Svo þetta með sokkana; það er
bara eitthvað svo notalegt og sætt. Ég upplifi
eins og margir karlar þurfi nýja sokka. Fæt-
urnir þurfa að lykta vel og allir verða að eiga
gott ilmvatn.“

Binni Glee á sinn eigin bíl á Akureyri en
ferðast um í strætó eða fer á milli staða gang-
andi þegar hann er í Reykjavík.

„Það er svo langt síðan ég keyrði bílinn minn

síðast að ég get ekki beðið
eftir að fara að keyra í
snjónum á Akureyri.

Ég bara elska að
keyra um og skoða
jólaskrautið, ljósin
og bara skoða Ak-
ureyri alla, sem er
svo mikill jólabær.“

Að fá ömmu sína til
landsins væri
draumur

Hvað geturðu sagt okk-
ur um þig sem enginn veit?

„Ég sprengi aldrei flugelda og
held ekki á blysi. Ég er ekki fyrir hávaða
eða óvæntar sprengingar, svo um áramótin þá
stend ég inni og horfi út um gluggann heima.

Ég held að enginn viti
þetta um mig.“

Ertu klár í að elda?
„Ég veit ekki hvort

ég er bestur í því en
ég get alveg eldað.
Sérstaklega auð-
velda rétti. Ég fékk
æfingu í því þegar ég
var á ketó. Ég elda

oft fisk og þannig en
ég þakka ketó mína

eldamennsku og núna
held ég bara áfram að gera

góðan mat fyrir mig þótt ég sé
hættur á ketófæði.“

Hvernig verða jólafötin þín á þessu ári?
„Ég er ekki búinn að hugsa út í það en ég er

oftast í svartri skyrtu og fínum svörtum buxum.

Á Akureyri er ég vanalega náttúrulegri í útliti.
Í Reykjavík fer ég meira yfir strikið í klæða-
burði. Svo yfir jólin er ég í kósí heimagalla,
borða jólakökur og heitt súkkulaði og horfi á
góða jólamynd. Uppáhaldsjólamyndin mín er
Home Alone og svo er Elf dásamleg.“

Ef þú gætir fengið eina ósk uppfyllta á jól-
unum, hver væri hún?

„Það væri að fá ömmu mína frá Filippseyjum
til landsins. Hún er uppáhaldið mitt í öllum
heiminum en vegna kórónuveirunnar hef ég
ekki getað farið að heimsækja hana.

Ég ólst mikið upp hjá henni, en hún flutti ut-
an 2008. Tíminn líður svo hratt og ég er svo
mikill ömmustrákur að ég vildi helst af öllu vera
með henni á jólunum. Af henni er eina inramm-
aða myndin á heimilinu. Það er aldrei stress í
kringum ömmu, hún er svo róleg og er mjög
mikið elskuð af öllum.“

Ljósmynd/Heimkaup
Binni Glee er búinn að skreyta
íbúðina sína hátt og lágt með fal-
legu skrauti í bleikum lit.

Ljósmynd/Instagram
Af hverju ekki að vera með bleikt
jólatré og jólaskraut á jólunum?
Binni Glee er ekki að flækja hlutina.

Ljósmynd/Instagram
Binni Glee elskar að fá sér kökur á
jólunum. Að sjálfsögðu eru þær
betri ef þær eru bleikar!

Það jafnast
fátt á við
piparkökur
með bleik-
um glassúr!



Þ að er sterk hefð fyrir því í okkar sam-
félagi að fólk safni stelli. Þegar ég var
spurð að því í fyrsta skipti hvaða stelli
ég væri að safna fannst mér spurn-
ingin framandi. Ég hafði nýverið

keypt fyrstu íbúð og átti varla fyrir mat. Manneskja
í slíkri stöðu safnar ekki rándýrum matardiskum.

Í kringum þrítugt fannst mér við hæfi að fara að
safna stelli og gat ómögulega ákveðið hvaða stelli
ég ætti að byrja að safna. Mest langaði mig að safna
matarstelli frá tískumerkinu Kenzo en þeir diskar
fengust bara í einni verslun sem ég vissi um og hún
var í Kaupmannahöfn. Á þessum árum var ég lítið
að skjótast til Kaupmannahafnar og alls ekki til að
kaupa mér diska í stellið. Þessari diskasöfnun lauk
því eiginlega áður en hún hófst fyrir alvöru. Síðan
þá hef ég leitað að þessum diskum en sú leit hefur
ekki skilað árangri ennþá. Diskarnir eru þó jafn-
fallegir í dag og þeir voru þá.

Eftir að hafa farið sirka 180 hringi í hraðlest hug-
ans um hvaða stelli væri gaman að safna varð
mávastellið fyrir valinu. Það þótti pínu hallærislegt
á þeim tíma og var ekki komið á þann stað að fólk
væri að slást um það í lokuðum í facebook-hópum.
Þótt mávar séu kannski ekki kóngarnir í dýraríkinu
þá eru þeir ósköp friðsælir þegar búið er að hand-
mála þá á postulín. Stellið minnti mig líka á allar
góðu veislurnar sem voru haldnar heima hjá lang-
ömmu minni, Huldu Sólborgu Haraldsdóttur, og
langafa mínum, Jónasi Böðvarssyni, sem var lengst
af skipstjóri hjá Eimskip. Þar var til mávastell fyrir
24 og þegar stórfjölskyldan kom saman var það
notað – þótt það þyrfti að handþvo hvern einasta
disk.

Mávastellið á sér langa sögu. Það var fyrst fram-
leitt 1892 af Bing & Grøndahl, sem var stofnað
1853. Stellið hefur í gegnum tíðina verið eitt vinsæl-
asta stell Danmerkur, sem kemur kannski ekki á
óvart. Hugmyndin að stellinu er sótt í danska nátt-
úru, öldugang hafsins, hafskeljar, fljúgandi fugla og
himininn sjálfan. Þegar mávastellið var hvað vin-
sælast voru til tveir hópar í Danmörku; þeir sem
áttu mávastell og svo þeir sem voru að safna fyrir
því. Það kemur ekki á óvart því litapallettan í því er

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Mávastellið fer vel við hin klass-
ísku Iittala-glös og kristalsglösin
frá Fredrik Bagger sem fást
bæði í Epal og í Snúrunni.

Hér má sjá mávastell ásamt svörtum hnífapörum úr
IKEA, hvítum servéttum, gömlum aðventukransi og
dúk sem keyptur var á Jólabasar Hringsins en
hann er handsaumaður út af mikilli list.

❄ SJÁ SÍÐU 94

Eitt er að elda girnilegan og framúrskarandi jólamat, annað er að bera hann fallega fram
og leggja þannig á borð að fólk komist í einstakt jólaskap. Að það séu jól – ekki bara enn
einn súri þriðjudagurinn. Kerti, servíettur og greinar í vasa geta breytt borðhaldinu.

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Þegar fólk skiptist í tvo hópa,
þá sem áttu mávastell - og
hina sem voru að safna fyrir því
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www.barnaloppan.is | | y j

Jólagjöfin í ár
fæst í Barnaloppunni

Gefðu fallega notaða gjöf
og hugsaðu um umhverfið í leiðinni

| Skeifan 11A | 108 Reykjavík

313 básar stútfullir
af allskonar endurnýttum

barnavörum

Mávurinn þarf að
vera þráðbeinn
neðst, ekki til hlið-
ar og ekki á hvolfi.
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einstaklega hátíðleg og falleg. Blái liturinn, grái lit-
urinn og áferðin á stellinu skapa einstaka heild-
armynd. Það er hægt að fá stellið í mismunandi út-
gáfum, með gullbryddingu og án hennar, og í
mörgum mismunandi formum og lögum og í gegn-
um tíðina hefur verið framleitt endalaust mikið af
fallegum munum sem tilheyra mávastellinu. Áður
en innismókurinn skilaði skömminni þótti til dæmis
mjög fínt að eiga sígarettuvasa í mávastellinu til að
hafa á borðum þegar gesti bar að garði.

Að mínu mati er mávastellið þannig að það pass-
ar við allt. Það er hátíðlegt við hvítan dúk en það má
líka nota það við litríka dúka, röndótta eða köflótta.
Í gegnum tíðina hef ég oft keypt efni í IKEA, faldað
það ef ég nenni og notað sem dúk.

Þegar ég lagði á þetta jólaborð með mávastellinu
byrjaði ég á því að setja tvo hvíta hördúka á borðið
því borðið er kringlótt og einn dúkur er of lítið. Yfir
hördúkana setti ég dúk sem er saumaður út með
munstri frá Royal Copenhagen, Musselmalet, en
stellið með því munstri kom á markað í Danmörku
1775. Það var hins vegar íslensk kona sem saumaði
dúkinn út og seldi á Jólabasar Hringsins sem hald-
inn er árlega til styrktar Barnaspítala Hringsins.
Viðkomandi var í hálft ár að sauma dúkinn út og er
handverkið framúrskarandi. Þessi dúkur er sérlega
fallegur með mávastellinu.

Á jólunum nota ég mávastellið og vanda mig við
það að hafa mávinn rétt staðsettan. Hann á ekki að
vera út á hlið, eins og hann væri að fljúga úr eft-
irpartíi, eða á hvolfi heldur niðri, helst þráðbeinn.
Til að halda í norræna þemað nota ég svört hnífa-
pör frá sænska móðurskipinu, IKEA, og einfaldar
servíettur við sem stela athyglinni ekki frá disk-
unum. Glösin koma svo frá Finnlandi og eru frá Iit-
tala og vínglösin eru úr kristal og koma frá Fredrik
Bagger.

Til skrauts notaði ég gamlan aðventukrans og
bætti við rauðum blómum í miðjuna sem ég fann í
kassa úti í bílskúr. Þessi rauðu blóm voru dregin á
flot til þess að fá svolítinn rauðan lit á borðið því
hann er svo fallegur með mávastellinu.

Royal Copenhagen – bláa línan

Þótt mávastellið hafi verið í aðalhlutverki í mínu
lífi í meira en áratug þá hefur smám saman bæst í
safnið. Síðan mávastellið kom í hús hafa bæst við
alls konar hlutir frá Royal Copenhagen með nokkr-
um ólíkum munstrum því mér fer alltaf að leiðast ef
allt er endalaust eins. Þegar ég hnaut um bláu lín-
una frá Royal Copenhagen þá féll ég fyrir henni.
Þetta eru diskar sem eru bæði fallegir hversdags
og líka á sparistundum eins og jólum. Það sem þeir
hafa fram yfir mávastellið er að þeir mega fara í
uppþvottavél.

Þegar ég lagði þá á jólaborðið notaði ég tvo hvíta

hördúka frá H&M. Lagði diskana með bláu línunni
á borðið og setti röndóttar servíettur við sem fást í
Heimili og hugmyndum. Ég notaði kampavínsglös
úr IKEA sem minna á tímann í kringum 1922 þeg-
ar allt var flæðandi í peningum og allir héldu að
partíið myndi endast út lífið. Ég notaði nokkrar
gerðir af kertastjökum frá IKEA, Iittala og frá Re-
flection Copenhagen sem fæst í Snúrunni. Glitrandi
kristallinn í Reflection Copenhagen finnst mér allt-
af passa við allt og nota ég það gjarnan þegar ég
legg á borð. Til þess að koma með örlitla jólastemn-
ingu á borðið setti ég greinar í vasa og dreifði þeim
um borðið.

Ég hvet ykkur til að leika ykkur þegar kemur að
því að leggja á borð. Það má alveg blanda saman
ólíkum stílum og stefnum. Treystu innsæinu og
leiktu þér. Það gerist allavega ekki neitt ef við próf-
um okkur ekki áfram!

Bláa línan frá Royal Copenhagen
er látlaus og lekker. Servíetturnar
fást í Heimili og hugmyndum og
hnífapörin í IKEA.

Matardiskur á fæti frá Reflect-
ion Copenhagen er mikið
stofustáss og passar vel á jóla-
borðið. Hann fæst í Snúrunni.
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Það er gott að eiga nokkra glæra kúluvasa
uppi í skáp sem hægt er að draga fram á jólum
og þegar einhver heldur upp á afmælið sitt.
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Jólaskórnir frá spænska merkinu Audley eru komnir

Garðatorg 6 | sími 551 5021 | www.aprilskor.is

Vefverslun | aprilskor.is

Skrautið
passar full-
komlega á
jólatréð.

Morgunblaðið/Unnur Karen

S vava Traustadóttir er há-
skólanemi sem vinnur í
búsetukjarna fyrir fólk
með fatlanir í Mos-
fellsbæ. Sjálf býr hún í

Grafarvogi með unnusta sínum, Birki
Frey Bjarkasyni.

Svava er mikið jólabarn og elskar
allt við þennan tíma ársins.

„Ég elska öll ljósin og skreyting-
arnar og tel niður dagana fram að
fyrsta í aðventu því þá byrja ég að
skreyta heimilið.

Ég er ekki alin upp við að vera með
stórt tré og finnst lítil tré svo falleg
og bjóða upp á svo huggulega stemn-
ingu. Í fyrra voru reyndar líka fyrstu
jólin okkar saman hjá mér og unnust-

anum. Við erum bara ennþá tvö og
ætluðum vestur um jólin. Ég er frá
Bolungarvík og fer oftast vestur að
njóta hátíðanna með fjölskyldunni
minni. Núna ætlum við að vera hér
í Reykjavík og vera með hans fólki.
Seinna þegar við erum komin með
barn þá vil ég að við fáum okkur
stærra tré.“

Setur upp jólagluggatjöld
og aðventuljós

Hvað fleira setur þú upp fyrir
jólin?

„Ég set seríur í alla glugga og
seríu á handriðið á svölunum hjá
okkur. Í eldhúsgluggann set ég upp
jólagluggatjöld og aðventuljós. Í

Svava heldur
í margar
góðar hefðir
á jólunum.

Svava Traustadóttir hefur frá
því hún var lítil stelpa vaknað
fyrst af öllum á aðfangadag til
að sitja í morgunkyrrðinni inni í
stofu að dást að jólunum.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Vaknar á
undan öllum
öðrum á
aðfangadag



Dimmasti tími ársins kallar á
glitrandi föt sem sjást vel í
mesta skammdeginu. Ef þú
átt ekki eitthvað glitrandi inni í
fataskáp þá eru hæg heima-
tökin því í Kringlunni er hægt
að finna fullt af glitrandi fötum
sem keyra upp hátíðlega
stemningu. Ef þú ert ekki al-
veg til í að fara alla leið þá get-
ur þú keypt þér pallíettutopp
en ef þú vilt lýsa upp umhverf-
ið með klæðaburði þínum þá
ferðu í pallíettukjól!

mm@mbl.isAFP

Hér er hertoga-
ynjan í gylltum
pallíettukjól frá
Jenny Packham.

Láttu ljós þitt
skína skært!

AFP

Katrín hertogaynja af
Cambridge er hér í
grænum pallíettukjól frá
Jenny Packham. Ef þú
vilt glitra en vilt ekki fara
alla leið þá gæti grænn
pallíettukjóll verið málið.

Þessi glitrandi toppur
fæst í Selected í Kringl-
unni og Smáralind.

Þessi svarti
pallíettukjóll
fæst í Vila.

stofunni er aðventukrans og jóladúk-
ur á sófaborðinu. Öðru jólaskrauti er
dreift um íbúðina hjá okkur, styttur,
kertastjakar og englahár.“

Getur þú sagt mér skemmtilega
sögu af þér á jólunum?

„Þar sem ég er að vestan þá er
frekar fyndið að segja frá jólunum
þegar allt var rafmagslaust á Vest-
fjörðum í nokkra daga vegna hræði-
legs veðurs. Þá var rafmagninu
skammtað á bæi í visst langan tíma
svo allir næðu að elda jólamatinn. Svo
var bara borðað við kertaljós.“

Hvað gerir þú alltaf á jólunum?
„Frá því ég var lítil stelpa hef ég

þann sið að vakna snemma á að-
fangadag. Helst á undan öllum öðrum
þar sem ég sit í morgunkyrrðinni inni
í stofu og dáist að fallega skreyttu
jólatrénu og fallegu jólapökkunum
sem ég bíð spennt eftir að opna um
kvöldið. Þá er ég helst með Swiss
Miss-kakó og smákökur. Svo eru öll
jólaboðin. Við erum með afgangahitt-
ing hjá bróður mínum á jóladag og
svo jólaboð hjá mömmu annan í jól-
um.“

Hefur aldrei farið í messu á jólunum

Hvað gerir þú aldrei?
„Ég hef aldrei skorið laufabrauð

fyrir jólin en væri alveg til í að prófa
það. Ég hef líka aldrei farið í messu á
jólunum.“

Hvað minna jólin þig á?
„Ég elska jólin. Öll ljósin og

skreytingarnar, gleðin sem umlykur
allt samfélagið, jólalögin og jólabjór-
arnir og gjafmildi fólks. Jólin eru tími
fjölskyldunnar og líka tíminn þar sem
ég fæ pakka. Ég er mikil pakkamann-
eskja. Bæði kann ég að meta að fá
pakka og að gefa pakka.“

Litirnir á jólatrénu hjá Svövu
eru einstaklega fallegir.
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Jólasælkeraveisla

Borðapantanir á sjavargrillid.is

J ólin hafa sinn sjarma en þau eru ekki
eins frá ári til árs hjá samsettum fjöl-
skyldum. Annað árið er húsið fullt en
hitt árið eru færri við matarborðið,“
segir Sigríður Pétursdóttir, rekstrar-

stjóri Héðinn Kitchen & Bar, en hún og eig-
inmaður hennar, Ásgeir Gunnar Ásgeirsson,
sérfræðingur í tannlækningum, eiga fimm börn
samanlagt.

„Ég er mikið jólabarn og hef gaman af öllu
sem tengist jólunum. Ég er með nokkra fasta
liði fyrir jólin. Sem dæmi að velja lifandi jólatré
með börnunum og að baka nokkrar vel valdar
jólasmákökur sem ég hef búið til frá því ég var
lítil stelpa. Mig hefur alltaf langað til að halda
jólaglögg heima, en aldrei gefið mér tíma í það.
Kannski er þetta árið sem við náum því. Hver
veit.“

Sigríður er komin í jólaskap, sem hún þakkar
að miklu leyti vinnu sinni.

„Þar sem við vorum að byrja með jólamat-
seðilinn okkar á Héðni þá byrjuðum við Marek

Kabzinski, yfirmaður jólaskreytinga Héðins, að
skreyta í upphafi mánaðarins. Því má segja að
ég hafi farið í jólaskap óvenju snemma þetta ár-
ið. Ég hlakka til að njóta þess að vera í faðmi
fjölskyldunnar yfir hátíðina.“

Alltaf að bæta við í jólasafnið

Sigríður og Ásgeir Gunnar eru nýbúin að
selja endaraðhús sitt í Norðlingaholti, heimili
sem þau höfðu nostrað við. Þetta verða því síð-
ustu jólin þeirra þar áður en þau flytja í upp-
hafi nýs árs í draumahúsið.

„Það er án efa fyrir bestu að við náum að
slaka aðeins á eftir annasamt ár. Fyrirhugað er
að flytja í janúar og þá fer allt á fullt við þær
framkvæmdir sem við þurfum að ráðast í, sem
eru þó ekki miklar í húsinu, sem er í Garðabæ,“

Sigríður er mikill fagurkeri og kann að meta
fallegt jólaskraut.

„Hver jól kaupi ég eitthvað eitt eða tvennt
nýtt að skreyta með. Í fyrra var það falleg jóla-
stjarna í gluggann úr Dimm verslun frá Watt &

Veke. Á jólunum þar á und-
an keypti ég krúttlegan lít-
inn bíl með jólatré og annan
stærri með pakka á þakinu
frá House Doctor. Ég er
meira fyrir litla hluti með
falleg smáatriði (e. detail ori-
ented style) en stóra hluti í
amerískum stíl.

Það var svo hvítur hnetu-
brjótur sem fékk að fljóta
með í innkaupum okkar
Mareks þetta árið. Svo má
ekki gleyma að apinn Orri
og mamma hans fá árlega
jólaupplyftingu þegar jóla-
sveinahúfurnar eru komnar
á kollinn á þeim.“

Hvernig skreytirðu jóla-
tréð?

„Ég er mjög fastheldin
þegar skraut er annars

vegar. Það eru nokkrir
hlutir sem fara allt-

af upp á tréð sem
mér þykir vænt
um. Skraut sem
börnin mín hafa
föndrað í gegn-
um árin, jóla-
kúlan sem við

Harpa Ólafs-
dóttir og Helga

Rut Eysteinsdóttir
vinkonur mínar eigum

allar eins og fleira í þeim
dúr. Tréð verður að vera með

seríum með hlýjum hvítum tón og í seinni tíð er
það að fá á sig ljósari blæ.

Mér finnst þó gaman að setja hvít- og rauð-
röndótta jólabrjóstsykursstafi á græna tréð þó
að þeir eigi, einhverra hluta vegna, til að hverfa
þegar nær dregur jólum. Svo má ekki gleyma
jóladúknum sem mamma mín, sem er mikill
handavinnusnillingur til áratuga, saumaði fyrir
mig undir tréð og í það fóru óteljandi klukku-
stundir eitt árið, sem mér þykir vænt um.“

Fastheldnari en marga grunar

Skiptir máli hvernig matarborðið er skreytt?
„Já, ég set alltaf fallegan dúk á borðið og

Með minna en
meira skraut
á jólunum

Sigríður Pétursdóttir rekstrarstjóri er með gott ráð
fyrir þá sem vilja hafa einfalt og fallegt í kringum sig á
jólunum. Það er að rýma til á heimilinu fyrir jólaskrautið,
svo ekki verði of mikið dót á heimilinu.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Apinn Orri og
mamma hans
fá jóla-
sveinahúfu
á kollinn
yfir hátíð-
ina.

Sigríður keypti
þessa fallegu jóla-
stjörnu í gluggann. Hún
er úr Dimm verslun og er
frá Watt & Veke.
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nota fína
stellið sem
við erum
búin að
safna í fyrir
hátíðisdag-

ana. Það er
gaman að

merkja hvern
disk með merki-

miðum en í fyrra notaði
ég skemmtilega lausn frá

Heklu, sem féll vel í kramið hjá fjölskyldunni.
Ég nýti einnig greni af trénu og eucalyptus-
greinar til að skreyta borðið með. Silfurlituð
hreindýr fá einnig að deila borðhaldinu með
okkur.

Þegar ég bjó úti í Zürich keypti ég tau-
servíettur sem ég elska að nota. Það gerir borð-
ið svo hátíðlegt og diskurinn verður fallegri
með tauservíettunni í fallegum servíettuhring.
Þegar nafna mín og amma lést fyrir 15 árum
erfði ég fallegan disk frá henni sem alltaf er

notaður undir kjötið á jólunum. Að þessu sögðu
má sjá að ég er fastheldnari en margan grun-
ar.“

Áttu gott ráð fyrir þá sem vilja vera með
klassísk jól og ekki of mikið glingur hjá sér?

„Já, því þannig er ég. Vel minna-er-meira-
stílinn. Ég leitast við að nota fínar greinar, búa
til kransa úr flaueli. Ég gerði svartan krans í
hittifyrra og skreytti með grænum greinum,
smávegis af rauðum berjum, könglum og kan-
ilstöng. Það sem margir flaska á er að gleyma
að taka skraut úr hillum yfir jólin, þá er bætt
við jólaskrauti og þannig verður of mikið af
öllu.

Ég hef þann háttinn á að taka einn kassa
undan jóladótinu undir skrautmuni sem eru
uppi allt árið um kring og svo set ég þá aftur
upp þegar allir eru komnir með meira en nóg af
jólunum í janúar.“

Með gott auga fyrir litum

Sigríður er með gott auga fyrir litum og það
á við um jólin sem aðra daga.

„Ég hef alltaf verið meira fyrir silfur en gull
en brassliturinn hefur verið að koma aðeins inn
hjá mér í skreytingum. Jólaskrautið okkar er
flest í silfur-, hvítum og grænum lit hjá mér.
Auðvitað eru nokkrir hlutir í litum og mér
finnst könglar og rauð fuglaber afskaplega fal-
leg og skemmtilegt að lífga upp á með því.“

Býrðu til jólakrans?
„Jólin 2019, þegar ég bjó í Zürich, hélt ég

jólasaumaklúbb með íslenskum vinkonum mín-
um sem bjuggu þar og gerðum við einmitt
krans úr flaueli með alls konar skreytingum.
Það var mjög gaman en lúmskt tímafrekt. Síð-
ustu jól var ég önnum kafin en þá mætti Helga
Rut vinkona mín með fallegan flauelskrans fyr-
ir mig. Ég hugsa að ég noti þessa kransa þetta
árið. Svona kransa er hægt að nota aftur og aft-
ur.“

Mikilvægt að vera með hár
og förðun í lagi á aðfangadag

Hvað með jólafatnað fyrir þig?
„Það er mjög misjafnt og engin sérstök

hefð fyrir því að ég fái mér ný föt, en ég er
alltaf fín á aðfangadag þótt ég nái stundum
bara rétt að henda mér í dressið fyrir klukkan
sex.

Það sem ég hef lært í gegnum árin er að
það er best að byrja daginn á því að græja hár
og förðun, því það hefur sýnt sig að það er
enginn tími í það þegar matargerðin og biðin
eftir jólunum tekur við með börnunum okkar
fimm. Ég hef samt haft gaman af því að setja
á mig rauðan varalit á aðfangadagskvöld en
það er afar sjaldgæft að ég hendi á mig svo
djörfum lit.“

Hvað dreymir þig um í jólagjöf?
„Þar sem við stöndum í flutningum hugsa

ég að eitthvað til heimilisins sé það sem verð-
ur á gjafaborðinu okkar hjóna, eitthvað af-
skaplega praktískt. Ég hef alltaf meiri og
meiri áhuga á innanhússhönnun og dreymir
um nokkur vel valin húsgögn. Það er samt
ólíklegt að þau verði í pakkanum í ár.“

Morgunblaðið/Unnur Karen

Sigríður Pétursdóttir, rekstr-
arstjóri Héðinn Kitchen &
Bar, er mikill fagurkeri sem
velur að hafa fáa vandaða
hluti í kringum sig á jólunum.

Krúttlegir jólabílar frá
House Decor sem Sigríður
heldur mikið upp á.

Jólastjarnan
er klassísk
og falleg.



É g geri sterklega ráð fyrir því að vera á Ís-
landi á jólunum. Almennt hef ég í gegnum
tíðina ekki viljað hafa of mikil plön um
hátíðarnar og frekar viljað njóta kyrrðar
og samveru með krökkunum mínum án

þess að vera í stressi.“
Hanna Kristín er ekki upptekin af því með hverjum

hún er á jólunum svo framarlega sem hún er með
börnunum sínum. Hún hefur upplifað jólin víða um
heiminn og tekið sitt lítið af hverju og tileinkað sér
frá ólíkum stöðum.

„Ein jólin okkar í Bandaríkjunum var þáverandi
maðurinn minn á vakt á spítalanum þar sem hann
starfaði sem læknir og ég og synir mínir vorum ein á
aðfangadag. Þá tókum við upp á því að gera bara allt í
sameiningu við þrjú, ég og synir mínir tveir, og búa til
aðfangadagshátíð eftir okkar höfði. Þeir útbjuggu

matseðil sjálfir og settu hann upp í wordskjali. Þá
voru valkostir á matseðlinum sem hentuðu öllum; for-
réttur, aðalréttur, meðlæti og eftirréttur sem var
hægt að velja um, og auðvitað drykkir. Þeir prentuðu
svo út matseðlana, lögðu á borð og ég eldaði alls kyns
kræsingar sem þeir höfðu valið. Engin krafa var af
minni hálfu um að maturinn væri hátíðlegur.“

Jólin eru fyrir alla

Eina hugsunin þessi jólin og í raun öll önnur jól er
að allir fái það sem þá langar í.

„Annar sona minna þessi jólin var þjónninn sem tók
niður pantanir og hinn reiddi fram réttina á borðið.

Ég sá svo um að matreiða allt það sem þá langaði í.
Strákarnir voru svo sniðugir að þeir meira að segja
voru með nafn á þessum tilbúna veitingastað okkar.
Þetta voru æðisleg jól og skemmtilegt að gera svona

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Hanna Kristín í
fallegum rauð-
um jólakjól.

Hanna Kristín Skaftadóttir, lektor og fagstjóri við-
skiptagreindar við Háskólann á Bifröst, er hreinlega ekki
komin svo langt að hugsa til jóla. Hún leggur mest upp úr
upplifun á jólunum og að vera með börnum sínum.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Fjölskyldan
með fallega
skreytt jólatré á
jólunum í fyrra.

„Það er svo margt
annað að stressa
sig á í lífinu“
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öðruvísi með strákunum. Til að toppa þessa sögu al-
veg þá nokkrum dögum áður hafði verið jólastund í
skólanum hjá strákunum. Þar var búið að æfa klassísk
og hress jólalög sem krakkarnir sungu, í jólapeysum.
Æðislegur tónlistarkennari stýrði söngnum og þvílíkt
og annað eins jólaatriði hef ég aldrei áður séð. Þetta
var alveg eins og í bíómynd. Ég hugsa að þetta sé ein
sú allra hátíðlegasta stund sem ég hef upplifað.“

Hanna Kristín kynntist því að vinir hennar í Banda-
ríkjunum vörðu tímanum meira með kjarnafjölskyld-
unni og vinum en stórfjölskyldunni.

„Ein jólin, þegar ég var ólétt að dóttur minni, þá fór
ég ekkert til Íslands yfir hátíðarnar og fagnaði hátíð-
ardögunum bara með krökkunum mínum og vinafólki.
Á jóladag þau jólin var ég í matarboði hjá vinkonu
minni og með foreldrum hennar og systkinum. Það
var mjög skemmtileg og hátíðleg upplifun. Hún eldaði
mikinn veislumat og það voru á boðstólum kalkúnn,
trönuberja-„relish“, sætkartöflustappa með sykurhúð-
uðum pekanhnetum og fleira gotterí. Þetta var svaka-
lega amerískt veisluborð og mjög hátíðlegt. Almennt í
matarboðum sem ég hef farið í í Bandaríkjunum þá
hefst veislan snemma og endar mjög snemma. Einnig
fannst mér meira um að börnin séu almennt með for-
eldrunum í veislum og heimsóknum hjá vinafólki og
þess vegna er byrjað snemma – svo allir geti farið
heim með börnin á skikkanlegum tíma.“

Meira úrval af skrauti í Bandaríkjunum

Skreytir þú mikið heima hjá þér á jólunum?
„Ég var lítið í því hér áður fyrr en hef gert meira af

því undanfarin ár eftir að hafa búið í Bandaríkjunum.
Það er svo mikið skreytt í Bandaríkjunum og alls kon-
ar skemmtilegar skreytingar í boði sem maður sér
sjaldan á Íslandi. Svo ég hugsa að ég haldi áfram að
skreyta. Það skapar líka skemmtilega samverustund
og minningar fyrir börnin og mig.“

Hvað gerirðu aldrei á jólunum?
„Ég reyni nú fyrst og fremst að sleppa öllu stressi.

Mér finnst miklu skemmtilegra að leyfa bara jólunum
að koma og njóta þess að vera með mínum nánustu.
Ég hef reynt að finna meðalveginn á því að hafa hátíð-
legt og skapa ákveðna stemningu um jólin og síðan að
láta ekki hefðir hlaupa með okkur krakkana í gönur.

Held að krakkarnir kunni líka að meta það að
hafa ekki of mikið stress. Síðan hefur mér þótt
betra að sleppa áfengi um hátíðarnar – en að
því sögðu sleppi ég almennt áfengi.“

Leyfir vanalega öðrum að elda á jól-
unum

Hvernig mat eldar þú?
„Ég get því miður ekki státað af því

að vera mikill kokkur um hátíðarnar.
Ég er ágæt í eldhúsinu fyrir almenna
eldamennsku en þegar kemur að
stórhátíðarmat hef ég yfirleitt deilt
deginum með öðrum sem eru ráðabetri
en ég í eldhúsinu. Ef ég fæ einhverju ráð-
ið finnst mér mjög gott að fá kalkúna-
bringu, sætar kartöflur, gott salat og svona
almennt mat í léttari kantinum. Trönuberja-
meðlætið sem ég fékk í Bandaríkjunum hjá vinkonu
minni var líka alveg hrikalega gott. Svo er frönsk
lauksúpa alltaf mjög góð í forrétt.“

Hvað með gjafir og fleira skemmtilegt?
„Mér finnst skemmtilegt að gleðja börnin mín um

jólin með pökkum en þess utan er ég ekki mikil
pakkamanneskja. Ein jólin vorum við strákarnir mínir
á Tenerife og það var bara ágætt að vera ekki á
handahlaupum með pakkasendingar á Þorláksmessu.
Við vorum bara í góðum gír á ströndinni að slaka á og
þamba virgin-kokteila.“

Gefurðu þér jólagjöf árlega?
„Mér finnst allt í lagi að dekra smá við sig á jól-

unum, fara sem dæmi í spa og kaupa smávegis pakka
eða eitthvað sem mann er búið að langa í lengi. Ég er
strax komin með augastað á dekurgjöfinni í ár sem
mig langar í og hugsa að ég gefi mér það í jólagjöf.
En það allra besta er samt að hjúfra sig undir teppi,
lesa góða bók og fá sér tebolla. Til að toppa það er
mjög ljúft ef það snjóar úti og maður kveikir á kert-
um.“

Jólin eru aldrei eins

Áttu sögu af þér, á einhverjum umbreytingatíma,
þar sem þú breyttir jólunum þínum?

„Ég er ekki mikil manneskja hefða til að byrja með,

svo að umbreytingar á jólunum hjá mér
hafa verið gegnumgangandi. Það hefur

mikið breyst hjá mér undanfarin ár
með jólin. Allt frá því að vera með

maka og þrjú börn í Bandaríkj-
unum, vera ein með maka mínum
yfir jólin í Montréal, með stór-
fjölskyldunni á Tenerife og yfir
í að vera ein með þrjú börn á
Íslandi yfir jólin. Eini fastinn
og hefðin sem ég held í er að
krakkarnir mínir fái að njóta

sín og þau upplifi rólegheit,
gleði og einlæga fjölskyldu-

stund.“
Fjárhagur skiptir miklu máli á

jólunum því við þurfum jú fé til að
gera fallegt í kringum okkur og gera

hlutina vel. Sumir eru góðir í að gera mikið
úr litlu og aðrir hafa sparað lengi fyrir jólunum.

Hvernig hugsar þú þetta?
„Það er bara þannig að ég legg ekki mikið upp úr

gjöfum og set þess í stað stemninguna miklu meira
í andrúmsloftið og upplifunina, að þetta sé tími
samvista og friðar. Síðan hef ég notað sama jóla-
skrautið ár eftir ár. Ætli ég myndi ekki flokkast
sem týpan sem er góð í að gera mikið úr litlu. En
ég er klárlega samt ekki á þeirri línu að hefja
pakkainnkaupin snemma á árinu. Ég leyfi systur
minni alfarið að bera þann kyndil. Ég er þekkt fyr-
ir að spekúlera ekki einu sinni í gjafakaupum fyrr
en mögulega á Þorláksmessu.“

Hanna Kristín dáist að fólki sem byrjar snemma
að plana jólin.

„Ég er óttalegur sveimhugi og hef oftar en ekki
staðið mig að því að nánast rétt ná að koma mér í
kjólinn fyrir jólin. Mér hefur líka þótt ákveðinn
sjarmi yfir því að plana ekki alltof snemma heldur
bara sleppa tökunum og einbeita mér frekar að
upplifun barnanna. Það gerist ekkert slæmt þó svo
ég nái ekki að klára að gera allt fullkomið fyrir jól-
in. Ætli ég sé ekki bara mjög afslöppuð týpa gagn-
vart hátíðarundirbúningi almennt. Það er svo

margt annað að stressa sig á í lífinu.“

Fjárhagur
skiptir miklu

máli á jólunum
því við þurfum
jú fé til að gera
fallegt í kring-
um okkur og
gera hlutina

vel. Sumir eru
góðir í að gera

mikið úr litlu
og aðrir hafa
sparað lengi
fyrir jólunum

❄

Það þarf ekki að
vera flókið að
undirbúa jólin að
mati Hönnu
Kristínar.
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Njótum ánmagaónota
Í kringum aðventuna getur verið mikið álag á meltingunni
en við borðum að jafnaði meira af þungum mat en við
erum vön, meira af sykri og sætum drykkjum. Þetta verður
oft til þess að það verður ójafnvægi á meltingunni sem
getur skilað sér í verra heilsufari, sleni og þreytu sem hellist
yfir okkur eftir kræsingarnar, ásamt kvillum á borð við
uppþembu ogmagaónot. Öll ættum við að eiga möguleika
á að geta notið góðs á aðventunni og er ýmislegt sem
hægt er að gera til að koma í veg fyrir kvilla sem slíka.
Mikilvægt er að huga að hreyfingu sem og hollri og
fjölbreyttri fæðu samhliða kræsingunum, ásamt inntöku á
meltingarensímum og góðgerlum sem hafa jákvæð áhrif á
meltingarstarfsemi okkar.

Þreyta eftir þungar máltíðir úr sögunni
Það er fátt jafn mikilvægt og að halda meltingunni í lagi
þar sem hún spilar lykilhlutverk í líkamlegri og andlegri
heilsu. Meltingarensím hjálpa líkamanum að brjóta niður
fæðuna og hjálpa okkur að ráða betur við þungar máltíðir
og sykraðar kræsingar.

Einkaleyfisvarin ensím
Ensímin frá Enzymedica eru unnin með vinnslu sem kallast
Thera-Blend sem er einkaleyfisvarin aðferð sem gerir
ensímunum kleift að vinna á mismunandi pH-gildum
í líkamanum og ná þannig að melta hvert orkuefni mun
betur og hraðar. Ensímin eru þau öflugustu sem völ er á
og geta hjálpað til og komið í veg fyrir ýmis ónot tengd
meltingu, þau eru fáanleg í fjórum tegundum þar á meðal
Digest Spectrum sem er sérstaklega fyrir fæðuóþol. Aðeins
1 hylki af Digest ensími fyrir mat getur létt á þegar mikið
mæðir á meltingunni.

Heilsan byrjar í þörmunum
Góðgerlar eru ekki að síður mikilvægir fyrir meltinguna, en
góðgerlar hafa heilsueflandi áhrif á líkamann með því að
efla meltingu og frásog næringarefna. Bio-Kult Original er
sérhönnuð góðgerlablanda sem hefur það að markmiði að
byggja upp öfluga þarmaflóru og styðja við meltinguna.
Hylkin innihalda 14 tegundir sérvalinna frostþurrkaðra
gerlastofna sem styrkja og geta komið þarmaflórunni í
jafnvægi. Bio-Kult Original er frábær byrjun fyrir aðila sem
taka ekki inn góðgerla, en mælt er með því fyrir alla.

Betri melting
yfir aðventuna
Meltingarensím og góðgerlar hjálpa okkur að njóta lífsins á aðventunni
þannig að okkur líði vel og að auðvelt verði að hefja nýtt ár af krafti.

Nú þegar aðventan fer að ganga í garð með tilheyrandi jóla kræsingum fara margir að
gera vel við sig og láta ýmislegt eftir sér í mat og drykk. Aðventan er sá tími árs sem við
komum saman til að njóta samvista við okkar nánustu, styrkja böndin og borða góðan
mat saman. Flest okkar kannast við það að borða yfir sig af dýrindis mat og fyrir vikið
finna fyrir ýmsum kvillum.

Það er fátt jafn mikilvægt
og að halda meltingunni
í lagi þar sem hún spilar
lykilhlutverk í líkamlegri og
andlegri heilsu.

Útsölustaðir: Apótek, heilsuhillur stórmarkaða.



M orgunganga í mildu vetrar-
veðri kemur Guðmundi í
jólaskap. „Það er eitthvað við
brakið í snjónum í hverju
skrefi sem kitlar nostalgíu-

taugina, sem er jú það sem jólin snúast um fyrir
mér, að minnast þess hversu yndislegt það var
að vera barn og hversu mikilvægt það er að
hægja aðeins á og labba í snjónum af og til.“

Hvað er ómissandi um jólin?
„Já, það er góð spurning. Ég segi nú alltaf

stundum að Egils Malt og Appelsín er það sem
gerir jólin fín. En ætli það sé ekki jólatónlistin
sem skiptir mig mestu máli um jólin, þótt ölið sé
gott. Tunglið, tunglið taktu mig er til dæmis í
miklu uppáhaldi hjá mér og kemur mér í jóla-
gírinn þótt það sé ekki hefðbundið jólalag. Svo
eiginlega bara allt sem ég finn sem er með
kirkjuklukknahljómi. Ég er algjör „sökker“ fyr-
ir stemningunni. Ætli það sé ekki að mestu
komið frá henni ömmu, hún er mikið jólabarn.
Það mætti nánast kalla mig barnabarn jólanna.“

Guðmundur er heppinn þar sem hann á mjög
marga vini. „Það getur þess vegna verið mikill
hausverkur að dæla út gjöfum á alla. Ég hef
tekið upp á því sem skipuleggjandinn í öllum
mínum vinahópum að sameina alla í pöbb-
arölt yfir hátíðirnar. Þetta hefur
vakið mikla lukku og kallast hið
árlega jólaslabb og ég hef reynt
að halda þetta hvert einasta ár.
Þarna hafa allir mínir vinir mögu-
leika á því að kynnast á jöfnum
grundvelli og aldrei sakar það að fá
sér einn til tvö jólabjóra með. Ég er
og hef alltaf verið mjög skipulagður
og reglusamur og vinirnir hafa
stundum látið það fara í taugarnar á
sér en þeir eru yfirleitt mjög sáttir
með jólaslabbið,“ segir Guðmundur.

„Í jólagjafainnkaupum legg ég mik-
inn metnað í frumleika og reglugerð. Ég til
dæmis kaupi eina jólagjöf og fæ mér einn jóla-
bjór, það hefur endað misvel en það er alla vega

eftir bókinni. Mamma, pabbi og systir mín
fá alltaf skemmtilegar gjafir frá mér, en
mesti metnaðurinn fór alltaf í fyrrverandi.
Jólin 2016 gaf ég henni til dæmis myndaal-
búm með svona „soft“ nektarmyndum af

sjálfum mér sem okkur fannst afskaplega
fyndið. Ég hef aldrei verið mikið fyrir að gefa

föt eða raftæki, þannig að ég reyni að gefa per-
sónulegar gjafir,“ segir hann.

Guðmundur segist aldrei hafa séð eftir per-
sónulegu gjöfunum sem hann hefur gefið. Fyrir
nokkrum árum gaf hann vinum sínum heima-
gerð Pókemónspil en hann var þar í hlutverki
Gummasaurs. „Ég tók gömul Pókemónspil og

Þú getur ekki
tekið jólin úr
stráknum

Guðmundur Egill Bergsteinsson, eigandi frumkvöðla-
fyrirtækisins Lightsnap, leggur mikinn metnað í frumlegar
og persónulegar jólagjafir. Fatnaður og raftæki leynast
aldrei í jólapökkum frá Guðmundi.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Guðmundur Egill
Bergsteinsson
dýrkar jólin.

Guðmundur Egill hefur oftar en
ekki útbúið heimatilbúnar jóla-
gjafir fyrir vini og vandamenn.
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var búinn að leita dyrum og dyngjum að uppá-
haldslopapeysunni minni og uppgötvaði svo að
pabbi væri líklega með hana ákvað ég að þá um
jólin myndi ég bara prjóna peysu fyrir hann. Ég
hef reyndar aldrei verið mikill prjónakall þótt
maður grípi í þá endrum og eins og maðurinn er
ekki beint í „small“ en það tókst á endanum.
Eftir á að hyggja hefði ég samt líklega átt að
velja einfaldara munstur. Þótt ég hafi verið með
smá sinaskeiðabólgu og axlirnar ansi stífar á að-
fangadagskvöld var það alveg þess virði.

Hlutir sem hægt er að safna, leika sér með
eða spila allt í senn hafa allt-
af heillað mig. Ég man til
dæmis hvað ég öfundaði
systur mína af gríðarstóru
Pox-safninu hennar og
færni hennar með sleggj-
una á sínum tíma þótt ég
hafi verið of ungur sjálfur til
að komast upp á lagið með
það. Jójó-æðið er líka eitt-
hvað sem ég hefði mikið
verið til í að upplifa. Ver-
andi af þeirri kynslóð sem

ég er af átti Pokémon því
skiljanlega hug minn allan á mínum yngri árum
en engu minni athygli fengu þó Dracco-
kallarnir sem ég safnaði í gríð og erg. Ein jólin
ákvað ég að föndra mína eigin Dracco-kalla úr
fímóleir og gefa í gjafir. Ég varð kannski helst
til stórtækur og lét mér ekki nægja að gera ein-
göngu fyrir mína nánustu. Mér fannst stór-
fjölskyldan, vinirnir, skólafélagarnir, kennarar,
þjálfarar og sundlaugarverðir auðvitað öll þurfa
að eignast „custom made Dracco-kall by
Gummi“. Á endanum urðu þeir því 103 talsins.“

Þú getur tekið strákinn úr jólanáttfötunum,
en þú getur ekki tekið jólin úr stráknum er
setning sem faðir Guðmundar sagði oft og segir
reyndar enn. „Hann er jafnvel enn meiri jólaálf-
ur en ég. Hann er byrjaður að skreyta heima í
byrjun október,“ segir Guðmundur um föður
sinn og segist enn ekki vaxinn upp úr jólunum.

skóf myndina af Pókemóninum og photoshopp-
aði mynd af mér með Pókemónbakgrunn og
límdi hana í staðinn.“

„Þessi hugmynd spratt upp þegar ég var
yngri, þá gaf pabbi mér fyrsta Pókemónpakk-
ann í afmælisgjöf og út frá því þá byrjaði ég að
safna Pókemónspilum. Ég var kominn með
frekar gott safn þótt ég segi sjálfur frá. Eftir að
ég opnaði fyrsta pakkann þá var ekki aftur snú-
ið, ég var kominn með Pókemónæði. Og líklega
farinn að hugsa aðeins lengra en aðrir Póke-
mónsafnarar. Ég var farinn að búa til mína eig-
in Pókemóna í hausnum og
gefa þeim trikk eða galdra
og nöfn. Ég leit ekkert vel
út hjá samnemendum mín-
um þegar ég var að kalla á
Appir eða Hollem. En það
sem mig vantaði á þessum
tíma var að geta sett hug-
myndir mínar á Pókemón-
spilin. Ekkert varð úr Appir
eða Hollem og Pókemónæð-
ið minnkaði og fjaraði út.

Það var síðan fyrir fimm
árum þar sem ég er að grafa í
gömlum kössum að ég finn Pókemónsafnið.
Fullt af minningum fylgdu safninu en þá mundi
ég einmitt eftir Appir og Hollem og fer aðeins
að pæla í þessu og hvernig ég gæti gert svona
Pókemónspil. Ég fékk þá hugmynd að photos-
hoppa og úr því varð þessi gjöf. Ég gaf vinum
mínum sem voru gamlir Pókemónsafnarar spil-
in og segja þeir að þetta sé sjaldgæfasta Póke-
mónspilið á markaðnum í dag. Hefði verið gam-
an að hafa mig í glansi. Lengi lifi Pókemón.“

Hefur þú búið til aðrar sniðugar gjafir?
„Faðir minn á það til að gleyma eða týna föt-

unum sínum út um hvippinn og hvappinn. Þeg-
ar hann finnur til dæmis ekki peysuna sína
gengur hann oftar en ekki í fataskáp sonarins til
að grípa sér eitthvað að láni. Það verður þá í
framhaldinu til þess að ég finn ekki tiltekna flík
þegar ég ætla svo í hana. Eitt skiptið þegar ég

❄
Ég er algjör „sökker“ fyrir
stemningunni. Ætli það
sé ekki að mestu komið
frá henni ömmu, hún er

mikið jólabarn. Það
mætti nánast kalla mig

barnabarn jólanna.

Þeir sem vilja gefa ljómandi góðar
húðvörur á jólunum ættu að skoða
vörurnar sem íslenska sprotafyrir-
tækið Taramar gerir. Vörurnar draga
úr sjáanlegum áhrifum öldrunar og
eru fullkomlega hreinar og öruggar.
Þær byggjast á lífvirkum efnum úr
sjávarfangi og læknajurtum. Þær eru
einstaklega góðar fyrir þá sem eru
með viðkvæma húð.

Taramar-
dagkremið er
úr íslenskum
jurtum og
þangi. Kremið
endurvekur
húðina. Kostar
12.900 krónur.

Taramar Serum dregur
úr fínum línum og
hrukkum og gerir áferð
húðarinnar léttari og
rakameiri. Serumið
myndar filmu á húðinni
sem tryggir viðvarandi
virkni. Filman getur
gefið tilfinningu um að
húðin strekkist. Kostar
11.900 krónur.

Lífrænar húðvörur
í jólapakkann
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Þú finnur fallegar og vandaðar jólagjafir hjá Eirvík
Suðurlandsbraut 20 / Reykjavík / Sími 588 0200 / eirvik.is



Erborian Milk & Peel
Mask er djúphreins-
andi andlitsmaski
sem gefur húðinni
endurnært og bjart útlit
á aðeins fimm mín-

útum. Húðin verður eins
og ný. Maskinn fæst á

Beautybox.is og kostar
5.120 krónur.

Erborian Milk & Peel Balm
er mjúkur olíuhreinsir sem
gefur mjúka djúphreinsun
svo húðin verður óaðfinn-
anlega hrein í aðeins einu
skrefi. Fæst í Beautybox.is og
kostar 4.260 krónur.

Blima-kjóllinn
er einstök flík
sem er viðeig-
andi allan árs-
ins hring. Hann
kostar 16.990
krónur og fæst
í Bestseller.

Glær kristalskertastjaki.
Kostar 11.900 krónur. Er
úr Reykjavík Design og
fæst á vefsíðu Mynto.

Fyrir konuna sem elskar að elda og
hafa ferskar kryddjurtir í matnum er
þetta mortel til fyrirmyndar. Kostar
5.950 krónur og fæst í Tekk-Habitat.

Art Walk in Suzi’s Shoes frá OPI er
fallegur rauður jólalitur sem er vinsæll
fyrir þá sem eiga allt. Opi kostar í kring-
um 1.800 krónur og ´́́fæst í Hagkaup.

Ullarhattur frá
Vero Moda. Kostar
2.990 krónur.

Finnsdóttir-
vasi hvítur í
miðstærð.
Kostar 5.992
krónur og
fæst í Hrími.

Flestir eru sammála því að mikilvægt sé að vanda það sem
keypt er fyrir kvenpeninginn um jólin. Úrvalið í verslunum borg-
arinnar er mikið um þessar mundir. Sumar konur gleðjast mest
þegar þær fá lúxusgjafir um jólin, en aðrar vilja fá praktíska hluti

sem þær geta notað daglega. Hér eru nokkrar áhugaverðar
gjafir að lauma í pakkann hennar um jólin.

Jólagjafir
fyrir hana

Chanel N°5 fagnar 100 ára
afmæli í ár og hefur ilmurinn

sjaldan verið vinsælli en akk-
úrat núna. Frægustu konur

heims hafa baðað sig upp úr
ilminum en frægt er orðið

þegar Marilyn Monroe
klæddist engu nema þessum

einstaka ilmi. Hann kostar
15.790 kr. í Hagkaup.

Kartell Pumo-ílát. Kostar
18.490 krónur og fæst í Casa.

Moster-glimmerkjóll-
inn er fallegur jóla-
kjóll sem hentar í gjöf
fyrir hana um jólin.
Fæst í Vero Moda og
kostar 5.990 krónur.

Fallegt box undir
skart. Kostar 4.950
krónur og fæst í Epal.

Hvít veggklukka
fyrir konuna sem
vill vera á réttum
tíma alltaf. Kostar
11.800 krónur og
fæst í Línunni.

Það verða allar konur að eignast jólalegan bolla.
Þessi IITTALA-bolli úr Taika-línunni fæst í Hús-
gagnahöllinni og kostar 3.500 krónur.

Kjólar Anitu Hirlek-
ar voru kjólar árs-
ins enda seldust
þeir upp á núll-
einni. Hér er komin
splunkuný kjóla-
lína sem fæst í
Kiosk á Granda og
kostar 63.500 kr.

Blúndusamfella
frá Only. Kostar
4.990 krónur.

Eyrnalokkahringir frá Hildi
Hafsteins eru vinsælir í jóla-
pakkann fyrir hana. Þeir
kosta 12.900 krónur.

Það jafnast ekkert á við að
eiga fallega ljósa peysu
um jólin. Þessi peysa frá
Only fæst í Vero Moda og
kostar 5.990 krónur.

Á dögunum var spulunkuný hönn-
unarverslun opnuð við Laugaveg
16, Apotek Atelier. Þar fást vörur eftir
hönnuði eins og Sif Benediktu.
Þessi silkiklútur kostar 14.780 kr.

Jó
la

gja
fir
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Sumir karlar þrá ekkert
heitar en eitthvað fínt og

dýrt í jólagjöf.

LÚXUSGJAFIR
FYRIR HANN

Ertu búin að velja
þér eitthvað mót-

stæðilegt í jólagjöf?

FRÁ MÉR
TIL MÍN

Erfiðasti hópurinn eru lík-
lega unglingarnir. Hér eru

fantagóðar hugmyndir
fyrir þá hugmyndasnauðu.

ÞETTA
VILJA UNG-
LINGARNIR

F



Bleiki vasinn úr Lif-
andi hlutum númer 3
getur haldið utan um
bleiku bóndarósina á
snyrtiborðinu. Hann
kostar 11.500 krónur

og fæst í vef-
verslun Fólks

Reykjavík.

arionbanki.is

Gjafakort Arion banka er alltaf rétta gjöfin.

Þú velur fjárhæðina, þiggjandinn velur gjöfina.
Gjafakort Arion banka er hægt að nota hvar sem er.
Þú getur nálgast gjafakort í útibúum okkar eða pantað
á arionbanki.is/gjafakort og fengið sent heim.

Gjöf sem
gleður alla

14 karata gull-
armband. Dásamleg
gjöf fyrir fagurkera.
Kostar 59.900 krónur
og fæst í Gulli og silfri.

Skórnir frá Kron by KronKron
eru engu öðru líkir. Þessir
kosta 67.900 krónur og fást í
skóverslun Kron.

Ullarkápa frá
MaxMara sem er fá-
anleg í ljósu og
svörtu. Hún kostar
118.995 krónur og
fæst í Evu.

Skyrtukjóll
sem fæst í
Next. Hann
kostar 6.599
krónur.

Það má finna
mjúkar og fallegar
peysur í pakkann
fyrir jólin í Vero
Moda. Þessi kost-
ar 5.990 krónur.

Stórir eyrnalokkar eru
áberandi um þessar
mundir. Þessir eru frá
Hlín Reykal og fást í
Kiosk úti á Granda.
Þeir kosta 14.900 kr.

Íslenski hönnuðurinn
Magnea hannar ein-
stakar flíkur. Þessi kápa
er gott dæmi um það.
Hún fæst í Kiosk úti á
Granda og kostar
105.000 kr.

Ella-
hringurinn
kostar
12.500 krón-
ur og fæst í
Leonard.

Kersten-borðlampi
kostar 42.995 krón-
ur. Hann fæst í Bast.

Blár klassískur púði
sem fæst í Epal. Kost-
ar 8.500 krónur.

Flísbuxurnar frá
Patagonia fást líka í
Fjallakofanum og
kosta 15.495 kr.

Flíspeysurnar frá Patagonia
eru léttar og smartar. Þetta
munstur smellpassar í skíða-
ferðir vetrarins. Fæst í Fjalla-
kofanum og kostar 13.995 kr.
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London sokkar fyrir þann sem vel-
ur aðeins það besta. Kostar 3.900
krónur og fæst í Kormáki og Skildi.

Grá Alix motta kostar 49.000
krónur. Fæst í Tekk Habitat.

Charm klukkan er fyrir karlmanninn
sem vill vita hvað klukkan slær. Fæst í
Línunni og kostar 12.900 krónur.

Brons speglabakki er flottur á skrif-
stofuna. Hann kostar 23.600 krónur
og fæst í Tekk Habitat.

Boss keðja úr
gulli fyrir herra.
Kostar 22.900
krónur og fæst
í Klukkan.is.

Hammershoi Ka-
hler jólakúlan fæst
í Epal. Hún kostar
3.150 krónur.

Kristinsson brettin
eru mjög vinsæl um
þessar mundir. Kost-
ar 12.900 krónur og
fást á vef krist-
inssonhand-
made.com.

Filippa K Rhine herra
frakki er falleg og hlýleg
jólagjöf. Hann kostar
79.995 krónur og fæst í
GK Reykjavík.

Jólagjafir fyrir hann
Flestir eru sammála um að mikilvægt sé að vanda það sem keypt er fyrir herrann
um jólin. Úrvalið í verslunum borgarinnar er mikið um þessar mundir. Sumir gleðjast
mest þegar þeir fá lúxusgjafir en aðrir vilja fá praktíska hluti sem hægt er að nota
daglega. Hér eru nokkrar áhugaverðar gjafir að lauma í pakkann hans um jólin.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Marball lampinn frá Tekk
Habitat kostar 7.500 og
er falleg gjöf á jólunum.

Eikarstóll úr NORR11 Reykjavík.
Hann kostar 64.990 krónur.

Sergio lyklakippa frá Philippi
fæst í Kúnígúnd. Hún kostar
2.995 krónur.

L’Occitane Harmony kertið
kostar 3.410 krónur. Tilvalin
gjöf fyrir fagurkerann. Fæst í
verslun ĹOccitane versl-
uninni í Kringlunni.

Barbour
vaxjakki
fyrir þann
vandláta
um jólin.
Hann kost-
ar 51.900
krónur og
fæst í Kor-
máki og
Skildi.
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Íslensk hönnun í aldanna rás

Sjón er sögu ríkari

Gullkistan
Frakkastíg 10/ sími 551-3160

www.thjodbuningasilfur.is

Premium gin glas
frá Rosendahl.
Þau kosta 4.295
krónur og fást í
Kúnígúnd.

Hekla Ísland bollinn er
karlmannlegur og flott-
ur. Fæst í Motivo og
kostar 2.990 krónur.

Slátrari skyrta frá
Kormáki og Skildi
er gjöf sem gleð-
ur. Hún kostar
19.900 krónur.

Oddi er dúnúlpa frá 66°Norður sem hentar vel
fyrir daglegt líf í borginni eða hvers konar stúss

á veturna. Úlpan er einangruð með sérstakri
aðferð þannig að dúnninn er aðskilinn
með skilrúmum. Úlpan er gerð úr afgans
efni úr verksmiðjum 66°Norður og kemur
því í takmörkuðu magni í hverjum lit.
Verð: 69.000 kr.

Bleikur og fallegur vasa-
klútur sem fæst í Kor-
máki og Skildi. Lítil gjöf í
skóinn á jólunum. Kostar
4.900 krónur.

Lúxussjampó frá Label.M fæst á
Beautybar.is og kostar 3.304 kr.

Paul Smith úrið úr
Leonard er fallegt og
stílhreint. Það kostar
22.900 krónur.



Iittala búðin | Kringlunni 8-12 | 568-0606 | www.ibudin.is | ibudin@ibudin.is

Heimsþekktar hönnunarvörur.Fullkomnar í jólapakkann.
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Klassískur keramikvasi frá Søstr-
ene Grene í anda áttunda áratug-
arins. Kostar 1.588 krónur.

Ferðamálin úr Søstrene Grene eru
gjöf fyrir þá sem elska að keyra um
með kaffið sitt. Kosta 1.424 krónur.

Það þarf ekki að tæma budduna fyrir jólin til
að gefa gjöf sem gleður. Stundum geta

ódýrar vel valdar gjafir skipt miklu máli. Um-
fram allt er það hugurinn sem gildir. Hér má
líta fallegar gjafir sem allar eiga það sam-

eiginlegt að kosta undir 2.000 krónum.

Glerkúpull sem hægt
er að nota til skrauts
heima. Fæst í IKEA
og kostar 1.690
krónur.

Allir elska góða jólasokka.
Þessir fást í Fakó og kosta
1.990 krónur.

Le Cru Balsamic Raspberry er
dásamleg gjöf sem kostar
1.490 krónur. Fæst í Bylola.is.

Behjartad-
ilmkertið í ker-
amikvasa er
gjöf sem gefur
áfram, ilm og
hlýju inn á
heimilið. Fæst
í IKEA og
kostar 895
krónur.

Kertastjaki frá Søstrene
Grene. Klassískur og
smart stjaki sem kostar
1.860 krónur.

Broste Smoke-glas kostar 1.390
krónur og fæst í Húsgagnahöllinni.

Gosh Boombas-
tic OverDose-
maskari gefur
mikla fyllingu og
lyftir líka. Hann
kostar 1.790 kr. á
Heimkaup.is.

Þessi fallegi gulllitaði
bakki fæst í Søstrene
Grene og kostar 877
krónur.

FtCo Jumper-
sippubandið kostar
1.995 krónur og fæst í
Hreysti.

Jólagjafir
undir 2.000

krónum
Eddie-klukkan
í Rúmfatalag-
ernum er
smart. Hún
kostar 1.495
krónur.

Skin Food-
varasalvinn frá
Weleda inniheldur
einstakar jurtir
sem gera krafta-
verk fyrir varirnar.
Hann fæst í Hag-
kaup og kostar
1.402 kr.

Design letter-
barnabollarnir kosta
1.690 krónur og fást í
Casa.
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OPNUNARTÍMI Í DESEMBER - Virka daga 11 - 18
Laugardagar – hefðb. jólaopnun – lokað sunnudaga

SENDUM UM ALLT LAND

GÓÐIR ÍSLENDINGAR

TAKK FYR IR KOMUNA

Í SUMAR MEGI

NÝÁRSSÓL Á YKKUR

SK ÍNA

Í S L E N S K T · A U S T F I R S K T · N O R R Æ N T

www.hushandanna.is

HH JÓLAKVEÐJA
F ISLÉTT Í PAKKA
& FALLEG Á VEGG
VERÐ 3.900 STYKK IÐ
MAGNAFSLÁTTUR Í BOÐI

WWW. TRAEVARER.DK
ÁR MAGASLEÐANS 2022
VERÐ 14.900

WWW.TRAEVARER.DK
TRÉKOLLAR ÚR E IK & BEYK I
5 STÆRÐIR - HÆÐ 47–90 CM
VERÐ FRÁ 10.900.-

JORE
COPENHAGEN
VEGGLJÓS &
LOFTLJÓS
FRÁ 41.900

WWW.TRAEVARER.DK
ÞESS I GAMLI GÓÐI
VERÐ 7.900.-

HEKLA ISLANDI
ÍSLENSKA JÓLAK INDIN
VERÐ 5.450.-

LÜBECH L IV ING
VÖRUL ÍNA ÚR
ENDURUNNUM PAPPÍR .
FYLG IST MEÐ Á HH
FB & INSTAGRAM

Grenihringir eru fallegir allan ársins hring. Hægt
er að skreyta þá með skrauti sem henta hverri
árstíð. Þeir kosta 11.900 krónur og fást í Fakó.

Gömlu góðu dagatalskertin standa
alltaf fyrir sínu. Þetta fallega kerti
kostar 2.950 krónur og fæst í Epal.

Ava Coatrack 3 Metal
Black-snaginn kostar
5.900 krónur. Hann fæst í
Tekk Habitat.

ĹOccitane Almond-
húðkremið kostar
6.650 krónur og fæst
í ĹOccitane versl-
uninni í Kringlunni.

Panthella-
borðlampinn
en engu öðru
líkur. Hann
kostar 107.000
krónur og fæst
í Epal.

Stand Jamar-standur á borð er glæsi-
legur inn á heimilið. Kostar 19.900 krón-
ur og fæst í Tekk Habitat.

Jólagjafir fyrir
þá sem eiga allt

Vitra-fatahengin eru falleg.
Þau kosta 31.500 krónur og
fást í Pennanum.

Endurunn-
inn textíl-
lampi sem
setur fal-
legan svip á
umhverfið.
Hann kost-
ar 149.000 krónur og
er hönnunarvara Fólk
Reykjavik sem er vax-
andi íslenskt hönn-

unarmerki. Vörurnar eru fáanlegar í Hrím,
Lumex og Kokku svo eitthvað sé nefnt.

Jólatrésfótur
úr Fakó er
eitthvað sem
á heima á
heimili þeirra
sem eiga allt.
Hann kostar
22.000 krón-
ur.

Bakpoki frá Marc O’Polo er ein-
faldur og smart. Kostar 57.900
krónur og fæst í verslun Marc
ÓPolo á Íslandi.

Vasapelinn Móri fæst í
Kormáki og Skildi.
Kostar 9.900 krónur.

Black-
gold-
sápu-
skammt-
arinn
kostar
8.300
krónur.
Vönduð
gjöf sem
fæst í
Epal.

Gypsy Water er með
ferskum toppnótum
og sætum viðar-
grunni. Kostar 23.800
krónur og fæst í Ma-
dison ilmhúsi.

Scintilla-trefill er
ómissandi fyrir
veturinn. Hann
kostar 17.900
krónur. Fæst í
verslun Scintilla.

Það jafnast fátt á við lest-
ur bóka í baði. Baðbakk-
ar eru ómissandi í slíkt.
Þeir kosta 8.600 krónur
og fást í Tekk Habitat.

Það getur tekið lungann úr desembermán-
uði að finna gjafir að gefa þeim sem eiga

allt. Nú þarf enginn að örvænta, því eftirfar-
andi gjafir eru frábærar fyrir fólk sem erfitt er

að koma á óvart á jólunum.

Mules-inniskórnir frá Lauren. Kosta
16.990 krónur og fást í Mathilda.

Þeir sem eiga

allt eiga kannski

ekki þetta plakat

eftir Heiðdísi

Höllu. Það heitir

Snæfell og er

hæsta fjall Ís-

lands utan jökla.

Það kostar

12.900 kr. og

fæst á artless.is.

Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir
hannaði þessi rúmföt sér-

staklega fyrir Epal. Þau eru
mjúk og lekker og sérlega
góð gjöf fyrir þá sem eiga

allt. Þau kosta 15.500 krónur.

Alyson-hægindastóll.
Kostar 195.000 krónur.
Fæst í Seimei.

Hako, geymsla
fyrir bækur eða
vínflöskur, kostar
119.900 krónur.
Fæst í NoRR11
Reykjavík.

Sigurður Már hannaði gærukollinn
Fuzzy upphaflega árið 1972. Hann
stendur alltaf fyrir sínu. Hann kost-
ar 63.900 kr. og fæst í Epal.
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Verk eftir listamanninn
Kristjönu Williams eru
einstök. Hún er hálf-
íslensk og hefur gert
garðinn frægan erlend-
is. Verk hennar fást til
dæmis í Gallerí Fold.
Þessi mynd er prentuð
og heitir fuglar og fiðr-
ildi og kostar 33.500 kr.



JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 25. NÓVEMBER 2021 109

Dagny Straw-sængur-
verasettið með röndunum er
einstaklega vandað sett sem
barnið mun kunna að meta.
Fæst í Tekk Habitat og kostar
16.900 krónur.

Náttfötin frá Polarn O. Pyret eru fyrir
börn á öllum aldri. 85% af vörum
merkisins eru unnin úr lífrænum
efnum. Náttfötin kosta 7.690 krónur.

Öll börn elska nætur-
ljós. Letidýrið frá
Pennanum hittir í
mark um jólin. Það
kostar 8.399 krónur.

Þessar buxur eru frá Petit Sofie
Schnoor. Þær kosta 9.990 krón-
ur og fást í Englabörnum.

Dúkkuhúsið frá
Von verslun er
engu öðru líkt.
Það kostar
34.900 krónur.

Jólagjafir
fyrir börnin

Að finna jólagjafir fyrir börnin er vandasamt verk þar
sem þau eru hvað spenntust fyrir jólunum. Litir og

áferð leikfanga eru einstök um þessar mundir, svo ekki
sé talað um öll fallegu fötin sem fáanleg eru á börn í

dag. Eftirfarandi gjafir eru gerðar til að gleðja.

Geymslutöskur
fullar af dóti eru vænleg
gjöf um jólin. Töskurnar kosta
16.490 krónur og fást í Von verslun.

Vönduð barnaherbergi
eru vinsæl núna. Ruggu-
hestur sem punt eða að
leika með kostar 2.200
krónur og fæst í Fakó.

Mickey-sængurverasett hent-
ar bæði fyrir stúlkur og pilta.
Það kostar 6.995 krónur og
fæst í Rúmfatalagernum.

Polo-bjarnarpeysan er einstaklega
falleg og smart. Hún kostar 14.990
krónur og fæst í Englabörnum.

Himnasæng. Kostar
7.499 krónur. Fæst í
Søstrene Grene.

Barnasamfell-
urnar úr Lindex
eru mjúkar og úr
95% bómull og
5% elastan og
kosta 1.990 kr.

Kristel-skokkur frá Name
It Baby fæst í Bestseller
og kostar 3.590 krónur.

Hvern dreymir ekki um að
geta verið eins og lítill bangsí-
mon heima? Þú getur látið
drauma rætast með því að
gefa þennan galla í jólagjöf.
Hann fæst í Lindex og kostar
5.990 kr. Hægt er að fá hann í
stærðum 92 upp í 140.

Litríkt handklæði.
Kostar 950 krónur. Fæst
í Søstrene Grene.



Jólagjafir fyrir
unglinginn

Fátt er skemmtilegra en að finna jólagjafir sem hitta í
mark hjá unga fólkinu. Unglingar eru eins misjafnir og
þeir eru margir, en það sem einkennir þennan aldur er

að fáir hafa jafn gaman af pökkum og þeir. Flottar
merkjavörur, fatnaður og alls konar tæknidót er vinsælt
um þessar mundir. Hér eru nokkrar áhugaverðar gjafir

til að lauma í pakka unglingsins um jólin.

Paul Smith Lee-striga-
skórnir kosta 38.995

krónur og fást í GK
Reykjavík.

Polo Bear-
skyrtan frá
Ralph Laur-
en fæst í
Englabörnum
og kostar
14.990 krónur.

Ganni-húfa frá GK kostar
14.995 krónur og fæst í GK
Reykjavík.

Marc O’ Polo peysan úr líf-
rænni bómull er vinsæl gjöf
bæði fyrir stelpur og
stráka. Kostar 16.720 krón-
ur og fæst í Marc ÓPolo.

Kartell þriggja hæða hirslan kostar 29.900 krónur og fæst í Casa.

Gefðu hint er skemmti-
legt spil fyrir 15 ára og
eldri. Það kostar 7.495
krónur og fæst í Elko.

New Original
Crew-peysan frá
Levis kostar
9.990 krónur og
fæst í Levis-
versluninni.

Castor Molo-
úlpan fæst í
Englabörnum
og kostar
24.990 krónur.

Starkvind-
lofthreinsitækið
fæst í IKEA og
kostar 19.950
krónur.
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Bláu húsin v/Faxafen • Sími 553 7355

Coemi
náttkjólar,
náttföt og
sloppar úr

náttúruefninu
Modal

jólapakkann
Fallegt í

Frí
heimsen
um land allt

g
ll

ndding

Vefverslun
selena.is



Nordal Ayu Vata-
augngríman er fyrir þá
sem vilja sofa út um
helgar. Hún kostar
5.490 krónur og fæst í
Húsgagnahölllinni. Fal-
leg gjöf fyrir fagurker-
ann.

Lee Stafford For
the love of Curls-

Shampó og
Leave in-
næring,
Moisture
Mist, kosta
2.110 krónur.
Fæst í
Beautybox
og er fyrir
þær sem
kunna að
meta „Curly
Girl“-útlitið.

Omgrod Straw-
rúmfatasett kostar
14.990 krónur og
fæst í Tekk Habitat.

Luella-spegill er glæsilegur í her-
bergið. Falleg jólagjöf fyrir þá sem
vilja hafa herbergið fínt. Kostar
64.500 krónur. Fæst í Tekk Habitat.

Bali Holiday-kertið er
gert úr vistvænu soja-
vaxi og náttúrulegum
ilmkjarnaolíum. Ilm-
urinn er léttur og góður
þar sem sítrónugras,
salvía og sítrus eru
áberandi. Kertið kostar
5.100 krónur og fæst í
Snyrtibox.is.

Matreiðslunámskeið Salt er
skemmtileg gjöf fyrir unglinga.
Gjafabréf fyrir 12.900 krónur dugar
fyrir stuttu námskeiði í sem dæmi
mexíkóskum mat þar sem hægt er
að læra að gera girnilegt lárperu-
mauk, chipotle-mæjó og tacos.

Ethique Botanica Deodorant-
svitalyktareyðirinn fyrir við-
kvæma húð kostar 2.590
krónur og fæst í Beautybox.is.

Hjartahringurinn frá
Design Letters kostar
6.900 krónur. Hann er
gerður úr handteikn-
uðu letri Arnes Jacob-
sens frá árinu 1937 og
fæst í Duka.

Diva-peysan
fæst í Vero
Moda og kostar
8.990 krónur.

BAHNS Heli-
copter-peysa
er hönnuð af
Helgu Lilju
Magnúsdóttur
og Stephan
Stephensen.
Peysurnar eru
kynlausar og
kosta 38.500
kr. í Ramma-
gerðinni.
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Verð 5.990 kr. á mann
(5.490 kr. án eftirrétts)

Aðeins í boði fyrir allt borðið

Forréttir
MALT & APPELSÍN GRAFLAX

piparrótar sorbet, kryddbrauð, reykt skyr

HREINDÝRA CARPACCIO
trönuber, pekan hnetur, gruyére ostur,

klettasalat

TÍGRISRÆKJUR
ponzu, wasabi

Aðalréttur
ANDALÆRI

mandarína, rauðkál,
volgt kartöflusalat

Eftirréttur
SÚKKULAÐI LION BAR

hindber, karamella (h)

JÓLAHÁDEGI
MATARKJALLARANS

JÓLIN Á MATARKJALLARANUM

Að rðið

VEGAN JÓL
VATNSMELÓNUTARTAR

fivespice ponzu, lárpera, won ton

RAUÐRÓFU CARPACCIO
heslihnetur, piparrót, klettasalat

YUZUGLJÁÐ GRASKER
greni, rauðbeður, kóngasveppir

RISALAMANDE
kirsuber, karamella

7.990 kr.

UPPLIFÐU JÓLIN
HÆGELDAÐUR ÞORSKUR
noisette hollandaise, hangikjöt

HREINDÝRA CARPACCIO
trönuber, pekan hnetur,
gruyére ostur, klettasalat

GLJÁÐ LAMBAFILLET
seljurótarfroða, rauðkál, laufabrauð

JÓLASNJÓR
mjólkur- og hvítsúkkulaði,

piparkökur, yuzu

9.490 kr.

JÓLALEYNDARMÁL
MATARKJALLARANS

6 RÉTTIR
AÐ HÆTTI KOKKSINS

leyfðu okkur að koma þér á óvart

Eldhúsið færir þér upplifun
þar sem fjölbreytni er í fyrirrúmi

10.990 kr.

Mánudaga-föstudaga 11:30-14:30
Öll kvöld 17:00-23:00

BORÐAPANTANIR
á matarkjallarinn.is

Aðalstræti 2, 101 Reykjavík | s. 558 0000

Kíktu til okkar
í góðan mat
og notalegt
andrúmsloft

fyrir jólin



Verner Panton-lampinn
sem allir þrá að eignast er
eitthvað sem þú ættir að
láta eftir þér að kaupa
handa þér. Hann er lítill og
nettur og er hlaðinn eins
og sími og þarf því ekki að
vera í sambandi. Þú getur

því lýst upp ótrúleg-
ustu staði með
lampanum. Hann
fæst í Epal.
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Fallegar gersemar
Ný og glæsileg vinnustofu/verslun í Þrúðsölum 17.

Vefverslun og sölustaðir á oskabond.is

Shisheido
Ultimune Po-
wer-serumið er
einstakt. Það
fæst í Hagkaup.

Fíkn eftir Rannveigu
Borg hefur fengið mikla
athygli. Ef þér finnst
gaman að lesa þá ættir
þú að gefa þér þessa.
Nú eða bara Storytel-
áskrift. Þar getur þú
hlustað á hana.

Spennur eru móðins
núna. Þessi bleika
spenna er frá Gucci og
fæst á fjölmörgum vef-
síðum eins og net-a-
porter.com.

Ilmkertið Bál frá Hafstudio
kemur með hinna sanna
jólailm inn á heimilið. Ef þú
ætlar að gefa þér eitthvað
lítið og nett þá er þetta full-
komin gjöf frá þér til þín.

Húðdroparnir Oh
My Cod frá Feel Ice-
land komu á mark-
að fyrr á þessu ári.
Ef þú átt þá ekki nú
þegar þá þarftu að
eignast þá. Best er

að bera þá á sig
helst kvölds og

morgna. Þeir fást í
Hagkaup.

Tískumerkið Filippa K er þekkt
fyrir buxur sínar. Þessar síðu víðu
voru að koma til landsins en þær
fást í versluninni Evu við Lauga-
veg. Ef þig vantar svartar buxur
sem eru úr góðu efni þá gætir þú
gefið sjálfri þér þessar í jólagjöf.

Þessi jakki er eitthvað sem
þú ættir að gefa þér í jóla-
gjöf. Hann fæst í Zara. Hann
minnir töluvert á afurðir frá
franska tískuhúsinu Chanel
og fer vel við svartar buxur.

Beige-litaðir skór frá
Christian Louboutin eru
eitthvað sem marga
dreymir um að eignast.
Hægt er að kaupa þá á vef-
síðum eins og net-a-
porter.com. Það eina sem
þú þarft að vita er í hvaða
stærð þú ert.

Þessi demantshringur er frá Siggu og Timo sem reka
verkstæði og verslun í Hafnarfirði. Ef þú vilt gera vel við
þig um þessi jól þá eru demantshringar alltaf eigulegir.

Láttu það
eftir þér!

Það er alveg sama hversu sparsöm við erum
og förum vel með peninga, okkur langar samt
oft í eitthvað. Sérstaklega í kringum hátíð ljóss
og friðar. Láttu það eftir þér því þú átt það skil-
ið. Hér eru nokkrar hugmyndir sem búið er að

prófa og sannreyna að eru góð kaup. Allar
þurfum við að eiga eitt par af Christian Loubo-
utin-skóm, ríkulega húðdropa eða lampa svo

við getum stolist til að lesa á meðan aðrir sofa!

Bye Bye Dullness frá IT Cosmetics
eða bara Bæ bæ þreytta þú er C-
vítamínbomba fyrir húðina. Ef þú

þarft smá búst inn í nýtt ár þá ættir
þú að gefa sjálfri þér þennan ein-

staka vökva. Hann fæst í Hagkaup.

Þessi pallíettukjóll
gæti lyft tilveru þinni
upp á næsta stig.
Hann fæst í Zara.

Ilmurinn The One frá Dolce & Gabb-
ana kom á markað í haust. Hann
kemur bæði fyrir dömur og herra og er
einstaklega vandaður og gefur góðan
angan. Ilmurinn fæst í Hagkaup.



Snið-
ugar
snuð-
gjafir má
finna í
Gríni og
glensi. Snuð-
in kosta 2.990
krónur.

Hver man
ekki eftir
fótanudd-
tækjaæðinu

á níunda ára-
tugnum?

Þessi fallega
lúxusvara fæst
í Elkó og kost-
ar 9.995 krón-
ur.

Vitra við-
ardúkkan
frá Alex-
ander Gir-
ad er

dásamlega
litrík og
skemmtileg.
Hún fæst í
Penn-
anum og
kostar
14.990
krónur.

Snillingar skrifa
ekki í hvaða bók
sem er. Þessi
fæst í Gormur.is
og kostar 2.490
krónur.

VIP-lyklakippa kostar 590 krón-
ur. Gjöf sem gleður þá sem
skara fram úr í lífinu. Fæst í
vefversluninni Gormur.is.

Fjarstýrð prumpuvél er gjöf sem gleður. Kostar
3.590 krónur og fæst í Sniðugum gjöfum.

Öskubakki fyrir fyndna dýravininn sem verður
þá væntanlega að fara að hætta að reykja.
Kostar 2.990 krónur og fæst í Mistilteinn.is.

Það má
finna alls-

konar jóla-
peysur í

Gyllta kett-
inum á góðu
verði. Þessi

kostar 3.500
krónur.

Það er fátt
krúttlegra en
litlir bakarar
með bakara-
húfur. Þessi
fæst á börnin í
Ikea og kostar
545 krónur.

Fyndið jóla-
skraut frá
Asos hittir
alltaf í mark
sem skraut á
pakkann eða
sem lítil
aukagjöf á
jólunum.

Það vantar jóla-
sveinatöffara á öll
heimili yfir jólin.
Þessir eru
kannski ekki stór-
ir en gleðja hell-
ing. Þeir kosta
990 krónur og
fást í Mistilteini.
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Gjafabréf Icelandair er ávísun á eitthvað alveg einstakt.

Hvert sem förinni er heitið, vestur eða austur, geturðu gefið
draumaferð einhvers sem þér þykir vænt um byr undir báða vængi.

icelandair.is

Það má finna alls konar
fallegt fyrir litaglaða
grínarann á Asos.

Prumpu-
jólakertin
gætu hitt í
mark hjá sum-
um. Kosta
2.990 krónur
og fást í
Gormur.is.

Fyndnar
jólagjafir

Þótt jólin séu stundum dramatísk þá er
enginn sem segir að ekki sé hægt að létta

aðeins andrúmsloftið með fyndnum gjöfum
fyrir þá sem eru með góðan húmor. Gjafirnar

á þessari síðu koma skemmtilega á óvart.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is



J ana Maren Óskarsdóttir er þessa
stundina að undirbúa jólatörnina í
verslun sinni sem selur huggulegan
tímabilsfatnað og fylgihluti.

Jólin hennar snúast að miklu leyti
um viðskipti, menningu og list. Hún er í óða-
önn að finna áhugavert listafólk til að
skreyta búðargluggana og að bóka tónlist-
arfólk sem hefur verið að spila tónlist á laug-
ardögum í nóvember.

„Ég verð með tónlistarfólk áfram í desem-
ber en jólin einkennast vanalega af mikilli
jólatörn. Fjölskylda og vinir kalla mig stund-
um „Grinch“ út af þessu, en það er ekki al-
veg sannleikurinn um mig því á þessum árs-
tíma hef ég vanið mig á að draga fram
sparikápurnar mínar og kjóla sem sitja ann-
ars inni í skáp.

Ég leyfi mér að vera sérstaklega fín í
vinnunni í kringum jólin en mér finnst það
hjálpa til í mesta skammdeginu að vera fínn
og klæða sig upp á,“ segir hún.

Besta jólagjöfin ljós í listrænni útfærslu

Leikur tónlist stórt hlutverk á jólunum hjá
þér?

„Ég er alls ekki mikill jólalagaaðdáandi en
ef eitthvað er þá er alltaf huggulegt að setja
á gamla góða tónlist með Bing Crosby og
Stevie Wonder. Ég verð þó að viðurkenna að
ég á mitt „guilty pleasure“-jólalag sem heitir

Ég er að pakka inn jólagjöf með Björgvini
Halldórssyni.“

Jana Maren heldur í hefðirnar á jólunum
og reynir að finna tíma til að ganga um í
bænum og fá sér jólaglögg og kíkja í búðir.
Svo bakar hún alltaf skinkuhorn til að eiga á
aðfangadagsmorgun.

Áttu góða jólasögu að deila með okkur um
upplifun sem líður seint úr minni
og tengist jólunum?

„Já, fyrir nokkrum árum þegar
ég og maðurinn minn, Davíð Örn
Jóhannsson, vorum búin að vera
saman í þrjú ár og eyddum jól-
unum hvort í sínu lagi kom að
því að opna gjöfina frá honum.
Í henni var gamalt hringabox
og inni í því var USB-lykill og
miði sem stóð á „plug me in“.
Öll fjölskyldan fór frá jóla-
trénu að tölvunni því þau
héldu að nú kæmi stóra spurningin: „Viltu
giftast mér?“ Raunin varð önnur, því
þarna kom upp mynd af mínum heittelsk-
aða á nærbuxunum með Tom Dixon-ljós á
hausnum, sem ég hafði reyndar verið búin
að safna mér fyrir lengi,“ segir hún og hlær.

Dreymir um jólaferð í sólina

Hvaða fatnaður er á óskalistanum um jól-
in?

„Á nærbuxunum með
Tom Dixon-ljós á hausnum“
Jana Maren Óskarsdóttir, eigandi Hringekjunnar, bjóst við bónorði á
jólunum fyrir nokkrum árum, en fékk í staðinn óvænta gjöf á USB-lykli
sem fól í sér listræna túlkun á jólagjöfinni sem hana hafði langað í lengi.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Jana Maren Óskarsdóttir,
eigandi Hringekjunnar, er
alltaf smart klædd á jólunum.

Ljósmynd/Brynjar Snær

„Ég væri mikið til í að
eignast falleg nærföt og góða

sokka en svo eru alltaf einhverjir
gullmolar að detta inn hjá okkur í

Hringekjunni svo hver veit hvað læðist með
manni heim um jólin.“

Hvaða gjöf dreymir þig um á þessu ári?
„Mig dreymir um að fara í yndislega jóla-

ferð með manninum mínum í sólina og slaka
á.“

Ljósmynd af
eiginmanni Jönu Mar-
enar, með Tom Dixon-
ljós á höfðinu, var list-
ræn tjáning á jólagjöf
sem hann gaf henni
þegar þau voru kær-
ustupar á sínum tíma.

Ljósmynd/Colourbox

Jana Maren mælir með
því að setja fallegan
tímabilsfatnað í jóla-
pakkana á þessu ári.
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Allar nánari upplýsingar um Jólamarkaðinn,
Jólaskóginn á Hólmsheiði og jólatrjáasölu
á Lækjartorgi er að finna á: heidmork.isVIÐ ELLIÐAVATNSBÆ
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Jólaþorpið í Hafnarfirði opnar föstudaginn 26. nóvember kl. 17
og verður opið allar helgar á aðventunni frá kl. 13:00 og 18:00.

Velkomin í

Nánar á:

jolathorpid.is

J ólin eru sá tími þar sem maður safn-
ar sér saman með sínum nánustu og
gleðst yfir lífinu. Það er tími inni-
leika og hlýrra tilfinninga. Það er
líka stund milli stríða en um leið

undirbúningur undir nýtt ár, nýja tíma og ný
tækifæri.“

Hann segir Collège de France mjög merki-
lega menntastofnun sem stofnuð var árið
1530 til að endurreisa fornaldarfræði.

„Markmið stofnunarinnar er að styðja við
frjálsar rannsóknir. Við hana starfa um 50
prófessorar á öllum sviðum þekkingar. Fyrir
utan að rannsaka, ber þeim að halda opna
fyrirlestra þar sem hver og einn getur komið
og numið við fótskör þeirra. Ég er að halda
fyrirlestra um íslenskar fornbókmenntir, en
þetta er í fyrsta sinn sem fjallað er um forn-
sögurnar við stofnunina.“

Hvernig er stemningin í Háskólanum á jól-
unum?

„Það er kyrrlát
stemning í Háskól-
anum yfir jólin. Nem-
endur hafa lokið próf-
um og eru komnir í frí,
en kennarar strita við að
yfirfara próf og undirbúa
kennslu næsta misseris sem
hefst snemma í janúar.
Fyrr á árum byrjaði
kennslan seinna á haust-
in og prófin voru haldin í
janúar. Þá fengu kenn-
arar náðugri tíma um
jólin en nú, en aftur á móti geta nemendur
betur notið jólanna en áður, þegar þeir voru
að búa sig undir prófin í jólafríinu.“

Getur mælt með lestri smásagna á jólunum

Áttu skemmtilega jólasögu af þér?
„Einu sinni lék ég jólasvein á jólaskemmt-

un á barnaheimili Siggu dóttur minnar, sem
þá var rúmlega tveggja ára. Ég var í góðum
búningi með mikið skegg og hún Sigga mín
varð hrædd og fór að skæla þegar hún sá

þennan ógurlega jólasvein, en um leið og ég
tók í höndina á henni róaðist hún, kannaðist
við handtakið á jólasveininum og dansaði glöð
í kringum jólatréð.“

Hvað sérðu um á jólunum á þínu heim-
ili?

„Ég tek þátt í að kaupa gjafir og set
upp jólaseríuna. Áður fyrr fóru börn-
in með mér að kaupa jólatré, nú eru
það barnabörnin. Það hefur komið
fyrir að ég bakaði piparkökuhús
fyrir þau. Svo sé ég oftast um jóla-
matinn.“

Ertu með hugmyndir að góðum
bókum sem allir ættu að lesa að
þínu mati þessi jólin?

„Ljósgildran eftir vin minn Guðna
Elísson er spennandi og áhugaverð

skáldsaga, skrifuð af mikilli stílfimi. Svo
mæli ég með Pastel-ritröðinni, sem Flóra

menningarhús á Akureyri gefur út. Þetta
eru litlar bækur en góðar. Meðal annars er
þar að finna smásögur eftir son minn, Kára
Tulinius, sem óhætt er að mæla með.“

Hvernig hefur þitt fræðisvið haft áhrif á
upplifun þína og hefðir á jólunum?

„Sem miðaldafræðingur hef ég áhuga á
myndmáli Biblíunnar sem víða má finna í
bókmenntum frá þessum tíma, en líka í sálm-
um sem sungnir eru á jólunum. „Það aldin út
er sprungið“ er í miklu uppáhaldi hjá mér.“

Borðar aldrei skötu á jólunum

Er eitthvað sem þú gerir aldrei á jólunum?
„Að borða skötu, sem er miður, því mér

finnst hún góð.“
Er eitthvað sem þú gerir alltaf?
„Jólin eru eilíf endurtekning á sömu siðum

og hefðum sem ógerningur er að telja upp.
Eitt geri ég alltaf, og það er að vaka fram eft-
ir jólanóttinni við að lesa góða bók.“

Ef þú ættir eina ósk, hver væri hún?
„Ég myndi óska öllum sem lesa þetta viðtal

gleðilegra jóla.“

„Kyrrlát stemn-
ing í Háskólan-
um yfir jólin“

Torfi H. Tulinius, forseti íslensku- og menningar-
deildar Háskóla Íslands, er í París um þessar mundir
þar sem hann kennir við Collège de France tíma-
bundið. Hann mælir með því að fólk lesi á jólunum og
segir smásögur góðan valkost yfir hátíðina.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Torfi mælir með
Ljósgildrunni
eftir Guðna
Elísson.

Torfi kennir við Col-
lège de France tíma-
bundið. Skólinn er í
einstakri byggingu
með mikilli sögu.

Í Pastel-
ritröðinni má
finna smá-
sögu eftir
Kára Tulinius,
son Torfa.
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Á sdís Ólafsdóttir listakona hafði
unnið öruggt fast starf í text-
ílgerð fyrir Norröna í yfir tvo
áratugi þegar hún sagði starfi
sínu lausu í mars á þessu ári til

að geta snúið sér alfarið að myndlistinni.
Hún byrjaði fyrst sem saumakona hjá Nor-

röna en vann sig fljótt upp í yfirmannsstöðu í
hönnunar- og framleiðsludeild.

Ásdís býr nú í Tønsberg í Noregi með eig-
inmanni sínum, Tommy Bönsnæs, tveimur
dætrum og einni fósturdóttur.

„Ég flutti hingað til Noregs á sínum tíma
með þáverandi manni mínum, honum Gunnari
Þór Ragnarssyni, og eignuðumst við tvær
dætur saman, þær Emilíu, sem nú er orðin 22
ára, og Ísabellu, sem nú er 17 ára.

Við keyptum okkur flugmiða
aðra leið frá Íslandi og bjugg-
um á hóteli fyrstu dagana í
Osló þar sem við þekkt-
um ekki nokkurn mann
né vorum með vinnu.

Við bjuggum í Osló
um tíma og fluttum
síðan til Drammen
en bæði höfum við
búið í Noregi öll
þessi ár.

Í dag er ég gift
norskum manni og
giftum við okkur í sum-
ar eftir 13 ára sambúð.

Þegar við kynntust átti
hann dótturina Sophie, sem
nú er nítján ára og ég kalla bón-
usdóttur mína.“

Jólin í Noregi ekki ósvipuð
jólunum á Íslandi

Ásdís er mikil jólakona og segir jólin í Nor-
egi mjög lík jólunum á Íslandi en þó ekki al-
veg eins.

„Það er mjög mikið af mat hjá okkur á jól-
unum. Þar sem ég er gift norskum manni
verðum við að ná að halda í bæði norsku og
íslensku matarhefðirnar á jóladögunum. Þó
svo að ég myndi helst vilja hamborgar-
hrygginn á aðfangadag hef ég þurft að sætta
mig við norska jólamatinn, sem er „ribbe“ eða
purusteik, sem er mjög góður matur líka.“

Hvað fleira eruð þið með í matinn á jól-
unum?

„Á Þorláksmessu erum við með „lutefisk“
sem er nokkurs konar harðfiskur sem er
blautlagður í lút með beikoni, hvítri sósu,
baunastöppu og kartöflum.

Á aðfangadag erum við með „ribbe“ og svo
„riskrem“, sem er kaldur grjónagrautur
blandaður með þeyttum rjóma og vanillusykri
með sólberjasósu, í eftirrétt. Á jóladag erum
við með íslenskan mat. Við byrjum þá matinn
með Óla pabba

aspassúpu. Svo erum við með hamborg-
arhrygg með öllu tilheyrandi. Á annan í jólum
erum við með „pinnekjøtt“, sem eru gufusoðin
söltuð og þurrkuð lambarif, og hangikjöt.
Þessir tveir kjötréttir eru mjög líkir í bragði
og meðlæti, svo við borðum þá oft saman á
jólunum.“

Setur mikinn metnað í jólaskrautið heima

Myndlist Ásdísar hefur vakið athygli víða
enda gerir hún falleg verk sem snúast oft um
líf og reynslu konunnar.

Ertu mikið að mála á þessum árstíma?

„Já nú má segja að ég máli allt árið um
kring. Áður en ég hætti í fastri vinnu var nán-
ast aldrei frí hjá mér þar sem ég notaði allar
helgar og sumarfrí í að mála.

Svo er ég einnig þekkt fyrir að skreyta
mikið heima hjá mér fyrir jólin. Ég hef alltaf
fengið dæturnar með mér í undirbúninginn og
erum við þá með jólaföndur þar sem við ger-
um aðventustjaka, bökum og gerum alls kon-
ar sem krefst sköpunargleði og skemmtunar.

Stelpurnar mínar eru fæddar og uppaldar í
Noregi, svo það var snemma talað um hvort
íslenski jólasveinninn myndi gefa þeim í skó-
inn en við sáum að það gæti verið skrítið og
erfitt að útskýra fyrir norskum vinum að vera
með slíka mismunum á okkar heimili. Hér í
Noregi fá flest börn svokallað jóladagatal.
Það getur verið allt frá einföldu súkkulaði-
dagatali í dagatal með pökkum.“

Býr til pakkadagatal fyrir dæturnar

Ásdís elskar að gera pakkadagatal fyrir
dætur sínar.

„Ég hef gert það í gegnum árin og geri það
ennþá, þó svo að stelpurnar okkar séu allar
orðnar stórar. Jafnvel elsta dóttir mín, sem er
orðin 22 ára, fær ennþá jóladagatalið sitt.

Þær fá það áfram alveg þangað til það
kemur barnabarn, þá færist pakkadagatals-
hefðin frá mér til barnabarna minna.“

Ásdís er ein þeirra sem kunna að njóta sín
á jólunum; að gera fallegt og huggulegt í
kringum sig og halda í hefðir fyrri jóla.

„Ég elska jólin og aðdraganda þeirra. Þeg-
ar við vöknum saman á morgnana í desember
þá set ég á rólega jólatónlist og stelpurnar
opna litla gjöf. Það er ómissandi að upplifa
gleðina sem vaknar innra með þeim einungis
af því þetta er svo hugguleg og yndisleg
hefð,“ segir hún.

Í Noregi er nóg til af trjám og fer fjöl-
skyldan vanalega saman út í skóg að sækja
jólatréð.

„Við erum með þá hefð að fara út í skóg og
höggva okkar eigið jólatré. Þá finnum við
okkur eins stórt tré og hægt er inn í húsið
okkar.“

Hvað viðkemur jólagjöfum er hún mikið
fyrir skapandi gjafir.

„Ég hef alltaf verið fyrir að gefa skapandi
gjafir og gjafir sem fær fólk til að upplifa eitt-
hvað nýtt í lífinu. Að mínu mati eru listgjafir
mjög mikils virði, ekki síst þar sem mikið er
keypt af drasli í samfélaginu í dag sem fólk
kastar nánast daginn eftir. List skapar til-
finningar hjá gefanda og þiggjanda og tapar
aldrei verðmæti sínu.“

Ætlar að búa á Spáni yfir vetrartímann

Hvað dreymir þig um að fá að gjöf þessi
jólin?

„Það er erfitt að segja. Jú, annars, ég er
með eina jólaósk fyrir manninn minn, sem er
ekki beinlínis jólagjöf, en þar sem ég verð
mikið ein í desember að mála á Spáni hef ég
óskað mér að hann geri fyrir mig jóladaga-
tal.“

Hvað væri sniðugt að gefa fólki sem langar
að fara af stað að skapa sína eigin list?

„Það er svo mikið hægt að gefa þeim sem
eru skapandi. Startsett fyrir myndlist, svo
sem akríl- eða vatnsliti. Línóleum-þrykkbún-
aður er einfaldur og ekki of dýr til að byrja
með, en getur verið mjög skemmtilegur fyrir
bæði unga sem aldna.

Annars er mikið til af flottri myndlist frá
listamönnum, þrykk eða eftirprentanir,
myndlistarkort, dagatöl og langar mig þá að
nefna listadagatal frá frænku minni henni
Heiðdísi Helgadóttur.“

Frá íslensku jólunum saknar Ásdís helst
jólaboðanna með fjölskyldunni, íslenska kon-
fektsins og íslensku jólasveinanna svo eitt-
hvað sé nefnt.

Ásdísi hefur gengið betur en hún vonaði í
fullu starfi sem listakona.

„Ég hef bæði selt meira en ég átti von á og
einnig verið með fleiri sýningar. Ég var með
tvær sýningar í sumar sem gengu mjög vel og
er ég nú á föstum samningi við þrjú listagall-
erí hér í Noregi og í samræðum við nokkur
fleiri.

Ég gæti hugsað mér að sýna verkin mín
einnig á Íslandi bráðlega en nú fyrir jólin er
ég búin að vera að undirbúa einkamyndlist-
arsýningu sem hófst hinn 18. nóvember í Gall-
eríinu hér í bænum okkar. Ég er búin að vera
að mála sex daga vikunnar og svo er ég líka
að fara að þrykkja lítógrafík.“

Ásdís kann vel við sig í sól og hita og er því
að undirbúa flutning til Marbella á Spáni yfir
vetrartímann.

„Ég verð á Spáni að mála fyrir enn eina
sýninguna sem verður um páskana, í Galleri-
ER Sandefjord í Noregi. Um þessar mundir
og nær alla mína tíð hafa málverkin mín
fjallað aðallega um konur. Það er svo mikið af
tilfinningum, fegurð og styrk að finna í kven-
fólki.“

Myndlistarkonan Ásdís Fjóla
Ólafsdóttir hefur búið í Noregi
í 26 ár. Hún heldur í íslenskar
hefðir og blandar þær hinum
norsku og notar listræna hæfi-
leika sína til að gera fallegt í
kringum sig á jólunum.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Skapandi jólagjafir alltaf vinsælar

Ásdís Ólafsdóttir
myndlistarkona
býr í Noregi. Hún
er nú að halda
einkamyndlist-
arsýningu
í Galleríinu í
Tønsberg.

Ásdís ásamt
dætrum
sínum þremur,
þeim Emilíu og
Ísabellu Gunn-
arsdætrum
og Sophie Bönsnæs.

Heimagerður jólastigi fyrir dagatalið sem
opnað er á hverjum degi í desember árlega.
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J ólin 2014 eru í minningunni eins og einhver grínmynd.
Vigdís dóttir okkar var þriggja mánaða. Hún svaf illa
fyrstu mánuðina og það var einstaklega kalt í veðri
þessa mánuði og gosmengun í borginni að auki, þannig
að skammdegið hafði einkennst af inniveru,“ segir

Nína í viðtali við Jólablað Morgunblaðsins.
Nína er gift Kristjáni Hrannari Pálssyni organista og í dag

eiga þau saman tvö börn, þau Vigdísi sjö ára og soninn Helga
fimm ára. Jólin 2014 voru önnur jólin þeirra saman eftir eins og
hálfs árs samband sem hafði einkennst af alvarlegum veik-
indum í fjölskyldunni. „Ég var þannig ekki í góðu jafnvægi,
streitan upp úr öllu valdi og sjálfsmyndin frekar hökkuð. Ég
hef sennilega ætlað að bæta fyrir það með því að fyrstu jólin
hennar Vigdísar skyldu vera fullkomin. Við foreldrarnir mynd-
um eiga fullkomnar minningar, við myndum taka fullkomnar
ljósmyndir sem barnið gæti skoðað seinna og við myndum gefa
hvort öðru fullkomnar gjafir. Við myndum borða fullkominn
mat að auki og litla leiguíbúðin okkar átti að vera tandurhrein,
stíliseruð og jólaleg eins og dúkkuhús á jólamarkaði í Vínar-
borg. Við keyptum svo mikið af jólaljósum fyrir þetta litla rými
að það var eins og hásumar í stofunni allan desember. Svo ætl-
aði ég auðvitað að líta óaðfinnanlega út meðan á öllu þessu
stæði,“ segir Nína.

Planið um að kaupa allar jólagjafirnar og pakka stóðst. Það
gerði líka planið um að gera hin fullkomnu heimagerðu jólakort.
Jólakortin slógu alveg í gegn og var Kristján ofboðslega hrifinn
af kortunum sem tilvonandi eiginkona hans hafði föndrað. „Svo
flott að hann fór að taka pantanir fyrir fjölskyldu og vini þangað
til ég var, í byrjun desember, með pöntun upp á 120 heimaföndr-
uð kort. Kristján vildi líka gera piparkökur en vildi baka þær
sjálfur og mála þær. Hann hafði aldrei bakað piparkökur áður
þannig að þetta kom að mestu leyti í minn hlut. Ég held að ég
hafi aldrei bakað piparkökur síðan heldur kaupi ég þær bara til-
búnar,“ segir Nína.

Fimmréttað á aðfangadagskvöld

Í uppskriftinni að hinum fullkomnu jólum var að sjálfsögðu
matseðillinn. Það átti að vera fimmréttað í kvöldmatnum og svo
var hún líka með fínan hádegisverð. „Ég hafði séð fyrir mér að
Kristján myndi taka þátt í þessu með mér en þegar ég horfi til
baka sé ég að hann var ennþá að jafna sig eftir veikindin og hafði
hvorki áhuga á né getu til að halda jól, hvað þá vinna heims-
meistarakeppnina í jólahaldi. Þannig að ég tók þetta bara sóló,
gersamlega að drepast úr gremju,“ segir Nína.

Þar að auki voru þau bókuð í matarboð á Þorláksmessu og í
gigg í miðborginni. Giggið fól í sér að þau myndu flytja 300 kílóa
rafmagnsflygil út úr íbúðinni sinni, upp þrjár hæðir á litlum
veitingastað, syngja þar og spila í einn og hálfan tíma, pakka
saman, sækja barnið í pössun og fara síðan og versla, kaupa
þrjár tegundir af villibráð. Síðan áttu þau að fara í kósí Þorláks-

messurölt um bæinn með kakó áður en þau færu heim að leggja
lokahönd á undirbúning.

„Þegar í matarboðið var komið tilkynnti annar gestur að stað-
urinn sem bókaði okkur hefði farið á hausinn daginn áður. Ég
fór inn á baðherbergi og grét af feginleik þegar ég fékk frétt-
irnar. Það segir sennilega sitt um streitustigið.“

Á aðfangadagsmorgun vaknaði svo Nína ónýt úr þreytu. Þá
uppgötvaðist að hún hafði gleymt að kaupa avókadó í laxasalat
sem hún ætlaði að gera að hefð frá og með þessum jólum.

„Ég fékk síðan símtal upp úr hádegi þar sem ættingi A, sem
hafði tekið að sér að koma jólagjöfum til ættingja B, sagði að
hann gæti ekki afhent gjafirnar af því að honum fannst svo langt
síðan ég sá ættingja B. Ég var með pottana í eldhúsinu á fullu en
tókst samt að græja kæró og auðvitað dótturina með í bíltúr í
þarnæsta bæjarfélag til að hengja gjafir á hurðarhún, þar sem
enginn var heima.

Á leiðinni heim tókum við Kristján síðan öskurrifrildi í bíln-
um. Honum fannst ég meðvirk. En mér fannst ég vera fórn-
arlambið, að reyna að útbúa hin fullkomnu jól fyrir alla og gera
öllum til geðs, alltaf.“

Ómáluð með úfið hár og grátbólgin augu

Þegar litla fjölskyldan var komin heim eftir útstáelsið fór
Nína á fullt í eldhúsinu. „Þetta var fyrir tíma samfélags-
miðlakúltúrs eins og hann er í dag, en ég ákvað samt að reyna að
taka alla matseldina upp í tölvunni minni og framleiða einn lítinn
sætan matreiðsluþátt. Ég byrjaði á að tala um forréttina á með-
an ég raðaði á diskinn og horfði á vísana á klukkunni æða áfram.
Mér fannst ég líka rosa feit á skjánum þannig að ég skipti um föt
og byrjaði aftur. Þá varð tölvan rafmagnslaus,“ segir Nína.

„Ég byrjaði aftur. „Komið þið sæl og gleðileg jól, ég heiti
Nína og nú er aðfangadagur, hér er á boðstólum grafið ærfillet,
heitreyktar gæsabringur, léttreykt folald, kengúra með man-
gósalsa, innbakað lambafillet og að lokum creme brûlée ásamt
ris à la mande í eftirré…“ og þá vaknaði barnið. Kristján rétti
mér hana öskrandi rauða, hún var þyrst og það gekk fyrir öllu.“

Þegar klukkan sló sex var því ekkert annað tilbúið en forrétt-
irnir, sem hún bar fram á sófaborðinu því eldhúsborðið rúmaði
ekki alla fimm réttina og meðlæti. „Ég opnaði síðan fyrsta jóla-
pakkann fyrir dóttur mína, sem glápti á hann áhugalaus. Ég var
ómáluð með hárið úfið og grátbólgin augu, lystarlaus af stressi,“
segir Nína.

„Gott að heyra að ég væri ekki ein“

Fyrstu jólin voru ákveðin eldskírn fyrir Nínu, sem hefur síðan
þá lært að forgangsraða hlutunum betur. „Það þarf alls ekki að
taka allar hefðirnar, heldur kannski bara velja þær sem henta
mér og minni fjölskyldu. Maður er ekkert verra foreldri þó að
maður taki ekki alla orðabókina af jólasiðum. Hvað er ómissandi
og hvað er maður að gera út af vana eða skyldurækni? Er maður

kannski að framfylgja jólahefðum fyrir fólk sem er ekki á staðn-
um eða dó jafnvel fyrir löngu!“

Fyrir jólin 2015 skrifaði hún stuttan pistil um þessi fystu jól
barnsins og birti á netinu. Þá rigndi yfir hana pósti og at-
hugasemdum frá konum sem sögðust vera eða hafa verið í þess-
ari sömu stöðu. „Ég held að þetta jóla-ofurálag sé frekar út-
breitt. Það var gott að heyra að ég væri ekki ein í þessu, þó að
mér finnist það svolítið dapurlegt líka.“

Nína segir að það hafi tekið þau fjölskylduna smá tíma að
finna taktinn í jólahaldinu og þau læri auðvitað eitthvað með
hverju árinu. Jólahaldið er að mestu hennar deild enn þá en
Kristján er kirkjuorganisti og vinnur því mikið á þessum árs-
tíma, sérstaklega yfir stórhátíðina. „Hann er til dæmis að tónlist-
arstýra og spila í tveimur messum á aðfangadag þetta árið, þar
af syng ég í annarri, og hvort það er ekki annað eins á jóladag.“

Mun aldrei aftur elda neitt fimmréttað

Fjölskyldan hefur því lagað jólahaldið að sér, sem Nína segir
miklu betra fyrir þau öll, og sérstaklega geðheilsu hennar. „Til
dæmis er það ekki endilega þægilegast fyrir mín börn að taka
þessa klassísku íslensku dagskrá; að bíða allan daginn, borða
þunga máltíð í sparifötum, þar næst eftirrétt, og mega síðan
opna tugi pakka á mettíma þegar komið er fram yfir háttatíma.
Þetta hentar örugglega sumum fjölskyldum en virkar ekki vel
hjá okkur. Ég virði það samt fullkomlega að fólk vilji halda í
hefðir, og dæmi alls engan. Þetta er bara eitthvað sem hver og
einn þarf að gera upp við sig.“

Á aðfangadagskvöld opna þau því bara hluta af pökkunum og
leyfa börnunum að byrja á hádegi. Síðan eru þau með góðan fisk
eða kjúkling í hátíðarbúningi í kvöldmatinn. „Eitthvað sem er
létt í maga, krökkunum finnst gott og er einfalt og fljótlegt að
elda. Ég mun aldrei aftur elda neitt fimmréttað. Og við afþökk-
um yfirleitt jólaboð yfir stórhátíðina. Það bíður bara þangað til
börnin verða eldri,“ segir Nína.

Síðan hefur hún markvisst reynt að færa dagskrána yfir á
jóladag. Þá er andrúmsloftið rólegra og fjölskyldan nýtur tím-
ans saman betur. Þau borða afganga frá kvöldinu áður í nýjum
náttfötum, opna afganginn af pökkunum saman, baka smákökur
úr tilbúnu deigi, horfa á jólamyndir, sofa og lesa.

Spurð hvað hún ætli að hafa í matinn í ár segist Nína eigin-
lega ekki hafa pælt í því, sem er sennilega gott merki að hennar
mati. „Krakkarnir hafa beðið um kjötbollur eða hangikjöt með
kartöflum og uppstúf. Engin kengúra, ekkert rugl.“

Jólin koma þó ekki nema hún fái tvennt; panettone-köku og
rósakál. „Ég vann í sælkeraverslun í miðbænum fyrir nokkrum
árum og þar lærði ég að meta ítölsku hátíðarkökuna panettone.
Einmitt svona kaka sem maður kaupir bara tilbúna, sem er fínt
fyrir batteríin. Svo borða ég yfirleitt rósakál með hátíðarmat,
lagað að ítölskum sið með ólífuolíu, sítrónu og smá salti. Það
koma engin jól án rósakáls.“

Morgunblaðið/Eggert

Fyrstu jól
dótturinnar
áttu að vera
fullkomin

Þegar Nína Richter, kynningarfulltrúi
og textasmiður, eignaðist sitt fyrsta barn,
dótturina Vigdísi, var hún svo sannar-
lega búin að sjá fyrir sér hin fullkomnu
fyrstu jól litlu fjölskyldunnar. Allt átti að
vera upp á tíu, hún ætlaði að föndra öll
jólakortin og vera búin að kaupa og
pakka inn öllum jólagjöfum í október.
Þegar klukkan sló 18.00 á aðfangadag
var hins vegar ljóst að jólin yrðu ekki
eins og hún hafði hugsað sér.

Sonja Sif Þórólfsdóttir | sonja@mbl.is



Skannaðu mig til að
byrja þitt tímamótaskref
fyrir ljómandi húð

NÝJUNG



120 JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 25. NÓVEMBER 2021

H ugvit og vinnusemi duglegra
kvenna er rauði þráðurinn í
sögu basarsins, svo ekki sé
minnst á trúmál og fyrirbænir
sem virðast vera gott vega-

nesti í vinnu þá og nú.
„Ágóði af basarnum fór í fyrstu í svokall-

aðan Sjúkrasjóð, sem styrkti heimili sem ekki
gátuð aflað sér tekna vegna veikinda. Nú er
ágóði basarsins notaður í starf KFUM og
KFUK á Íslandi. Stjórn basarsins velur eitt
verkefni árlega sem nýtur þessa fjár-
framlags,“ segir Hólmfríður.

Guðríður Þórðardóttir, amma Hólmfríðar,
og vinkonur hennar, voru innan við tvítugt
þegar KFUK var stofnað á sínum tíma. Um
fimm árum seinna var svo basarinn góði sett-
ur á laggirnar.

„Það var í október árið 1908 sem Valgerður
Lárusdóttir, sem dvalist hafði í Kaupmanna-
höfn, var fengin í forystu samtakanna. Ári
seinna efndi hún til basarsins að danskri fyr-
irmynd. Í þá daga voru haldnir það sem kalla
má saumafundi og voru þeir haldnir á þriðju-
dögum. Þessir fundir voru oft mjög fjölmennir
og voru allt að 52 konur sem komu saman og
bróderuðu og saumuðu fyrir basarinn. Sauma-
fundirnir voru vanalega haldnir á kaffistof-
unni á meðan séra Friðrik var með biblíu-
lestra í lesstofunni á sama tíma. Oft var lesið
upp úr bókmenntum og drukkið kaffi á þess-
um fundum.“

Í upphafi var mikið bróderað

Þegar Hólmfríður var lítil stelpa þótti henni
fátt eins skemmtilegt og að fá að fara með
ömmu sinni á saumafund.

„Gudda amma var alla sína tíð mjög virk í
félagsstarfi samtakanna. Amma og vinkonur
hennar unnu á basarnum á meðan þeim entist
aldur og heilsa til. Þær bróderuðu, hekluðu,
prjónuðu og orkeruðu og saumuðu líka á vél.
Vélarnar voru margar handsnúnar og í kassa
og því hægt að taka þær með sér þegar mikið
lá við. Af mynd frá árinu 1910 má sjá að pabbi
minn hafi vanist því líka að fara með á sauma-
fundi.

Ég var lítil stúlka þegar þessar upphafs-
konur basarsins voru komnar á sjötugsald-
urinn. Á þeim tíma hittust þær alltaf einu
sinni í mánuði flesta mánuði ársins á sauma-
fundi, en auk þess gerðu þær ýmislegt saman
sér til skemmtunar,“ segir hún og bætir við að
handverkið á basarinn hafi breyst mikið í
gegnum árin.

„Í upphafi var mikið bróderað. Amma og
vinkonur hennar saumuðu út í sængurföt og
dúka. Það voru gerðir kommóðudúkar, dúkar
á borðstofuborð, eldhúsdúkar og dúkar á
bakka og eldhúsborð. Þær saumuðu skraut-
handklæði sem hengt var á hillu og merkt
viskustykki og handklæði hengd undir.

Þetta var á þeim tíma sem danskir kalla
„klunketid“. Svo kom að því að saumuð voru
föt í kreppunni og prjónaðir sokkar og vett-
lingar og eflaust peysur líka.

Svo þegar sett voru á innflutningshöft var
notað það sem til féll. svo sem pokar utan af

hveiti og sykri svo eitthvað sé
nefnt. Ég á nokkra applikeraða
dúka, þar sem efnisbútar sem
sniðust utan af þegar saum-
aðar voru svuntur eða morg-
unkjólar, voru notaðir í alls
konar blóm sem saumuð
voru á léreft og svo saumað
í, svo úr urðu dúkar sem
mér finnst enn mjög fal-
legir.

Amma og vinkonur henn-
ar saumuðu út í gardínur og
veggteppi fyrir Vindáshlíð
sem var mikið kappsmál fyrir
þær að kæmist á laggirnar.“

Þróunin á basarnum hefur orðið
sú að nú má finna meira af kökum og
jólaskrauti.

„Ég tel þá þróun vera mark um aukna
velmegun og breytta lifnaðarhætti lands-
manna. Bróderíið fæst nú innflutt frá lág-
launalöndum og helst þarf það nú að vera
straufrítt.“

Fædd á stríðsárunum þegar Íslend-
ingar höfðu danskan kóng

Hólmfríður man tímana tvenna og
segir jólin nú mjög ólík því sem hún
vandist sem barn.

„Ég er fædd á stríðsárunum og þegar
Íslendingar höfðu enn þá danskan kóng.
Bernskujólin mín einkenndust því af
þessu tvennu. Þá var vöruskortur og inn-
flutningshöft. Ég man eftir því að föndrið
fyrir jólin var að búa til kertastjaka úr þver-
skornum kartöflum sem við skárum holu í og
klæddum síðan með álpappír. Við bjuggum
líka til ,,marsípan“ úr stöppuðum kartöflum
og flórsykri, settum möndludropa eða van-
illudropa í og lituðum með matarlit.

Jólakrautið voru músastigar úr kreppappír
og fléttuð hjörtu úr glanspappír.

Jólatréð var gamalt gervijólatré á tréfæti.
Ég man ekki eftir lifandi kertum á trénu.

Þegar Reykjalundur byrjaði framleiðslu úr
plasti, legókubba og jólaljósaseríur, keyptum
við marglitar bjöllur, mig minnir að það hafi
verið myndir á þeim.

Jólaskrautið var gamalt og brothætt, fuglar
með fagurt stél og marglitar kúlur. Síðan var

tætt bómull á greinarnar eins og snjór. Seinna
kom englahárið, sem var strekkt yfir allt sam-
an.

Við keyptum alltaf grenigreinar sem voru
settar ofan á myndaramma og í stóran vasa á
gólfinu.

Jólagjafirnar voru venjulega eitthvað nyt-
samlegt en barnið fékk auðvitað líka harða
pakka, liti, leir, og einstaka lítið leikfang.“

Jólamaturinn í æsku Hómfríðar var sá sami
frá ári til árs.

„Mamma bakaði smákökur fyrir jólin. Á að-

fangadagskvöld var allt að dönskum sið,
aspassúpa, svínakótelettur með meðlæti

og síðan rjómablandaður grjónagrautur
með möndlu og tilheyrandi möndlugjöf.

Á jóladag var svo kalt hangikjöt
með soðnum kartöflum í hvítri sósu
og grænum baunum og ís á eftir.
Fyrir daga ísskápanna var ekki alltaf
víst að það væri hægt að búa til ís því
það var gert úti í snjónum. Ég man
eftir miklum tilfæringum með ísform
fyrir utan gluggann á eldhúsinu í

kjallaranum þar sem við bjuggum.
Jólin voru tími samveru, kyrrðar og

nándar. Við fórum í heimsókn til frænd-
fólks og sama frændfólk kom til okkar á

gamlárskvöld. Á þrettándanum var stundum
spilað púkk.

Með breyttum tímum breyttust svo jólin.
Hefðirnar breyttust lítið en vöruúrvalið varð
meira og efnahagurin vænkaðist. Það er
áhugavert að minnast þessara tíma í aðdrag-
anda jólanna,“ segir hún.

Hólmfríður var við tvítugt þegar hún
missti foreldra sína og flutti í eigin íbúð.

„Eftir það var mér boðið að halda jól
hjá frændfólki mínu. Jólin voru með svip-
uðu yfirbragði og heima. Ég lærði að
matreiða rjúpur. Áður en ég fór svo heim
til mín á aðfangadagskvöld fór ég í mið-
næturmessu í Dómkirkjunni. Þar gat ég

bæði syrgt og fundið huggun, frið og
gleði.
Síðar þegar ég var gift, honum Erlendi

Búasyni, og átti litlar dætur, mótaðist jóla-
undirbúningur að einhverju leyti af þessari
lífsreynslu. Ég þreif ekki meira fyrir jól en
venjulega og bakaði heldur ekki mikið. Aftur á
móti fórum við mæðgur í stuttar heimsóknir
til frændfólks og vina með rauða túlípana, ósk-
uðum gleðilegra jóla og fengum eitthvað gott í
munninn og héldum svo áfram. Við vorum all-
ar með rauðar skotthúfur og skemmtum okk-
ur vel. Það er alltaf gott að geta glatt aðra.“

Eftir að Erlendur dó fyrir fimm árum hefur
Hólmfríður verið með dætrum sínum, tengda-
sonum og barnabörnum um hátíðirnar.

„Allt hefur sinn tíma. Mér finnst notalegt að
vera hjá þeim og með tímanum er ég að læra
að það er ekki síður sælt að þiggja en að
gefa.“

„Jólin voru tími samveru,
kyrrðar og nándar“
Hólmfríður Pétursdóttir kennari
er spennt fyrir jólabasar KFUM og
KFUK á Íslandi. Basarinn var hald-
inn á netinu í fyrra vegna kórónu-
veirunnar en verður með hefð-
bundnu sniði í lok mánaðarins.
Það er áhugavert að leita í smiðju
Hólmfríðar um sögu félagsins og
þá sér í lagi basarsins á þess
vegum sem hefur verið haldinn
nær óslitið frá árinu 1909.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Hólmfríður Pétursdóttir er
ein þeirra sem þekkja sögu
Jólabasars KFUK/KFUM
betur en nokkrir aðrir.

Á jólabasarnum má finna
fallegt handverk eftir ein-
staklinga sem vilja styðja
við starf KFUK og KFUM.

Morgunblaðið/Eggert



JÓLIN HANS HALLGRÍMS
Sýningin Jólin hans Hallgríms er í Hallgrímskirkju
í desember og er fyrir börn á öllum aldri.
Hallgrímskirkja býður leik- og grunn-skólabörnum
í Reykjavík og nágrenni að koma í heimsókn í
Hallgrímskirkju. Sagt er frá hvernig jólin voru á
Íslandi fyrir 400 árum. Börnin fá stutta endursögn
úr bókinni Jólin hans Hallgríms eftir Steinunni
Jóhannesdóttur sem Anna Cynthia Leplar
myndskreytti. Bókin segir frá undirbúningi jólanna
hjá drengnum Hallgrími Péturssyni og fjölskyldu
hans.

DAGSKRÁ VIKUNNAR Í HALLGRÍMSKIRKJU

MÁNUDAGAR
12.00 Bænastund við Maríumyndina
18-19.30 Örkin og unglingarnir
Fyrir unglinga í 8.-10. bekk. Jólafundir í desember

ÞRIÐJUDAGAR
14.15-15.00 Kirkjukrakkar
Starfið er fyrir 6-9 ára. Jólalegt brall í desember.

MIÐVIKUDAGAR
10-12.00 Foreldramorgnar í kórkjallara
Jólalögin sungin með krílunum í desember
10.30 Guðsþjónusta í kór kirkjunnar

FIMMTUDAGAR
12-12.30 Kyrrðarstundir
Íhugun og orgelleikur

KVÖLDKIRKJA
Í Hallgrímskirkju og Dómkirkjunni eru kvöldkirkjur
hálfsmánaðarlega. Í Dómkirkjunni næst föstudaginn
10. desember kl. 20-22 og í Hallgrímskirkju á
Þorláksmessu, 23 desember, frá kl. 20-22.
Íhuganir, kyrrð og tónlist.

Hallgrímskirkja
Aðventa og jól 2021

28. NÓVEMBER – 1. SUNNUDAGUR Í AÐVENTU
11.00 guðsþjónusta og sunnudagaskóli
Biskup Íslands, Agnes M. Sigurðardóttir, prédikar
Prestar: Sigurður Árni Þórðarson og Eiríkur Jóhannsson
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson
Kórstjóri: Steinar Logi Helgason
Kór Hallgrímskirkju syngur

12.30 skírnarfontur Hallgrímskirkju tvítugur
Fyrsta sunnudag í aðventu eru tuttugu ár síðan hinn
stórkostlegi skírnarfontur Leifs Breiðfjörð var helgaður
og gefinn Hallgrímskirkju við upphaf nýs kirkjuárs 2001.
Hönnunarsagan og gerð fontsins er heillandi. Eftir
messu 28. nóvember 2021 munu Leifur Breiðfjörð og
Sigríður Jóhannsdóttir segja frá hvernig fonturinn varð
til. Þau munu einnig segja frá hinum listaverkunum
sem þau hafa unnið fyrir Hallgrímskirkju.

4. DESEMBER
12.00 hádegistónleikar
Tómas Guðni Eggertsson, orgel
Davíð Þór Jónsson, píanó
Aðgangseyrir kr. 2.000
Miðar verða seldir í kirkjunni og á www.tix.is

5. DESEMBER – 2. SUNNUDAGUR Í AÐVENTU
11.00 messa og sunnudagaskóli
Prestur: Sigurður Árni Þórðarson
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson
Kórstjóri: Friðrik S. Kristinsson
Karlakór Reykjavíkur syngur

12. DESEMBER – 3. SUNNUDAGUR Í AÐVENTU
11.00 messa og sunnudagaskóli
Prestur: Eiríkur Jóhannsson
Organisti: Steinar Logi Helgason
Kórstjóri: Hrafnhildur Árnadóttir Hafstað
Vox Feminae syngur

14.00 Nine lessons and Carols
Aðventusálmar og vonartextar samkvæmt hefð ensku
kirkjunnar. Fer fram á ensku.

16. DESEMBER - FIMMTUDAGUR
20.00 Jólatónleikar Kórs Hallgrímskirkju
Stjórnandi: Steinar Logi Helgason
Jóna G Kolbrúnardóttir, sópran
Baldvin Oddsson, trompet
Aðgangseyrir kr. 3.500 (www.tix.is)

19. DESEMBER – 4. SUNNUDAGUR Í AÐVENTU
11.00 Fjölskylduguðsþjónusta
Prestur og barnastarf: Sigurður Árni Þórðarson og
Kristný Rós Gústafsdóttir djákni
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson
Kórstjórar: Dagný Arnaldsdóttir og Björg Þórsdóttir
Graduale Liberi og Graduale Futuri syngja
Helgileikur: Graduale Futuri

17.00 SYNGJUM JÓLIN INN!
Almennur söngur, kórsöngur & lestrar
Kór Hallgrímskirkju, stjórnandi Steinar Logi Helgason
Dómkórinn í Reykjavík, stjórnandi Kári Þormar
Kór Breiðholtskirkju, stjórnandi Örn Magnússon
Björn Steinar Sólbergsson, orgel

24. DESEMBER - AÐFANGADAGUR
18.00 aftansöngur
Prestur: Sigurður Árni Þórðarson
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson
Kórstjóri: Steinar Logi Helgason
Kór Hallgrímskirkju syngur
Einsöngur: Thelma Hrönn Sigurdórsdóttir

23.30 guðsþjónusta á jólanótt
Prestur: Eiríkur Jóhannsson
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson
Kórstjóri: Hreiðar Ingi Þorsteinsson
Kór Menntaskólans við Hamrahlíð syngur

25. DESEMBER – JÓLADAGUR
14.00 hátíðarmessa
Prestur: Sigurður Árni Þórðarson
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson
Kórstjóri: Steinar Logi Helgason
Félagar í Kór Hallgrímskirkju syngja
Einsöngur: Hallveig Rúnarsdóttir

16.00 guðsþjónusta á ensku
Prestur: Bjarni Þór Bjarnason
Organisti Björn Steinar Sólbergsson

26. DESEMBER – ANNAR Í JÓLUM
14.00 fjölskylduguðsþjónusta
Prestur og barnastarf: Eiríkur Jóhannsson og Kristný
Rós Gústafsdóttir djákni

Organisti: Björn Steinar Sólbergsson
Kórstjórar: Margrét Pálmadóttir og Sigríður Soffía
Hafliðadóttir
Stúlknakór Reykjavíkur og Aurora syngja

17.00 orgeltónleikar
Björn Steinar Sólbergsson, orgel
Aðgangseyrir kr. 3.000
Miðar verða seldir í kirkjunni og á www.tix.is

31. DESEMBER – GAMLÁRSDAGUR
16.00 Hátíðarhljómar við áramót
Ásgeir Steingrímsson, trompet
Baldvin Oddsson, trompet
Eiríkur Örn Pálsson, trompet
Jóhann Nardeau, trompet
Eggert Pálsson, pákur
Björn Steinar Sólbergsson, orgel
Aðgangseyrir kr. 4.000 (www.tix.is)

18.00 aftansöngur
Prestar: Sigurður Árni Þórðarson og Eiríkur Jóhannsson
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson
Kórstjóri: Steinar Logi Helgason
Kór Hallgrímskirkju syngur
Einsöngur: Harpa Ósk Björnsdóttir, sópran

1. JANÚAR – NÝÁRSDAGUR
14.00 hátíðarmessa
Prestur: Eiríkur Jóhannsson
Organisti: Björn Steinar Sólbergsson
Kórstjóri: Steinar Logi Helgason
Félagar úr Kór Hallgrímskirkju syngja
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B rynhildur Brynjúlfsdóttir, þjónustufulltrúi í
Arionbanka, er fagurkeri sem kann að meta jólin.
Hún selur Tupperware á síðunni Tupperware.
Binna en flestir sem þekkja hana kalla hana
Binnu. Hún er gift Rafni Pálssyni og saman hafa

þau eignast þrjá syni, tengdadætur og þrjú barnabörn.
„Ég er alltaf með jólin í huga og ef ég sé fallegt jólatré úti í

skógi þá hugsa ég oft að það væri gaman að skreyta þetta tré.
Ef ég sé eitthvað fallegt tengt jólunum þá skiptir engu hvaða

tími ársins er. Ég elska líka gömlu jólalögin sem maður getur
sungið hástöfum með.“

Brynhildur vill hafa lifandi jólatré.
„Ljósin eiga að loga á trénu frá því það er kveikt á því á að-

fangadag þangað til jólin eru kvödd á þrettándanum.
Þar sem við erum með góða lofthæð hjá okkur langaði okkur

að prófa að vera með hátt tré. Við höfum nú verið með fjögurra
metra tré á hverju ári í yfir fimmtán ár heima hjá okkur.“

Búin að safna skrauti í yfir 40 ár

Brynhildur segir áskorun á hverju ári að finna rétta tréð.
„Þetta er alltaf mjög gaman en væri ekki hægt nema af því að

allir hjálpast að.
Það tekur um þrjá daga að koma trénu upp og skreyta að

fullu og þótt synir okkar séu komnir með sín heimili þá koma
þeir ásamt fjölskyldu og hjálpa til við að skreyta.

Við erum búin að safna jólatrésskrauti í yfir 40 ár og alltaf
bætist eitthvað við.

Síðast þegar ég taldi voru um 3.500 ljós og yfir 650 hengjur á
trénu. Það skiptir líka máli hvar kúlurnar og fígúrurnar hanga.
Allt skrautið verður að njóta sín á trénu svo það verður eins og
ævintýraland og neðst er alltaf það óbrjótanlega svo börnin geti
skoðað með höndunum líka. Að lokum er það svo englahárið,
örmjóir silfurþræðir sem fullkomna verkið.“

Brynhildur á erfitt með að standast fallegar jólakúlur.
„Ég er því alltaf að bæta einhverju við á hverju ári. Svo eru

margir sem færa mér eina og eina kúlu eða annað skraut á
tréð.“

Þau hjónin hafa haldið jól saman heima hjá sér á aðfangadag
undanfarin 44 ár.

„Ég á ekki von á að það verði nokkur breyting þar á.“
Ertu búin að ákveða hvað verður í matinn?
„Nei, en hefðbundinn jólamatur hjá okkur á aðfangadag er

léttreyktur lambahryggur, stundum höfum við breytt til og ver-
ið með pekingönd og svo erum við alltaf með paellu á nýársdag.

Í eftirrétt er heimatilbúinn vanilluís og triffli með kókos-
kökum og Madeira.

Svo er laufabrauðið ómissandi með öllu saman.“
Brynhildur er mikið fyrir gott skipulag og vörur í eldhúsið

sem skýrir áhuga hennar á Tupperware.
„Vinsælustu vörurnar til jólagjafa þetta árið eru UltraPro-

steikarfatið, sem er létt og þægilegt fat úr sérstöku hitaþolnu
plasti. Það þolir hitastig frá -25°C til 250°C og má þar af leið-
andi fara í bakarofninn. Sílíkonofnhanskarnir eru líka alltaf vin-
sælir. Svo eru líka aðrar gjaf-
ir sem fólk kaupir til að
stinga með í jólapakkann.“

Brynhildur mælir hiklaust
með Tupperware-vörunum í
jólapakkann.

„Í raun í hvaða pakka sem
er. Hverju maður mælir með
fer auðvitað eftir þörfum við-
takanda gjafarinnar. Hvort
það eru ílát undir þurrvöru
eða til að auka endingu mat-
væla eins og grænmetis, til
að elda í eða skemmtilegar

græjur til að létta okkur störfin í eld-
húsinu heima, í bústaðnum eða í

ferðavagninum. Þú finnur þetta allt í
vörulista Tupperware.“

Laufabrauðsgerð stór hluti
jólanna

Hver er mesta snilldin
sem þú hefur fengið þér
nýlega í eldhúsið?

„Það er án efa Super
Sonic Chopper sem kemur

í þremur stærðum. Hann
sker allt að 288 skurði á 15

sekúndum og þú saxar niður
lauk á augabragði án þess að

tárast.“
Ein af aðalhefðunum fyrir jólin hjá

fjölskyldunni er að skera og steikja laufabrauð.
„Við gerum laufabrauðið frá grunni eftir

gamalli uppskrift sem hefur fylgt fjölskyldunni
í áratugi. Stórfjölskyldan kemur þá saman og

allir eiga glaðan dag við að hnoða, fletja, skera
og steikja laufabrauð. Börnin læra handtökin svo

hefðinni er viðhaldið.
Þar sem við erum frá Vestmannaeyjum er partur

af jólahefðinni okkar að fara á þrettándann í Eyjum og
kveðja jólin.
Þangað koma Grýla og Leppalúði með allt sitt hyski, jóla-

sveina og tröll en þau eiga öll heima í fjöllunum í Eyjum.
Álfar koma líka og kveðja okkur mannfólkið og úr verður

mikil hátíð.
Jólasveinar fara í blysför um bæinn og allir koma saman við

bálköst og gleðjast og skemmta sér. Börnunum finnst skemmti-
legt að fá að leiða uppáhaldsjólasveininn sinn og dansa með álf-
unum en eru líka hrædd við mörg tröllin,“ segir Brynhildur og
leggur áherslu á hversu mikilvægt er að upplifa jólin með börn-
unum.

„Það er
áskorun
að finna
rétta tréð“

Morgunblaðið/Unnur Karen

Brynhildur Brynjúlfsdóttir hefur á undan-
förnum fimmtán árum verið með fjögurra
metra jólatré í stofunni heima. Öll fjölskyldan
tekur höndum saman um að setja um 3.500
ljós og yfir 650 hengjur á tréð, sem tekur
vanalega þrjá daga í framkvæmd.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Brynhildur Brynjúlfsdóttir og
fjölskylda hennar hafa verið
með fjögurra metra hátt tré í
stofunni á hverju ári í yfir 15 ár.

Það tekur nokkra
daga að skreyta 4
metra jólatré.

Hér má sjá litlu börnin
liggjandi við hlið 4 metra
jólatrésins sem er stórt
og glæsilegt að sjá.

Brynhildur mælir með að setja
barnvænt jólaskraut neðst á
tréð, svo litlu börnin geti skoð-
að og leikið sér með það sem
er þeim næst.

Það þarf mikið
skraut á fjögurra
metra jólatré.

Árlega koma
vinir og vanda-
menn með
jólaskraut á
fallega jólatréð
sem stendur á
besta stað í
húsinu.

Það jafnast
ekkert á við
fallegt jóla-
skraut að
mati Bryn-
hildar.



Gafinn lax

Reyktu silungur

Stó hörpudiskur

Reyktu lax

Huma

Íslenska ækjur

Heitreyktu lax

Hátíðarsíld

Risarækju

www.norðanfiskur.is

VÖRUR NORÐANFISKS FÁST Í BÓNUS OG FLEIRI BETRI VERSLUNUM UM LAND ALLT!
- EINNIG FÁANLEGAR Í HEILDSÖLU FYRIR STÓRELDHÚS OG VEITINGASTAÐI
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É g er mikið jólabarn og er bara
stoltur af því. Ég og öll stór-
fjölskyldan höfum virkilega gam-
an af jólunum. Ég held ég erfi það
frá mömmu minni en hún leggur

mikinn metnað í jólin. Ég held að henni þyki
fátt skemmtilegra en að gefa gjafir, ég er bara
svolítið þannig líka og finnst fátt skemmtilegra
en að gefa,“ segir Jakob þegar hann er spurður
hvort hann sé mikill jólaálfur.

„Ég er orðin þannig að í nóvember byrja ég
alveg að undirbúa jólin. Ég leyfði mér í fyrsta
sinn í fyrra að setja upp jólatréð upp úr miðjum
nóvember. Ég er í jólahópi á Facebook og þar
er fólk að setja trén upp í byrjun nóvember. Ég
er kominn með gervitré þannig að ég hugsaði:
„Æ, af hverju ekki?““ segir Jakob. Hann var
hæstánægður með útkomuna í fyrra og sá ekki
eftir því að hafa sett upp tréð svona snemma
enda lýsti það fallega upp heimilið í myrkrinu.
Jakob er alinn upp við að jólatréð sé sett upp á
Þorláksmessu og á æskuheimili hans fær tréð
að standa fram yfir þrettándann. „Ég er alveg
með tréð fram yfir áramótin en þá er ég eigin-
lega orðinn leiður á því,“ segir Jakob og hlær.

Gefur bækur

„Ég gef eiginlega öllum alltaf bækur. Ég
vinn svolítið með að fara á bókamarkaði og gef
líka það heitasta hverju sinni. Bækur eru ekk-
ert sérstaklega dýrar miðað við margt annað og
svo er ótrúlega jólalegt að fara upp í rúm með
hreint á rúminu með bók,“ segir Jakob.

Hann var búinn að kaupa margar gjafir í
október en passar sig samt sem áður að eiga
eitthvað eftir. „Ég geymi líka hluti, ég vil ekki
vera búinn of snemma. Ég vil líka fara niður í
bæ á Þorláksmessu eða í Kringluna þegar
mesta jólastressið er og kaupa gjafir. Mér
finnst það gaman, það er gaman að sjá fólkið og

upplifa jólastressið og jólastemninguna en án
þess að vera samt í stressi sjálfur. Ég er bara
að reyna að vinna mér í haginn, ef svo mætti
segja, og upplifa jólastemninguna líka. Gjaf-
irnar verða líka betri ef maður gefur sér aðeins
meiri tíma í að velja þær.“

Jakob segist vera nokkuð skipulagður í
gjafainnkaupum en hann eigi samt ekki séns í
þá sem eru skipulagðastir. Hann notar smá-
forritið Christmas List sem heldur utan um
gjafirnar sem hann gefur. Hann segir til þús-
undir smáforrita á borð við það sem hann notar.
„Ég set inn hugmyndir, hvað ég kaupi, hvað ég
er búinn að kaupa og hverju ég er búinn að
pakka,“ segir Jakob.

Sú óvenjulega hefð tíðkast í fjölskyldu Jak-
obs að setja sokkabuxur út í glugga áður en
Kertasníkir kemur til byggða. „Á Þorláks-
messukvöld setjum við sokkabuxur út í glugga.
Þetta var gert fyrir mig og við dóttir mín ger-
um þetta líka. Þetta er einhvers konar blanda
af bandarísku hefðinni, að vera með stóran
sokk, en hjá okkur eru þetta bara venjulegar
sokkabuxur. Svo kemur jólasveinninn og setur
alls konar dót í sokkabuxurnar,“ segir Jakob,
sem á frábærar minningar af sér sem krakka
fara í gegnum sokkabuxurnar að morgni að-
fangadags. „Lengi vel vissi ég ekki hvaðan
þessi hefð kom en eftir að hafa kannað málið
get ég rakið hana alla leið til langömmu og
langafa og jafnvel lengra. Langafi minn, Krist-
inn, átti og rak fræga dótabúð hér áður fyrr og
mig grunar að það hafi eitthvað spilað inn í.
Þetta er allavega hefð sem ég held fast í og met
mjög mikils.“

Breyttust jólin eftir að þú varðst faðir?
„Já, alveg heilan helling. Í fyrsta lagi fóru all-

ir að gefa dóttur minni allar fínu gjafirnar,
áherslan fór yfir á hana frá mér. Mér finnst að
þetta eigi að snúast um þau. Það er virkilega

gaman að upplifa jólin í gegnum hana, horfa á
allar jólamyndirnar. Horfa á Home Alone og
baka piparkökur. Þetta eru hlutir sem maður
var kannski ekki að gera mikið af þegar maður
var 23 ára. Maður getur allavega upplifað
gleðina með barninu.“

Eldaði hangikjöt í Malasíu

Hefur þú verið í útlöndum á jólum?
„Það hef ég aldeilis gert. Ég var í heimsreisu

og eyddi jólunum í Malasíu með Söndru vin-
konu minni. Það var mjög sérstakt en mér þyk-
ir vænt um minninguna í dag. Ég var með rosa-
lega mikla heimþrá á aðfangadagskvöld. Ég
fann þá að ég vil vera á Íslandi á aðfangadag.
Við létum senda okkur hangikjöt þannig að við
borðuðum það á aðfangadagsköld og sungum
jólalög saman. Þetta var mjög steikt og eigin-
lega mjög fyndið. Á jóladag fékk ég mér svo
McDonalds, sem var svolítið sérstakt. Um leið
og jóladagur var búinn hætti maður að pæla í
þessu og hélt lífinu áfram. Fyrir ferðina vissi ég
í raun ekki hvernig jól færu fram í Asíu en það
var alveg jólastemning þar líka. Fyrir að-
fangadag var ég í Singapúr og ég hef aldrei
upplifað jafnmikla jólageðveiki. Það var ótrú-
legt að sjá öll jólaljósin úti um allt. En ég hef
ekki varið jólunum á Tenerife eða á Kanarí. Ég
skil að margir geri það en það er ekki fyrir mig
persónulega. Ég vil frekar kuldann, snjóinn og
labba niður Laugaveginn. Það sem margir eru
að flýja – að kaupa jólagjafirnar, jólastressið og
allt það – fer ekkert í mig. Mér finnst það bara
skemmtilegt.“

Ertu alltaf svona jákvæður?
„Ég reyni það. Það var markmiðið á árinu að

vera óþolandi jákvæður,“ segir Jakob hlæjandi.
Blaðamanni finnst áramótaheit Jakobs hafa
tekist ágætlega. „Ef það er stress þá á maður
frekar að sleppa því. Ef ég er að stressa mig á

gjöfum þá frekar sleppi ég að gefa þær gjafir
og það sama á við um matinn.“

„Ég er ættaður frá Danmörku og við höfum
verið með purusteik frá því að ég var pínulítill.
Ég er talsmaður þess innan fjölskyldunnar að
fara að hætta því. Mér finnst hún alveg góð en
ekki nógu góð til að vera á aðfangadagskvöld.
Svo voru mamma mín og amma svo klikkaðar
áður fyrr að þær voru ekki heldur með eftir-
rétt. Afsökunin var að þær væru bara svo sadd-
ar og svo átu þær konfekt í staðinn! Ég er
svona að taka eftirréttinn inn líka,“ segir Jak-
ob, sem borðar skötu og hangikjöt á Þorláks-
messu. Á jóladag er hefð í fjölskyldunni að elda
önd.

Jakob lætur ekki duga að lesa og gefa bækur
eftir aðra höfunda þar sem hann er að gefa út
sínar fyrstu bækur núna fyrir jólin. Bækurnar
Ferðalagið og Búálfar: Jólasaga eru ólíkar
bækur en þó báðar ætlaðar börnum.

Bókin Ferðalagið er gagnvirk styrkingabók.
„Á meðan barnið er að lesa bókina eru gerð alls
konar skemmtileg og uppbyggjandi verkefni
með því. Það er ekki söguþráður heldur er ver-
ið að tækla ákveðin viðfangsefni. Svo endar
bókin á því að það er gerð styrkleikaæfing þar
sem hugmyndin er sú að barnið kynnist sínum
styrkleikum betur,“ segir Jakob.

Búálfur: Jólasaga segir frá lífi búálfa í kring-
um jól og áramót. „Ég er fullorðið jólabarn og
hef lengi átt þann draum að skrifa mína eigin
jólasögu. Sagan er einföld og falleg en hug-
myndin kemur í raun upp úr því að ég og dóttir
mín vorum alltaf að grínast með þá þjóðsögu að
búálfar væru að stela öllum einstæðu sokk-
unum okkar,“ segir Jakob en síðan hafi eitt leitt
af öðru og áður en hann vissi af var bókin tilbú-
in og komin úr prentun. Í ár verða því ekki bara
bækur í pökkum frá Jakobi heldur líka bækur
eftir Jakob í jólapökkum úti um allt land.

Hengir sokkabuxur út í glugga
Jakob Ómarsson, höfundur bókanna Ferðalagið og Búálfar: Jólasaga, byrjaði að stelast til þess að hlusta á jólalög í október. Hann vill hvergi
annars staðar vera en á Íslandi um jólin og hefur gaman af jólastressinu á Þorláksmessu enda þekktur fyrir að vera einstaklega jákvæður maður.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Jakob er
sérlega mikið
jólabarn.



Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Fyrir 8 manns
Matseðill

Nánar á
kronan.is/

jolahladbord

Allt þetta undir

2699*

kr. á mann

Karrýsíld, 275 g
Marineruð síld, 275 g
Rúgbrauð, 270 g
Grafinn lax í sneiðum, 200 g
Graflaxsósa, 195 ml
Jólapaté innbakað, 200 g
Jarðarberjasósa, 100 g
Reykt andabringa, 230 g
Rauðlaukssulta, 180 g

Hamborgarhryggur, 500 g
Waldorf salat, 500 g
Heimagert rauðkál, 250 g
Kalkúnabringa elduð, ca. 500 g
Kalkúnasósa m. salvíu, 500 g
Heit purusteik, 400 g
Rauðvínssósa, 500 ml
Lifrarkæfa m. beikoni, 370 g
Lúxus laufabrauð, 130 g

399
399
259
989
295

1399
799

2699
749

1299
1099
679

2700
1399
1898
1399
1359
1199

kr. stk.
kr. stk.
kr. pk.
kr. pk.
kr. stk.
kr. stk.
kr. stk.
kr. stk.
kr. stk.

kr. stk.
kr. stk.
kr. pk.
kr. stk.
kr. stk
kr. stk.
kr. stk.
kr. stk.
kr. pk.

*Miðað við eitt stykki/pakka af hverju. 500 g af hamborgar-
hrygg, 400 g af purusteik og 500 g af kalkúnabringu.



Nú er uppáhaldstími margra að ganga í garð með jólatónleikum, jóla-
boðum og gæðastundum með fjölskyldu og vinum. Á tímum sem
þessum er tilvalið að hrista rykið af förðunarburstanum og njóta þess
að farða andlitið með fallegum litum og svolitlu glimmeri. Björg Alfreðsdóttir, förðunar-
fræðingur Yves Saint Laurent á Íslandi, segir að á þessum árstíma geti fólk leyft sér allt.

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

VICE
Gloss

Plumper
frá Urban Decay

gerir varirnar þokkafullar.

Byrjaðu á því að bera matta og vel þekjandi farða og hyljara á
hreina og vel nærða húð. Teint Idole Ultra Wear-farði og -hylj-
ari frá Lancôme gefa jafna og fallega þekju og endast í allt að

24 klst. Björg mælir með því að nota hyljarann til að skyggja andlitið.
„Ég elska dökka og dramatíska förðun á áramótunum með dassi af

glimmeri! Smokey förðun getur verið einföld og þægileg og svo má
leika sér með glimmer til dæmis í innri augnkrók, í eyeliner-línu eða

jafnvel á augnhárin yfir maskarann,“ segir Björg.
Couture Colour Clutch-palletta frá YSL inniheldur 10 liti, allt frá mild-

um brúnum tónum út í svartann. „Þetta er fullkomin palletta til að leika sér
með fyrir mikla augnförðun,“ segir Björg sem mælir með því að nota Heavy
Metal-glimmereyeliner frá Urban Decay með litapallettunni. Hún segir að
þessi glimmer-eyeliner keyri upp stuð og stemningu.

„Mikill, svartur markari setur punktinn
yfir augnförðunina. Hypnose drama frá
Lancôme gefur augnhárunum mjög mikla
fyllingu, þykkir og lengir. Þegar augnförð-
unin er dökk og kröftug finnst mér fal-

legt að vera með mildar varir á móti. Ég
mæli því með 24/7 varablýantinum í
litnum Naked frá Urban Decay.
Hann er mildur, hlutlaus tónn sem
passar við hvaða varalit sem er,“
segir hún. Hún mælir með því að
setja varalitablýantinn yfir allar
varirnar til þess að fá jafnari
áferð og betri endingu. „VICE
Gloss Plumper frá Urban Decay
eru gloss sem gefa léttan lit, mik-
inn glans, næra varir og gera þær
þrýstnari. Ég mæli hiklaust með
þeim. Svona rétt í lokin minni ég á að
innsigla förðunina með All Nighter Sett-
ing-spreyinu frá Urban Decay! Það kemur þér
lengra þegar áramótateiti eru annars vegar,“ segir
Björg.

Björg dýrkar
All Nighter frá
Urban Decay.
Með þessum
úða haggast
andlitið ekki í
24 klukkutíma.

Björg mælir með ljós-
um vörum um áramót-
in. Hún segir að það
komi betur út við mjög
dökka augnförðun.

126 JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 25. NÓVEMBER 2021

U ppáhaldið mitt þegar kemur
að jóla- og áramóta-
förðunum er að maður get-
ur leyft sér allt! Mér finnst
alltaf klassískt að vera með

milda og fágaða jólaförðun en fara alla leið í
ákafa áramótaförðun,“ segir Björg.

Byrjaðu á því að bera ljómandi farða með
miðlungsþekju á hreina vel nærða húðina
fyrir náttúrulega og ferska húð. Hydrom-
aniac-farðinn frá Urban Decay er fjað-
urléttur á húðinni, gefur heilbrigðan

ljóma og nærir og rakafyllir húðina. Notaðu ljóm-
andi hyljara á áherslusvæði andlits eins og augn-
svæði, í kringum nef og varir og á miðju andlits.
Touche Éclat-gullpenninn frá YSL gefur ein-
stakan ljóma og húðinni líf. Björg mælir með því
að nota gullpennann yfir allar varirnar áður en þú
berð varalitinn á. Þetta er gert til þess að varalit-
urinn endist betur.

„Fyrir augnförðun kýs ég milda brúna liti með
bleikum undirtónum sem fara óskaplega vel við
flesta húðliti. Ég ber ljósasta litinn á allt augnlok-
ið og vinn dökku litina á glóbuslínuna fyrir klass-

Björg segir
að þetta sé
hinn full-
komni rauði
varalitur.
Hann er frá
YSL og heitir
Rouge Pur
Couture.

Rauðar varir gera
svo ósköp mikið
þegar kemur að
jólaförðun.

Hydromaniac-
farðinn frá Urban
Decay er léttur og
hátíðlegur.

Þessi maskari
frá IT Cosme-
tics gerir augn-
hárin ríkulegri.

Björg segir að fólk
eigi að leyfa sér örlít-
ið meira þegar kemur
að förðun um jólin.

Gullpenninn frá
YSL gagnast

ekki bara sem
töfraefni sem

lýsir upp augn-
svæðið. Björg

notar hann á
varirnar undir

rauða varalitinn
svo hann endist

lengur.

Hypnose Drama-augnskuggapallett-
an frá Lancôme hefur að geyma fimm
eigulega liti sem auðvelt er að blanda
saman eða nota einn í einu.

Eyeliner frá IT
Cosmetics er
auðveldur í
notkun.

Fögnum hátíðunum
með fallegri förðun

íska og fágaða skyggingu,“ segir Björg sem mælir
með Hypnose Drama-augnskuggapallettu númer
1 frá Lancôme. Hún inniheldur fimm dúnmjúka
liti sem gefa færi á alls kyns samsetningum.

„Toppaðu svo augnförðunina með vængjuðum
svörtum eyeliner, léttum maskara og hátíðlegum
rauðum varalit! Mér finnst IT Cosmetics Super-
hero eyeliner og maskari endast vel og gefa mikla
nákvæmni í ásetningu og svo mæli ég með Rouge
Pur Couture varalitnum númer 1 frá YSL. Hann
er minn „go-to“ rauði varalitur! Hann klikkar
aldrei,“ segir Björg.

Teint Idole
Ultra Wear-
farði og
-hyljari frá
Lancôme
njóta mikilla
vinsælda.

Hypnose
drama-
maskarinn
frá Lancôme
gerir augn-
hárin hnaus-
þykk.

Áköf áramótaförðun!

Heavy
Metal-glimmer-
eyeliner frá
Urban Decay.

Björg mæl-
ir með því

að setja
varalita-

blýant yfir
allar var-

irnar áður
en glossið
er sett yfir.

Hér sést hvernig hægt
er að skyggja augn-
lokið á heillandi hátt.



VELLÍÐAN
Gefðu

um jólin
Vellíðan, ró og næði einkenna Bláa Lónið
og er tilvalin jólagjöf fyrir þína nánustu.
Skoðaðu úrval jólagjafa á vefsíðu Bláa Lónsins eða í verslunum okkar.

Bláa Lónið | Laugavegur 15 | Kringlan | blaalonid.is



Verslun opin 11-20 alla daga ̵ IKEA.is


	001_251121_d_mbl
	002_251121_D_mbl
	003_251121_d_mbl
	004_251121_D_mbl
	005_251121_d_mbl
	006_251121_D_mbl
	007_251121_d_mbl
	008_251121_D_mbl
	009_251121_d_mbl
	010_251121_D_mbl
	011_251121_d_mbl
	012_251121_D_mbl
	013_251121_d_mbl
	014_251121_D_mbl
	015_251121_d_mbl
	016_251121_D_mbl
	017_251121_d_mbl
	018_251121_D_mbl
	019_251121_d_mbl
	020_251121_D_mbl
	021_251121_d_mbl
	022_251121_D_mbl
	023_251121_d_mbl
	024_251121_D_mbl
	025_251121_d_mbl
	026_251121_d_mbl
	027_251121_d_mbl
	028_251121_D_mbl
	029_251121_d_mbl
	030_251121_D_mbl
	031_251121_d_mbl
	032_251121_D_mbl
	033_251121_d_mbl
	034_251121_D_mbl
	035_251121_d_mbl
	036_251121_D_mbl
	037_251121_d_mbl
	038_251121_D_mbl
	039_251121_d_mbl
	040_251121_D_mbl
	041_251121_d_mbl
	042_251121_D_mbl
	043_251121_d_mbl
	044_251121_D_mbl
	045_251121_d_mbl
	046_251121_D_mbl
	047_251121_d_mbl
	048_251121_D_mbl
	049_251121_d_mbl
	050_251121_D_mbl
	051_251121_d_mbl
	052_251121_D_mbl
	053_251121_d_mbl
	054_251121_D_mbl
	055_251121_d_mbl
	056_251121_D_mbl
	057_251121_d_mbl
	058_251121_D_mbl
	059_251121_d_mbl
	060_251121_D_mbl
	061_251121_d_mbl
	062_251121_D_mbl
	063_251121_d_mbl
	064_251121_d_mbl
	065_251121_d_mbl
	066_251121_D_mbl
	067_251121_d_mbl
	068_251121_D_mbl
	069_251121_d_mbl
	070_251121_D_mbl
	071_251121_d_mbl
	072_251121_d_mbl
	073_251121_d_mbl
	074_251121_D_mbl
	075_251121_d_mbl
	076_251121_D_mbl
	077_251121_d_mbl
	078_251121_D_mbl
	079_251121_d_mbl
	080_251121_D_mbl
	081_251121_d_mbl
	082_251121_D_mbl
	083_251121_d_mbl
	084_251121_D_mbl
	085_251121_d_mbl
	086_251121_D_mbl
	087_251121_D_mbl
	088_251121_D_mbl
	089_251121_D_mbl
	090_251121_D_mbl
	091_251121_D_mbl
	092_251121_D_mbl
	093_251121_D_mbl
	094_251121_D_mbl
	095_251121_D_mbl
	096_251121_D_mbl
	097_251121_D_mbl
	098_251121_D_mbl
	099_251121_D_mbl
	100_251121_D_mbl
	101_251121_D_mbl
	102_251121_D_mbl
	103_251121_D_mbl
	104_251121_D_mbl
	105_251121_D_mbl
	106_251121_D_mbl
	107_251121_D_mbl
	108_251121_D_mbl
	109_251121_D_mbl
	110_251121_D_mbl
	111_251121_D_mbl
	112_251121_D_mbl
	113_251121_D_mbl
	114_251121_D_mbl
	115_251121_D_mbl
	116_251121_D_mbl
	117_251121_d_mbl
	118_251121_D_mbl
	119_251121_d_mbl
	120_251121_D_mbl
	121_251121_d_mbl
	122_251121_D_mbl
	123_251121_d_mbl
	124_251121_D_mbl
	125_251121_d_mbl
	126_251121_D_mbl
	127_251121_d_mbl
	128_251121_d_mbl

