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Stórhættuleg
hátíðahöld
R hitti naglann á höfuðið fyrir nokkrum árum í
auglýsingum sínum um hvíldartíma starfsfólks í
desmber. Fólkið í auglýsingunum sofnaði ofan í
súpuna á aðfangadag og var andlega fjarverandi í
vinnunni eins og gerist þegar fólk ofkeyrir sig. Allt
var þetta sett upp á kómískan hátt eins og þetta
væri gamanmál – sem það var og er ekki. Stundum þarf þó að nota
húmorinn til að ná í gegn því húmor er eitt beittasta vopnið.
Fyrrnefndar auglýsingar hittu mig í hjartastað því þær voru eins
og skyggnilýsing á mínu „fyrra“ lífi. Ég man nefnilega varla eftir
mér öðruvísi en vinnandi frá mér allt vit í desember. Peningagræðgin stýrði þessu náttúrlega á yngri árum þegar beðið var í ofvæni eftir að klára jólaprófin til þess að komast í að afgreiða fólk
sem var að jólastressa yfir sig. Seinna vann ég í tískuvöruverslun og
náði stuð ársins þar hámarki í desember – sérstaklega á Þorláksmessu. Það var alger veisla að bjarga jólum villuráfandi eiginmanna
sem vissu ekki hvort þeir voru að koma eða fara. Þegar ég í sakleysi
mínu spurði mennina hvernig konan í lífi þeirra liti út og hvaða
smekk hún hefði fékk ég undantekningalaust þau svör að konan
væri svipuð mér – nema svo bættu þeir við að konan væri með
stærri eða minni brjóst. Í tæplega tvo áratugi hef ég unnið í fjölmiðlum og það slokknar náttúrlega ekkert á þeim þótt það komi jól.
Sem gerði það að verkum að ég var yfirleitt meðvitundarlaus á sjálfum jólunum og algerlega eins og goslaust appelsín.
Eftir að móðurhlutverkið bættist við önnur störf breyttist margt.
Þá blossaði upp sú þrá að „allt“ væri fullkomið. Flottustu börn í
heimi máttu náttúrlega ekki líða neinn skort og það sem ég áttaði
mig ekki á þarna (á sokkabandsárum móðurhlutverksins) var að
þessi fullkomnunarárátta er lífshættuleg og tilgangslaus ef út í það
er farið.
Streita er samspil ýmissa þátta eins og taugakerfis, heila og
hormónakerfis líkamans. Streita hefur því áhrif á viðbrögð, lífefnalegt jafnvægi og mannleg samskipti. Streita getur líka valdið sjúkdómum eins og þunglyndi og verið vond fyrir kransæðakerfið.
Það að keyra sig út til þess að hlutirnir líti út á ákveðinn hátt er
galið og það kemur alls ekkert gott út úr því. Það má líka velta fyrir
sér hvaða maður vill eiga úttaugaða og hundleiðinlega konu sem er
buguð af jólastressi og fullkomnunaráráttu. Körlum er nefnilega
yfirleitt slétt sama um jólaskreytingar og almennt jólastuð.
Sem betur fer horfir allt til betri vegar. Aldurinn er að færast yfir
og þessi móðir veit, því hún er alveg að verða 40 ára, að sumt er
bara ekki hægt að mastera meðfram fullri vinnu. Þess vegna hefur
skylduverkefnum fækkað, sem hefur aukið lífshamingjuna um allavega nokkur prósent.
Eitt dæmi. Ég var ein af þeim sem sendu alltaf jólakort. Þetta
byrjaði sem krúttlegur jólasiður en eftir að tengslanetið varð eins
og seðlaveski Donalds Trump varð þetta eins og snjóbolti sem byrjar að rúlla. Eins og með flest í lífinu voru jólakortin masteruð og
ekki var boðið upp á lágkúruleg kort með stöðluðum texta heldur
fékk hver og einn handskrifaða snilld frá þessari fullkomnu (og buguðu) húsmóður. Eins skemmtilegt og það er að fá sniðug jólakort
var þessi jólakortasiður minn mun meira streituvaldandi en hitt.
Eins þrjósk og ég er var þessum sið ekkert hætt fyrr en þetta var
orðið svo dýrt að heimilisbókhaldið leyfði það ekki lengur. Af fjárhagslegum ástæðum kvaddi ég jólakortin – alls ekki vegna streitu
eða bugunar. Og það kom verulega á óvart hvað þessi siður hafði
tekið mikinn tíma og mikinn toll. Skyndilega hafði ég miklu meiri
tíma í desember og gat því gert eitthvað uppbyggilegt með mínum uppáhalds.
Það eru samt ákveðin vonbrigði að ég
skyldi ekki fá símtöl frá grátandi vinum
sem voru miður sín yfir jólakortaleysinu.
Ef við gefum okkur það að við fáum
góð 70 ár á lífi, ef við erum heppin, er alveg glórulaust að lifa einn mánuð á
ári með hjartað í buxunum af
stressi og vanlíðan yfir því að
vera ekki að gera hlutina rétt.
Fólk með fulla greind getur
ekki boðið sjálfu sér upp á það.
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Jólafagurkerinn

Þórunn Árnadóttir vöruhönnuður.

„Uppáhaldssmákakan mín er sú
sem er nýbökuð“
Vöruhönnuðurinn Þórunn Árnadóttir er jólabarn og hlakkar til að njóta
hátíðarinnar með vinum og fjölskyldu. Hún var spurð spjörunum úr um
jólahefðir og annað sem tengist jólunum og í ljós kom að grenigreinar og
volgar smákökur eru henni ómissandi um jólin.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

Uppáhaldsjólalag? „Ég er algjört klisju
„eighties“-barn og elska „Last Christmas“ með
Wham!“
Hvað gerir þú til að ná slökun í kringum jólin?
„Ég reyni að ýta allri vinnu frá og að hitta sem
mest af fjölskyldu og vinum og bara njóta þess
að vera með þeim og skemmta okkur saman.“
Ertu búin að finna jóladressið? „Nei, ég er nú
yfirleitt ekkert mikið að stressa mig á því að
kaupa eitthvað nýtt, ég á alveg margt fallegt
nú þegar til að vera í og finn yfirleitt bara einhverja góða samsetningu svona korter í jól. En
aldrei að vita nema ég finni eitthvað nýtt fyrir
þessi jól. Mig langar mjög mikið núna í eina
silkiskyrtu frá Milla Snorrason.“
Fallegasta jólaskraut sem þú átt: „Ég var
reyndar að fá mjög fallegan jólakertastjaka frá
systur minni hannaðan af Finnsdóttur. Hann
er ekki kominn í notkun ennþá, en ég hlakka til
að stilla honum upp þegar mér finnst vera orðið nógu jólalegt. Annars skreyti ég venjulega
ekki mikið, en ég er mikið fyrir kósí stemningu,
seríur, kertaljós og svo finnst mér líka að verði
að vera eitt alvörujólatré. Eða a.m.k. grenigreinar, til þess að fá lyktina.“
Hvenær og hvar kaupir þú jólagjafir fyrir vini
og fjölskyldu? „Ég byrja mjög oft með einhverjar háleitar hugmyndir um að búa bara til
allar jólagjafirnar, hafa þær persónulegar,
skemmtilegar og hagstæðar. En sannleikurinn
er sá að ég lendi oftast í því að vinna mikið alveg fram að jólum og hef því engan tíma í
svona auka dútl og enda með að kaupa gjafirnar allar á Þorláksmessu. En í fyrra var það
bara PyroPet-hreindýrið á línuna. Einfalt og
allir voða sáttir!“
Besti hátíðarmatur sem þú færð: „Ég er
venjulega ekki mikil kjötæta, en síðustu jól hef
ég fengið dýrindis hreindýralund hjá mömmu
og pabba á jólunum, með rauðvínslagaðri sósu,
brúnuðum kartöflum, waldorf-salati og rauðkáli. Mig dreymir um það stundum, það er svo
gott! Svo býr kærastinn minn líka til æðislega
gott „mushroom wellington“.“
Uppáhaldsjólamynd: „A Charlie Brown
Christmas – ég átti þessa mynd á spólu þegar

ég var lítil. Hún vekur alltaf upp mikla jólanostalgíu. Og svo er tónlistin í henni líka frábær, djasstónlist samin af Vince Guaraldi. Allir
krakkarnir í bænum eru að setja
upp jólaleikrit og allir í mega
jólafíling, nema Charlie
Brown. Hann er
hrikalega þunglyndur því hann skilur
ekki tilganginn
með þessu öllu
saman og finnst
jólin bara ein
allsherjar innantóm markaðssetning.“
Er eitthvað ákveðið
á jólagjafalistanum?
„Ég veit aldrei í hvað
mig langar í jólagjöf.
Mér finnst þetta fallegur siður að velja gjöf
fyrir þann sem þér
þykir vænt um og
finnst því skemmtilegast að láta koma mér
á óvart. Falleg hönnun gleður mig alltaf
mjög mikið, hvort
sem það er fatnaður, skart eða eitthvað fyrir heimilið.“
Hönnun
Besta jólagjöf
Þórunnar.
sem þú hefur
fengið? „Ég og
kærastinn gáfum hvort öðru ferð til
Ástralíu í fyrra til að geta varið jólunum með
litlu systur minni sem bjó þar með manninum
sínum. Það var alveg ógleymanleg ferð og
mjög skemmtilegt að upplifa jól um hásumar í 40 stiga hita!“
Jólasmákaka eða konfekt; hvað er í
eftirlæti? „Uppáhaldssmákakan mín er sú
sem er nýbökuð, volg úr ofninum. Hvaða
tegund sem er.“

A Charlie
Brown
Christmas
er í sérstöku
uppáhaldi
hjá Þórunni.

Morgunblaðið/Golli

Öll 80s-börn
ættu að
kannast við
hljómsveitina Wham!

Þórunni langar í
silkiskyrtu frá Milla
Snorrason.
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„Svo
finnst mér
líka að
verði að vera eitt
alvörujólatré.“

Þessi kertastjaki
prýðir heimili
Þórunnar.

Nýtt

Postulína og
NORR11
í eina sæng
vítu handrenndu jólatrén frá Postulínu prýða
heimili margra fagurkera, en þau voru fyrst
framleidd árið 2012. Í ár eru trén fyrst fáanleg í
svörtu, en um sérverkefni fyrir NORR11 er að
ræða. Svörtu trén koma í nokkrum stærðum og
eru ýmist með mattri áferð eða háglans. Hvert
og eitt jólatré er einstakt að sögn Guðbjargar
Káradóttur leirkerasmiðs. „Það eru engin tvö
tré eins enda er þetta allt handrennt.“
Þess má geta að svörtu trén verða eingöngu
fáanleg í NORR11 á Hverfisgötu. Í tilefni svörtu
línunnar verður fögnuður í versluninni í dag, 1.
desember.

H
Hvítu klassísku trén verða
áfram fáanleg á vinnustofu
Postulínu í Mávahlíð 16.

Guðbjörg
Káradóttir

Útkoma samstarfs NORR11
og Postulínu er
þessi svörtu tré.
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Sigríður Hagalín
Björnsdóttir ásamt
dóttur sinni,
Auði Hagalín
Guðmundsdóttur.
Morgunblaðið/Eggert

Jólafasistinn
skreytir ekki fyrr
en á Þorláksmessu
Sigríður Hagalín Björnsdóttir fréttamaður var að senda frá sér
sína fyrstu skáldsögu. Hún er jólafasisti að eigin sögn og segir
að allt þurfi alltaf að vera nákvæmlega eins, ár eftir ár. Eiginmaður hennar, Guðmundur Örn Guðmundsson, hefur lagt sitt af
mörkum til að jólafasistinn eigi gleðileg jól.
Marta María | martamaria@mbl.is
yrkrið, ljósin og öll fallega
tónlistin kemur mér í jólaskap,“ segir Sigríður og
bætir við: „Svo þarf ég að
hlusta að minnsta kosti
einu sinni á skelfilega jólaplötu frá 8. áratugnum með Silfurkórnum til
að komast í almennilegt jólaskap. Það er
kannski bara býsna vel sloppið – ég veit um
fólk sem þarf að heyra Strumpajól til að jólin
geti hafið innreið sína,“ segir hún og hlær.
Hverjar eru þínar jólahefðir?
„Ég er jólafasisti, að sögn kunnugra, og
breyti engu í mínu jólahaldi nema að vel athuguðu máli. Ég baka með mömmu og systur
hennar, nákvæmlega sömu sortir og amma
bakaði. Það tekur klukkutíma af vísindalegri
nákvæmni að setja seríuna á jólatréð, og á aðfangadagskvöld er ein gjöf opnuð í einu á meðan allir hinir fylgjast andaktugir með.“
Hvenær byrjar þú að undirbúa jólin?
„Helst ekki fyrr en í desember. Og jólafasistinn skreytir ekki fyrr en á Þorláksmessu,
svo allt sé glansandi nýtt og fínt á aðfangadagskvöld.“
Borðið þið fjölskyldan alltaf það sama á jólunum eða eruð þið dugleg að prófa eitthvað
nýtt?
„Ég ólst upp við rjúpur í jólamatinn, en þegar við Gummi bjuggum í Danmörku höfðum
við aligæs á jólunum. Við reyndum að halda
því áfram eftir að við fluttum aftur til Íslands

M

en gáfumst upp eftir nokkur ár. Það eru til
margar ævintýralegar sögur af tilraunum
okkar til að verða okkur úti um jólagæs hér
heima. Einu sinni komumst við að því á Þorláksmessu að gæsinni okkar hefði verið fargað
af ótta við fuglaflensu, og öðru sinni ókum við
langt út í sveit í kafaldsbyl rétt fyrir jól til að
sækja gæsina, en fengum uppstoppaðan lunda
í staðinn, fyrir einhvern furðulegan misskilning. Gæsarævintýrin eru mjög skemmtileg í
minningunni, en þetta var á endanum of
ófyrirsjáanlegt og stressandi svona rétt fyrir
jólin.“
Hvað er í matinn á aðfangadag?
„Gummi grefur lax, heimsins besta graflax,
og foreldrar mínir leggja til sínar ómissandi
sveppatartalettur, sem hafa fylgt fjölskyldunni
svo lengi sem elstu menn muna. Aðalrétturinn
er sænsk jólaskinka, sem við pöntum frá vinum okkar í Kjöthöllinni. Skinkan hefur reynst
mun áreiðanlegri en gæsirnar ævintýralegu,
og við höfum fjöll af alls konar ljúffengu meðlæti með henni. Desertinn hefur verið svolítið
á reiki á undanförnum árum, en það er útlit
fyrir að samkomulag sé að nást um súkkulaðimús.“
Hvað finnst þér best við jólin?
„Tónlistin, maturinn, bækurnar, og að dúllast með fjölskyldunni. Þetta er líka einhvern
veginn eini tíminn sem maður getur leyft sér
að sitja yfir púsluspili fram á nótt.“
Nú ertu með fullt hús af börnum – hvað

gerir þú til þess að börnin njóti sín sem best á
aðventunni?
„Stórfjölskyldan bakar saman piparkökur,
sem er mjög gaman, og við höfum verið að
reyna að endurvekja þá hefð að skera laufabrauð. Svo drögum við dætur okkar í heljarmikinn jólagjafaleiðangur niður í bæ, og þá er
fastur passi að fara á Mokka í kakó og vöfflur.
Mér finnst alltaf mikil stemning að fara á
skauta um jólin, en áhugi stelpnanna á því hefur eitthvað verið að dofna. Nú bindum við vonir við að snjórinn verði snemma á ferðinni, svo
við komumst á skíði um jólin.“
Hvað er ómissandi um jólin?
„Jólafasistanum finnst þetta allt ómissandi.
En auðvitað er ljósið í myrkrinu og samveran
með fólkinu mínu það eina sem er raunverulega ómissandi um jólin.“

Áttu einhverja jólaminningu sem þú vilt
deila með lesendum?
„Ég á mér bernskuminningu frá Þorláksmessu, þegar ég var smástýri. Það var komið
langt fram á kvöld og alger óreiða ríkti á heimilinu. Mamma var á fullu að skúra og pabbi að
pakka inn gjöfum, og kassar af jólaskrauti
gnæfðu yfir mig í stofunni. Ég man að ég hugsaði áður en ég fór að sofa: „Þeim tekst þetta
aldrei. Það koma bara engin jól í ár.“ Þegar ég
vaknaði morguninn eftir var allt orðið hreint
og fínt og skrautið komið upp, gjafirnar í
snyrtilegum stafla undir jólatrénu og mér
fannst foreldrar mínir vera ofurhetjur eða
töframenn að hafa tekist þetta. Og jólin fyrir
mér eru alltaf þetta kraftaverk, að mitt í öllum
asanum og stressinu og myrkrinu skuli fólki
takast að halda svona fallega og heilaga hátíð.“

STYTTRI FERÐALÖG, LENGRI FAÐMLÖG

JÓLAGJAFABRÉF FLUGFÉLAGS ÍSLANDS
Fullorðinsbréf: 19.525 kr.*
Barnabréf: 10.860 kr.**
Jólagjafabréﬁð er ferðalag í hlýjan faðm og dekur. Fullkomin gjöf
fyrir ferðaglaða ættingja og vini á öllum aldri. Hvern viltu fara og
ﬁnna á nýju ári og knúsa á meðan snjóa leysir, langt fram á næsta
vor? Jólagjöﬁna í ár er einfalt að kaupa og bóka á ﬂugfelag.is
Jólag jafaﬂug er hægt að bóka frá 29. desember 2016 til 29. febrúar 2017 fyrir ferðatímabilið
6. janúar til 31. maí 2016. Frá 1. júní gildir Jólag jafabréﬁð sem inneign uppí önnur farg jöld
eingöngu bókanleg á vefnum, g jafabréﬁð gildir í tvö ár. Nánar um skilmála á ﬂugfelag.is

*

Flug fram og til baka og ﬂugvallarskattar.
Gildir ekki í tengiﬂug í gegnum Reykjavík.
** Fyrir börn á aldrinum 2 –11 ára.
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Stílabókin
sem býr alltaf til
góða stemningu
Aðalheiður Ingadóttir kom óvart upp
ómissandi áramótasið þegar hún keypti
stílabók árið 2006. Óskir eiga það nefnilega
til að rætast þegar þær eru skrifaðar niður.
Marta María | martamaria@mbl.is

að var þannig að ég var oft með
fjölskylduna í mat á gamlárskvöld og stundum vorum við að
tala um hvað við ætluðum að
gera á næsta ári. Árið 2006
keypti ég stílabók og bað alla
fjölskylduna að skrifa eitthvað sem þau langaði að gera á næsta ári, alveg sama hversu
ómerkilegt það væri. Allir skrifuðu og ég lét
bókina inn í skáp og leit aldrei á hana,“ segir
Aðalheiður.
Allt árið 2007 var stílabókin geymd inni í
skáp þangað til hún var tekin fram í næsta
gamlársboði.
„Næsta ár tók ég bókina upp og las upphátt
hvað hver hefði skrifað og það var rætt fram
Aðalheiður Ingadóttir.
og til baka hvað fólk hafði gert og ekki gert.
Eftir þetta varð það að hefð að skrifa í bókina
og allir bíða spenntir eftir þessu,“ segir hún og bætir við:
„Það sem kom á óvart var að allir urðu duglegri við að gera sem þeir höfðu
skrifað.“

Þ

Nokkur dæmi sem hafa verið skrifuð
af mismunandi fjölskyldumeðlimum:
쎲 Ætla að vera duglegri að hringja í
fólk
쎲 Hætta að borða majónes
쎲 Eyða meiri pening og vera
skemmtilegri
쎲 Skjóta 9 tófur
쎲 Nota ekki setninguna „ég er að
hugsa um“
쎲 Fara í detox til Jónínu Ben
쎲 Vinna í lottó

쎲 Sleppa að sofa í rúmi í mánuð
쎲 Labba sem oftast úr og í vinnu
Þegar Aðalheiður er spurð út í áramótaheitin fyrir 2017 stendur ekki á
svarinu.
„Taka allverulega til í fataskápnum,
fara til Raufarhafnar í þrjá daga,
kaupa mér nýjan síma því ég er með
eldgamlan Nokia, bjóða oftar fólki í
mat og fara á námskeið.“

Spilaðu með einstökum íslenskum spilum
Sérhönnuð og myndskreytt spil þar sem hver tegund hefur
sinn einkennislit. Innblástur myndskreytinga er sérstaða íslensku
dýranna. Spilin eru hönnuð bæði fyrir rétt- og örvhenta. Þau koma
í gjafaumbúðum ásamt bæklingi á íslensku, ensku og frönsku með
ýmsum fróðleik um dýrin og fjölbreytta notkun spilanna.
Falleg og einstök íslensk hönnun sem fæst aðeins á cooldesign.is
og á POP-UP markaði 10. des í Hafnarhúsinu í Reykjavík.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Gerum uppreisn – gefum
okkur sjálfum ró
Þorbjörg Hafsteinsdóttir hjúkrunarfræðingur og næringarþerapisti veit
hvernig við eigum að komast í gegnum jólin án þess að líða illa líkamlega. Í
þessum pistli gefur hún þeim góð ráð sem vilja setja heilsuna í fyrsta sæti.
Marta María | martamaria@mbl.is
eturinn er kominn og með honum
fylgja blessuð jólin sem mér þykir alltaf svo vænt um. Ég elska öll kósíheitin,
jólaseríurnar úti um allt og konfekt í
hverri skál. „Jólaæðið“ með tilheyrandi kaupæði og sykuræði stimplar sig
inn og fer á flug á núll einni. Mér finnst það ekki alveg
eins sjarmerandi, en það er bara ég. Sennilega er það
jóginn í mér sem spornar við græðginni og leitar í
nægjusemina og sem er reyndar erindi mitt í
þessum pistli. Jógi eður ei, er ekki einmitt
nægjusemin ágæt að hafa með í veganestið, eða
Probi Mage
gjöf . Til dæmis tíma. Til að vera með sjálfmeltingargerlar. um sér á uppbyggjandi námskeið fyrir líkalla vega á bak við eyrað, svona fram að áramótum til að byrja með?
ama og sál eða loforð um 20 mínútur dagÞað er dásamlegt að gefa. Reyndar er til á víslega í þögn. Það er líka hægt að gefa sjálfri
indum byggð innistæða fyrir því, að það gerir
sér að jólin í ár séu streitulaus og pakka
okkur hamingjusöm. Hvað maður þarf að gefa
fullkomnunaráráttunni niður í kassa og
mikið til að tryggja hamingjuna virðist ekki vera
setja upp á loft. Þú getur alltaf náð í hana
eins mikilvægt og hugarfarið og tilgangur með
aftur ef þú þarft á henni að halda. Mundu
gjöfinni en sá gjörningur framkallar hamað skrifa niður það sem þú gefur og pakka
ingjuboðefnin í heilanum.
inn í jólapappír. Endurunninn að sjálfÞað er ekki endilega gefið, að jólagjafir framsögðu.
kalli gleði og hamingju, hvorki hjá gefanda né þiggjanda.
Tölum aðeins um mat og sykur. Það er almennt viðHver þekkir ekki að æða í búðir á síðustu stundu og
urkennt að með jólaæðispakkanum fylgir fríkort til að
kaupa eitthvað tilfallandi og allt of dýrt og hver þekkir
borða hvað sem er og hvenær sem er. Engrar spurnekki að sitja uppi með einhvern hlut eða flík sem okkur
ingar spurt um hollustu, uppruna eða nytsemi fyrir
langar ekkert í eða hvað þá höfum not fyrir.
líkamann. Það eru sterkir kraftar á kreiki og getur verið
afar erfitt að ögra; „þetta erum við vön að gera um jólin“.
Gerum uppreisn – gefum okkur sjálfum ró
Við dettum í það saman: jólasmákökur, jólarandalínur,
Spurningin er hvort við ættum að vera huguð í ár og
jólakonfektið, jólaölið, jólabjórinn og jólaskinkuna og
gefa með meðvitund. Sleppa kaupæðinu, gefa minna og
jólasteikina og í allt hitt jóla mig hér og jóla mig þar! Æ!
setja alúð í að velja gjöfina.
ég segi þetta með bros á vör og frá kærleiksríku hjarta.
Gefum til dæmis einungis endurnýtt, notað eða „fair
En engu að síður með smá alvöru því mér er kunnugt um
trade“. Gott súkkulaði eða vítamín. Spennandi matarekki fáar innlagnirnar á bráðavaktina sökum ofáts! En
uppskrift og allt í hana. Ullarsokka eða fallegt ljóð. Kort
magakveisurnar, uppþemban, brjóstsviðinn og hægðaí jóga eða bíómiða. Og hvernig væri að skrifa alvöru jólateppurnar, í fylgd með ógleði og ónotum sem enda í langkort?
legu á sófanum, allt annað en kósítíma á klósettinu, eru
Svo finnst mér alltaf góð hugmynd að gefa sjáfum sér
miklu fleiri.

V

Hér fylgja nokkrar fyrirbyggjandi ráðleggingar sem gagnast þér strax,
bæði líkamlega og andlega. Klipptu þær út og festu á ísskápinn.
쎲 Byrjaðu daginn með glasi af vatni og safa úr ½ sítrónu eða 1 msk. af eplasíder-ediki.
쎲 Hugsaðu vel um flóruna og taktu daglega góða gerla; ég tek sjálf Probi Mage LP299v. Þegar þú „dettur
í það“ og borðar þungan mat, taktu hann þá 2-3 sinnum á dag.
쎲 Drekktu staup af sykurlausum ananas- og greipávaxtasafa. Hann auðveldar þér meltingu á þungum og
fituríkum mat.
쎲 Drekktu 1,5 -2 l af vatni daglega. Hafðu það með þér.
쎲 Hafðu einn dag í viku fljótandi dag á súpum og söfum.
쎲 Hreyfðu þig. Ef þú gerir það alla vega 5 sinnum í viku, t.d. jóga, gönguferðir, sund eða fitness, þá geturðu leyft þér meira af jólagottinu.
쎲 Taktu meðvitundina og hjartað með í ráðum í vali á jólagjöfum í ár.
쎲 Slökktu á jólaseríunum á nóttunni. Fyrir jörðina.

Spilin alltaf geymd á sínum stað! – Sérhannaður kubbur fylgir með í pakkanum.

쎲 Og ekki gleyma að njóta. Það er dásamlegur tími fram undan og hann verður það ef þú ákveður það.

Aðventan er gleðileg
í Garðheimum

JólIn Við útIdyRnaR

úrVal aF pLöntUm, LukTuM oFl
tIl Að GerA FalLeGt Við útIdyRnaR

kErtI Og SeRvíeTtuR Með
rOyaL CopEnHagEn myNsTri

opið til 21
öll kvöld
Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is
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„Ég ætla aldrei
aftur að prófa
eitthvað nýtt“
Inga Lind Karlsdóttir, fjárfestir og eigandi framleiðslufyrirtækisins Skot, kemst í jólaskap um leið og
börnin eru búin að setja saman jólagjafaóskalista.
Marta María | martamaria@mbl.is
Hvað kemur þér í jólaskap?
„Myrkrið kemur mér í jólaskap. Æ styttri dagur er áminning um að jólin
nálgast og þegar ég fer að sjá ljós í trjám borgarinnar birtir til í sálinni.
Mér finnst líka jólalögin meiriháttar,“ segir hún.
Þegar Inga Lind er spurð út í jólahefðir sínar segir hún að þær séu svipaðar ár eftir.
„Við bökum alltaf súkkulaðibitakökur og piparkökur og þá helst í félagsskap góðra vina. Árni sker út nýjan spörfugl á hverju ári og við setjum negul í klementínur. Hrafnhildur gerir aðventukrans og Matthildur prjónar
mikið í desember, í ár verða það hreindýrapeysur á hundana. Haukur
skreytir alltaf jólatréð og Jóhanna fer snemma að sofa af því að jólasveinarnir koma enn heim til okkar. Arnhildur býr til piparkökuhús sem er ótrúlega flott eftirlíking af húsinu okkar. Svo fáum við möndlugraut hjá tengdamömmu,“ segir hún.
Jólaundirbúningur á heimili Ingu Lindar og Árna Haukssonar, eiginmanns hennar, byrjar þegar börnin eru klár með jólagjafalistana sína.
„Þá veit ég að ég þarf að fara að spýta í lófana.“
Jólamaturinn er stór hluti af jólunum. Inga Lind segist alveg hætt að
prófa eitthvað nýtt.
„Ég ætla aldrei aftur að prófa eitthvað nýtt. Einu sinni eldaði ég akurhænur á aðfangadag og það er enn verið að kvarta. Og gera grín að mér.
Þetta var fyrir tólf eða fimmtán árum. Við borðum bóg af svíni sem var einu
sinni hamingjusamt, heimagert rauðkál og brúnaðar kartöflur. Byrjum oftast á humarsúpu og endum á einhverju sem við erum í stuði fyrir. Þessu
skolum við niður með malti og appelsíni. Á jóladag er ég svo með hægeldað,
tvíreykt hangilæri úr Reykhólasveit.“
Þegar Inga Lind er spurð að því hvað henni finnist best við jólin segir
hún að það sé borða mikið, sofa mikið, lesa mikið og vera mikið með fólkinu
sínu.
Nú ertu með fullt hús af börnum – hvað gerir þú til þess að börnin njóti
sín sem best á aðventunni?
„Við gerum allt saman. Kveikjum á niðurtalningarkerti, höfum aðventukrans og skreytum smávegis, bökum saman, kaupum jólagjafir, förum á
jólatónleika og á skíði og njótum lífsins með vinum og vandamönnum.“
Hvað er ómissandi um jólin?
„Lyktin af heimagerðu rauðkáli og hangikjöti, ný náttföt, jólatré, gömul
jólalög, samvera og knús. Og kvikmyndin Love Actually.“
Áttu einhverja jólaminningu sem þú vilt deila með lesendum?
„Ég er lítil og sit alveg kyrr á stól, en dingla samt fótunum ofurlítið, á
meðan ég horfi á sérvaldar teiknimyndir sem eru í sjónvarpinu um miðjan
aðfangadag og mamma greiðir hárið á mér á meðan. Dásamleg sælu- og tilhlökkunarminning sem gleymist sennilega aldrei.“

Skammdegið
kemur Ingu
Lind í jólaskap.

❄

Morgunblaðið/Golli

Viðburður

Líklega stærsta
jóladagatal Íslands
dag, 1. desember, verður blásið til heljarinnar veislu í
Hönnunarmiðstöð Íslands og fyrsti glugginn í stórglæsilegu
tveggja metra háu jóladagatali opnaður. Á hverjum degi
fram að jólum verður svo nýr gluggi í
dagatalinu opnaður en hver gluggi inniheldur brakandi ferska vöru frá íslenskum hönnuði. 23 hönnuðir taka þátt í
verkefninu. Varan sem er í glugganum
hverju sinni verður á tilboði þann dag í
búð sem sett verður upp tímabundið í
samstarfi við PopUpVerzlun í húsnæði
Hönnunarmiðstöðvar. Sú verslun verður
Það verður mikið um
einskonar forsmekkur af því sem koma
að vera í Hönnunarskal í nýju húsnæði Hönnunarmiðstöðvar
miðstöð Íslands í
við Aðalstræti 2 því á nýju ári mun
desember.
verða opnuð verslun með íslenskri hönnun á neðri hæð hússins. Þetta er sannkölluð hönnunarveisla sem
enginn fagurkeri má láta fram hjá sér fara. Jólagleðin í dag er
frá 17.00 til 20.00.
gudnyhronn@mbl.is

Í

Getty images

Íslenska hönnun í jólapakkann, já takk!
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Jólaóróinn

Pottaskefill
er „hrikalegur
„zombie“sveinki“
Signý Kolbeinsdóttir, yfirhönnuður og annar stofnenda
hönnunarfyrirtækisins Tulipop, sá um að hanna ellefta óróann í Jólasveinaseríu Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra.
Úkoman er túlkun Signýjar á Pottaskefli í sandblásið stál.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is
æði og. Snemma í aðdraganda jólanna finnst mér
gaman. Kósí stemning,
kertaljós, mandarínur,
kitsch og glingur,“ segir
Signý aðspurð hvort hún
sé mikið jólabarn. Hún bætir við: „Hins
vegar er fullkomnunarárátta og athyglisbrestur ekki frábær samsetning og því
eru jólin dálítið snúinn tími hjá mér. Mér
finnst frekar stressandi að koma öllu
heim og saman fyrir aðfangadag þó að
það takist nú yfirleitt allt að lokum.“

B

Upplifir jólasveinana sem „zombies“
„Jólasveinarnir eru skítugir, hrekkjóttir og bara frekar ógeðslegir í það heila
en svo eru þeir líka eldgamlir og ættu að
vera löngu dauðir. Að mínu mati eru þeir
hálfgerðir „zombi-ar“. Ég ímynda mér
þá allavega þannig og Pottasleikir er því
hrikalegur „zombie“-sveinki en samt alveg pínu sætur líka,“ segir Signý um
hönnun sína og sína eigin upplifun á jólasveinunum. En hvaða jólasveinn er í
uppáhaldi? „Stúfur og Kertasníkir voru
mínir uppáhalds í æsku. Stúfur, hann er
náttúrlega uppáhald allra barna, af því
hann er lítill og ekki jafn hræðilegur og
hinir. Ég hef hins vegar ekki hugmynd
um af hverju Kertasníkir var líka í uppáhaldi, kannski af því að hann kom á aðfangadag og er ekki alveg jafn „krípí“ og
hinir?“

Alsilkináttfatnaður
Glæsilegar
jólagjafir

Hönnun Signýjar er yfirleitt litrík og
skondnar teikningar en hún segir burstaða stálið hafa höfðað vel til sín. „Það var
bara mjög gaman að vinna með stálið,
mér finnst alltaf gaman að vinna með ný
efni. Það er öðruvísi að teikna
andlit en að skera það út,“ útskýrir Signý og tekur
fram að það hafi verið henni mikill
heiður að fá
að taka
þátt í
verkefninu
í ár.
Á meðan Signý
sá um hönnun óróans
sá Snæbjörn Ragnarsson, sem er gjarnan kenndur við Skálmöld, um að túlka
Pottaskefil með (ljóði) fyrir verkefnið. Signý segir
samstarfið hafa gengið
afar vel fyrir sig. „Við
Snæbjörn þekkjumst
ekki neitt en við vorum
algjörlega sammála
um hvernig ljóðið og útlitið á jólasveininum okkar
ætti að vera. Snæbjörn er náttúrlega fenómen þegar kemur að
textaskrifum og samstarfið gekk
snurðulaust fyrir sig.“ Meðfylgjandi er
ljóð Snæbjörns um Pottaskefil.

Signý Kolbeinsdóttir sá um að
túlka Pottaskefil í burstað stál fyrir
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra.
Ljósmynd/Saga Sig

Pottaskefill

Laugavegi 82,
á horni Barónsstígs
sími 551 4473
www.lifstykkjabudin.is

Fjálglega var púki nefndur Pottasleikir,
pestar-, saur- og svitalykt af honum feykir,
allir sem þar standa fyrir enda veikir. T
regur og af tröllum sprottinn,
tekur stökk og finnur pottinn.
Þar er ekki þokkasnefill.
Þetta er hann Pottaskefill.

Trúlega var pjakkur nefndur Pottasleikir,
plokka nef hans hanskalausir fingur bleikir.
Afgangana hráa vill og aldrei steikir.
Niðamyrkur, nærri dottinn,
nálgast eldstæðið og pottinn.
Þekur búkinn þreyttur refill.
Þetta er hann Pottaskefill.

Ranglega var pungur nefndur Pottasleikir,
prettir eru iðja hans og helstu leikir,
eltir uppi gamalær og í þeim kveikir.
Höggvinn er í hengla spottinn,
hleypur svo á braut með pottinn.
Þröngar buxur, þæfður trefill.
Þetta er hann Pottaskefill.
Snæbjörn Ragnarsson

❄

Jólin hans Herberts

Gleymir seint leikfangatraktornum
Þegar söngvarinn Herbert Guðmundsson rifjar upp eftirminnilegustu
jólin koma þau upp í hugann þegar
hann var þriggja ára og bjó í Laugarnesi. Það árið fékk hann leikfangatraktor í jólagjöf og lék sér með hann
öll þau jól.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

Við erum á

Sannlega var piltur nefndur Pottasleikir,
púar stóran njóla sem hann ákaft reykir.
Við hann eru álfar, menn og vargar smeykir.
Brýst hann inn og bælir þvottinn,
blótar, nú skal finna pottinn.
Nálægð hans er þung og þefill.
Þetta er hann Pottaskefill.

Áttu þér uppáhaldsjólalag?
„Uppáhaldsjólalagið mitt var alltaf „Litli trommuleikarinn“ með Ragga Bjarna en hin síðari ár er það
jólalagið hennar Ragnheiðar Gröndal, „Jólanótt“.“
Ferð þú á jólatónleika?
„Já, hef farið á hina árlegu jólatónleika Fíladelfíu.“
Eftirminnilegustu jólin? „Ég var þriggja ára í Laugarnesi, húsinu á hólnum neðst á Kleppsveginum þar
sem Sigurður Ólafsson söngvari bjó ásamt fjölskyldu.
Mín fjölskylda leigði þar á efri hæðinni á meðan foreldrar mínir voru að byggja inni á Bugðulæk 11,
framtíðarheimili okkar, en ég fékk í jólagjöf forláta
Massey Ferguson-leikfangatraktor sem ég lék mér
að öll jólin og það er greypt djúpt hið innra í sálu
mína.“
Ferð þú í kirkju á jólunum?
„Hef farið í kirkju öll undanfarin ár í hátíðarmessu
ljóssins á aðfangadag, þá gefur manni kyrrð og ró í

Herbert
Guðmundsson

hjartað og minnir mann á þá miklu fórn sem Kristur
Jesús gerði fyrir okkur mennina.“
Hvað borðar þú á aðfangadag?
„Peking-önd að hætti popparans og H.C. Andersen. Litla stúlkan með eldspýturnar horfði í logann
á síðustu eldspýtunni og þá birtist henni mynd af
jólaborði yfirstéttarinnar sem bar fram jólaöndina.
Það var eitthvað sem snerti svo við mér þegar ég sá
kvikmyndina sem byggð er á þessari merku sögu
H.C. Andersen. Og góð áminning fyrir mann að vera
þakklátur fyrir það sem við eigum og höfum á Íslandi. Við eigum að horfa fram á við með jákvæðni
og þakklæti fyrir þetta gósenland sem við eigum.“
Eftirminnilegasta jólagjöf sem þú hefur fengið?
„Að koma lagi í fyrsta sæti á jólunum árið 1985.“
Hver er uppáhaldsjólahefð þín?
„Jólabrúnsúpan hennar
mömmu, soðið
upp á nautabeinum í þrjá daga
til að fá kraftinn í
súpuna sem er
borin fram með
harðsoðnu eggi og
nýbökuðum
rúnstykkjum, nammi
namm!“

DÚNMJÚKAR GJAFIR
FYRIR ÞÁ SEM ÞÉR
Þ Y K I R VÆ N S T U M

T VE NNUTILBO Ð
Dúnsæng og dúnkoddi
60% dúnn, 40% smáfiður.

19.900 kr.
Fullt verð: 29.800 kr.

TEMPR AKON
DÚNSOKK AR
Fyrir kaldar tær.
Ótrúlega vinsæl
jólagjöf.

Jólaverð: 4.990 kr.
Fullt verð: 5.990 kr.

®

®

SATIN S TRIPE
DÚNSÆ NG

SATIN S TRIPE
DÚNKODDI

TEMPR AKON
ADVANCE SÆ NG

TEMPR AKON
BARNA SÆ NG

Hlý og létt dúnsæng (650 gr).

Þriggja laga dúnkoddi. Efra

Stærð: 135 x 200 cm. Einnig fáanleg

Stærð: 140 x 100 cm

90% hvítur andadúnn, 10%

og neðra dúnlag með þéttum

135 x 220 cm og 200 x 220 cm.

Fylling: 90% hvítur gæsadúnn.

smáfiður. Með vönduðu

moskusdún og smáfiðurkjarna.

Fylling: 90% hvítur gæsadúnn.

Þyngd: 300 g.

bómullarsatín áklæði.

Bómullarsatín áklæði.

Þyngd: 600 g.

23.900 kr.

9.900 kr.

44.115 kr.

27.115 kr.

Fullt verð: 32.900 kr.

Fullt verð: 13.900 kr.

Fullt verð: 51.900 kr.

Fullt verð: 31.900 kr.

JO OP RÚMFÖT

E LEG ANTE RÚMFÖT

BRUNO BANANI RÚMFÖT

HUG O BOSS RÚMFÖT

22.015 kr.

22.015 kr.

16.915 kr.

38.080 kr.

Verð fyrir: 25.900 kr.

Verð fyrir: 25.900 kr.

Verð fyrir: 19.900 kr.

Verð fyrir: 44.800 kr.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

A FGRE IÐ S LUT ÍMI
Mán.–fös. 10–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is
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Jólagjöfin
fyrir
hárprúða
lækjuburstarnir frá
Ikoo eru vandaðir og
góðir fyrir mjög flókið
og villt hár. Burstarnir eru
handgerðir og hannaðir til að
skapa vellíðan og auka blóðflæði í höfðinu. Með því að
nota burstann rétt má fá ansi
gott höfuðnudd í leiðinni.
Burstinn er ekki bara fyrir
síðhærðar þokkadísir heldur
líka fyrir herra.

F

Fjölskylduboð
geta verið algert leikrit.
Flækjuburstinn
örvar hársvörðinn.

Svona lítur
flækjuburstinn frá Ikoo út.

Jólakvíðinn
hefur mörg andlit
Jólin eru ekki alltaf sykurhúðuð og dísæt. Þau geta líka verið skrýtin og full
af óraunhæfum kröfum, væntingum og vonbrigðum. Þórkatla Aðalsteinsdóttir sálfræðingur segir að fólk eigi að fara sína leið og fylgja hjartanu
þegar jólahald er annars vegar og að jólakvíðinn hafi mörg andlit.
Marta María | martamaria@mbl.is

Pottaskefill
ÍSLENSK HÖNNUN
OG RITSNILLD
Í ÞÁGU
FATLAÐRA BARNA
OG UNGMENNA
Sölutímabil 2. – 16. desember
Casa – Kringlunni og Skeifunni
Epal – Kringlunni, Skeifunni og Hörpu • Hafnarborg - Hafnarfirði
Húsgagnahöllin - Reykjavík og Akureyri • Hverfisgallerí - Hverfisgötu 4
Kokka - Laugavegi • Kraum - www.kraum.is
Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhúsinu og Kjarvalsstöðum
Litla jólabúðin - Laugavegi • Líf og list - Smáralind
Módern - Faxafeni 10 • Snúran - Síðumúla • Þjóðminjasafnið - Suðurgötu
Blómaval - um allt land • Blóma- og gjafabúðin - Sauðárkróki
Blómastofan Glitbrá - Reykjanesbæ Norska húsið - Stykkishólmi
Póley - Vestmannaeyjum • Valrós - Akureyri
Netverslun – www.jolaoroi.is

S T Y R K T A R F É L A G L A M A Ð R A O G F AT L A Ð R A

ólin eru í hugum okkar
tími samveru, fjölskyldutengsla og hefða. Á þeim
árstíma stöldrum við
gjarnan við, tökum okkur
hlé frá daglegu amstri og
njótum þess að eiga fólk að, vera
saman og undirstrika fyrir okkur
sjálfum að við tilheyrum. Þetta
hljómar vel, ekki satt? En auðvitað
er lífið ekki svona einfalt, það koma
tímabil þar sem áföll, átök og togstreita lita samskiptin, á okkur leita
jafnvel erfiðar minningar um önnur
jól og þá er snúnara fyrir okkur að
komast á þennan stað. Þó jólin séu
að koma. Og kannski sérstaklega af
því að jólin eru að koma. Því þá förum við að setja kröfur, hafa væntingar og erum viðkvæmari þess
vegna en ella. Við jafnvel kvíðum að
mæta í jólaboðin en mætum samt.
Höldum í hefðirnar þó þær séu
hættar að gefa okkur þann frið og
öryggi sem þær kannski einhvern
tíma sköpuðu í okkar huga. Stundum lendum við í þeim pytti að búa til
í huganum fallega mynd af því
hvernig jólin eiga að vera þar sem
allir eru góðir og glaðir, hátíðleiki og
hlýja ríkir og ekkert fer úrskeiðis.
Og jafnvel hömumst við að undirbúa
þessa jóladaga til að sjá til þess að
svo verði,“ segir Þórkatla. Hún leggur áherslu á að hver og einn beri
ábyrgð á sjálfum sér – ekki öðrum.
„Við getum bara stýrt okkur sjálfum og okkar eigin líðan. Höfum engin völd yfir öðrum og verið getur að
það fólk, sem við höldum jólin með,
hittum í boðunum, sé statt annars
staðar í sínum huga. Svo hvað skal
gera?“
Þórkatla segir að hver og einn
verði að undirbúa jólin með sínar
eigin þarfir í huga og sínar eigin aðstæður.
„Horfum til þess að jólin eru þrír
dagar og við ætlum að hafa þá
ánægjulega og leyfa okkur að fara í
gegnum þá þannig að við sjálf séum

J

Þórkatla
Aðalsteinsdóttir
sálfræðingur

Morgunblaðið/Golli

sátt. Það getur vel verið að það þýði
að við mætum í jólaboð vegna þess
að við viljum gleðja aðra. Við þurfum ekki endilega að vera lengi ef
okkur finnst það þrúgandi eða líður
ekki vel í aðstæðunum. Eða við
sleppum því að mæta í jólaboðið því
við treystum okkur ekki og það má
líka. Mestu skiptir að misbjóða ekki
sjálfum sér og bera ábyrgð á sjálfum sér þessa daga sem aðra.“
Hún segir að við eigum að búa
okkur til hefðir sem næra okkur og
henta okkar eigin lífi.
„Og hafi fjölskyldan breyst – búum þá til nýjar hefðir sem henta
nýju fjölskylduformi og koma til
móts við okkur í breyttum aðstæðum. Búum til ánægjulegar
minningar, það er besta lækningin
við sárum minningum.“
Þórkatla segir það vera þekkt
munstur að fólk fari að stjórnast í
sínum nánustu á tímum sem þessum.
„Jólakvíðinn hefur mörg andlit.
Eitt þeirra er stjórnsemi og til að

slá á kvíðann förum við að segja öðrum hvar og hvernig þeir eiga að
vera, stýra ofan í smæstu atriði.
Þegar við mætum stjórnseminni
skulum við anda inn og anda út og
standa fast í báða fætur. Það getur
enginn látið mann gera eitthvað sem
manni er á móti skapi en best er að
forðast reiði og átök á þessum árstíma sem öðrum, enda erum við alltaf sáttari við okkur sjálf þegar okkur tekst að setja mörk af yfirvegun
og ákveðni. Og munum að stundum
þarf að setja aftur og aftur mörk
vegna sömu atriða. Það er allt í lagi,
og á endanum er tekið mark má
manni!“
Hún segir að það sé líka ágætt að
hafa bak við eyrað að það sé ekki til
nein fullkomin útgáfa af jólunum.
„Það er ekki til ein hárrétt og fullkomin útgáfa af jólunum. Jólin eru
mannanna verk og ófullkomin eins
og öll mannanna verk. En við getum
gert þau ánægjuleg, hátíðleg og
nærandi. Fyrir okkur sjálf. Og þá er
gott að vera með okkur á jólunum.“
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Jólastemning
Erika nýtur þess að hitta fólk
hvaðanæva úr heiminum og
selja því jólaskraut og segja
frá íslenskum jólahefðum.

Ljósin frá LeKlint, sem fást í Epal í
Skeifunni, taka sig best út í glugga.

Minnir á gömlu tímana
að kannast margir við
að hafa föndrað lítinn
ofinn hjartapoka úr
pappír í æsku og hengt svo á
jólatréð eða út í glugga. Jólaljósin frá danska merkinu Le
Klint eru einmitt tilvísun í
þetta klassíska jólaföndur .
Þau ljós koma svo sannarlega
með jólaandann inn á heimilið
en þau gefa frá sér milda og
fallega birtu og minna á
gamla tíma. Þetta form er
fyrir löngu orðið klassískt
enda hefur lengi verið vinsælt
víða í Skandinavíu að hengja
hjörtun í glugga og á jólatré.

Þ

Morgunblaðið/Ófeigur

Vinnur í Jólahúsinu
allan ársins hring
Erika Martins Carneiro er fædd og uppalin í Brasilíu en býr nú á Íslandi
og starfar í Jólahúsinu í Hafnarstræti. Erika er sannkallað jólabarn eins og
við er að búast. Erika er gift íslenskum manni og saman eiga þau tvö börn
sem tala íslensku, portúgölsku og smá þýsku. „Þetta eru tungumálin sem
við tölum saman,“ segir Erika sem kynntist manni sínum þegar hún bjó í
Þýskalandi. Jólahefðirnar á heimili Eriku koma úr ýmsum áttum enda á fjölskyldan rætur að rekja bæði til Íslands og Brasilíu.

Margir hafa
föndrað svona
hjarta í æsku.

Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is
á, ég elska jólin og jólatímann og það gleður
mig að jólunum sé fagnað svona mikið á Íslandi, fólk tekur þetta alvarlega, allt í
tengslum við matinn og skreytingarnar. Ég
elska jólalögin líka,“ segir Erika, spurð hvort
hún sé mikið jólabarn. En fær hún ekkert
leiða á jólalögunum, jólaskrautinu og stemningunni við
það að vinna árið um kring í Jólahúsinu? „Nei, ég
kann vel við það, ég hugsa ekki beint um jólin
þegar ég er að vinna, þetta er bara eins og
hlutverk. Eftir að hafa unnið þarna í
ákveðinn tíma þá hættir maður að pæla í
jólatónlistinni og jólastemningunni. Á
sumrin eru þetta aðallega túristar
sem koma í búðina til okkar, þeir
eru þá helst að leita að minjagripum á jólatréð. Þá er gaman
að segja þeim frá íslensku jólahefðunum og sjá viðbrögð þeirra.
Allir elska söguna um íslensku
jólasveinana og margir vilja þá eignast jólaskraut með jólakettinum eða
Grýlu, það finnst þeim heillandi. Það
eru nefnilega helst túristar sem
versla í Jólahúsinu yfir árið en Íslendingarnir koma svo gjarnan yfir
helgarnar og á hátíðardögum. Og
svo koma Íslendingarnir auðvitað í
desember þegar jólastemningin er
komin í bæinn, og þá fær maður
jólafílinginn beint í æð. Ég verð svo
spennt við að sjá borgina upplýsta
með jólaljósum,“ segir Erika sem skreytir
mikið heima hjá sér. „Já, við eigum mikið
jólaskraut og elskum að skreyta. Krakkarnir hjálpa mér. Mamma mín elskar líka
að skreyta og þetta kemur frá henni.“

J

klæddar sundfötum. Heima hjá foreldrum mínum í
Brasilíu er heimilið prýtt með stóru gervitré og við
skreytum það með glerkúlum og gylltu glimmerskrauti.
Og svo setjum við seríur á jólatréð og á svalirnar, alveg
eins og er gert hér heima,“ segir Erika sem reynir að
finna jafnvægi á milli brasilískra og íslenskra jólahefða
á sínu heimili. „Sumt er líkt en annað er ólíkt. Það er til
dæmis einn stór munur – við borðum kalkún á aðfangadag á miðnætti, það er gert á hverju heimili í Brasilíu. Fólk fer yfirleitt í kirkju um kvöldið og svo er
kvöldmaturinn borinn fram eftir það, sem sagt
mjög seint. Jólasveinninn Santa Claus kemur
með jólagjafirnar á aðfangadagskvöld og þær
eru settar undir rúmið okkar – en svona er
þetta gert í minni heimaborg en Brasilía
er mjög stórt land og jólahefðir eru mismunandi á milli landshluta. Svoleiðis er
þetta líka gert heima hjá okkur á Íslandi því ég vil að börnin mín fái að
kynnast þeirri hefð. En svo koma íslensku jólasveinarnir auðvitað heim til
okkar og gefa í skóinn.“

❄

„Ég hugsa ekki beint
um jólin þegar ég er
að vinna, þetta er
bara eins og hlutverk.“

Santa Claus setur gjafirnar undir rúmið
En hvaða jólahefðir eru í hávegum hafðar á heimili Eriku? „Það er heitt í Brasilíu á
þessum árstíma en jólahefðirnar okkar
eru náskyldar amerískum og evrópskum jólahefðum. Búðirnar eru skreyttar með gervisnjó og gínurnar í búðunum eru með jólasveinahúfur og

Getty images

Erika og fjölskylda hennar borða svo
kalkún með ávöxtum á aðfangadag. „Hann er
borinn fram með meðal annars ávöxtum (ananas, ferskjum, fíkjum og kirsuberjum), hrísgrjónum og nóg af kastaníuhnetum. Döðlur og
þurrkaðar fíkjur eru líka mikið borðaðar á
mínu heimili yfir hátíðarnar. Svo bjóðum við
upp á skinku sem kallast „tender“, hún er svipuð íslenska hamborgarhryggnum. Og þar sem
Brasilía er mjög fjölmenningarlegt land höfum
við erft jólahefðir frá ýmsum áttum, við berum
til dæmis fram Panettone-gerbrauð með
þurrkuðum ávöxtum, það kemur frá Ítölunum. Svo er mismunandi hvað fólk er með í
eftirrétt en ástaraldinbúðingur er í uppáhaldi hjá mér,“ segir Erika.

SMÁRATORG HOLTAGARÐAR
AKUREYRI ÍSAFJÖRÐUR

NORDICFORM

20%
AFSLÁTTUR

Tilboðsverð frá 9.520 kr.
Fullt verð 11.900 kr.

Sængurföt frá Nordicform – mikið úrval
Vönduð sængurföt úr 100% bómullarefni. Fáanleg í hefðbundinni stærð 140x200 cm. Einnig tvíbreið 200x220 cm.

DORMA LUXE
Sérlega hlý og mjúk

Ilmur mánaðarins

25%

600 gr. dúnsæng

AFSLÁTTUR

· 90% dúnn
· 10% smáfiður

TVENNUTILBOÐ
dúnsæng + koddi
Q&D dúnsæng – Stóri björn

· 50% dúnn og 50% smáfiður
Fullt verð: 19.900 kr.

Fullt verð: 29.900 kr.

+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fullt verð samtals:
25.800 kr.

JÓLA-

JÓLA-

TILBOÐ

TILBOÐ

Aðeins 23.920 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 12–16 (Smáratorg)
www.dorma.is

Lækkað verð á Yankee

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Aðeins 19.900 kr.

jólakræsingar
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Það er skemmtilegt að
baka saman piparkökur, formin og
kökukeflið fást í IKEA.

Ljósmynd/IKEA

Piparkökubakstur skapar
alltaf góða
stemningu

Það skiptir máli að leyfa deiginu að standa yfir nótt eða í
það minnsta í nokkra klukkutíma áður en bakað er úr því.

Piparkökubakstur er órjúfanlegur þáttur í jólaundirbúningnum. Það er auðvelt að hræra í piparkökudeig, fletja það út og búa til skemmtilegar fígurur.
Þetta er eitt af því sem fjölskyldan getur gert saman
sér til skemmtunar og þarf alls ekki að kosta mikla
peninga. Þegar búið er að baka kökurnar tekur annað ferli við og það er að skreyta sjálfar kökurnar.
Marta María | martamaria@mbl.is

ALBERT OG
BERGÞÓR
Tóku forskot á jólasæluna og
buðu nokkrum vinkonum í
sannkallaða jólaveislu.

Þessi krúttlegu kökubox fást í IKEA. Hægt
er að geyma þau inni í
frysti.

Piparkökur

JÓLASMÁKÖKURNAR
Góð ráð fyrir þau sem vilja
reiða fram eina sort eða fleiri
án þess að setja allt á
hliðina.

KRÆSINGAR
GRÆNMETISÆTUNNAR
Margt fólk kýs að borða
grænmetisrétti á jólunum
og Valentína Björnsdóttir
hjá Móður náttúru er
þar á meðal.

앸

Kökubox frá
Sveinbjörgu Svartfugl listhús.

Jólalegt matarstell úr IKEA.

250 g sykur
2 dl síróp
½ msk. engifer
¼ msk. negull
¼ msk. pipar
250 g ósaltað smjör
1 msk. matarsódi
2 egg
800 g hveiti
Byrjið á því að setja smjörið í stóra skál og láta það til
hliðar. Sykur og síróp er sett
í pott og suðan látin koma
upp. Þá er kanil, engifer,
negul og pipar hrært vel saman við ásamt matarsóda.
Þegar hér er komið sögu er
blöndunni bætt út í smjörið
og hrært vel saman. Þá er
hveitinu bætt smátt og smátt
út í þar til deigið er orðið vel
þétt. Setjið plastfilmu yfir
skálina og geymið deigið í
kæli í nokkrar klukkustundir
eða yfir nótt.
Daginn eftir eða nokkrum
tímum síðar er deigið hnoðað
örlítið til og flatt út með
kökukefli. Fínt er að strá svo-

litlu hveiti á borðið svo deigið
festist ekki við og nota svo
bökunarpappír á bökunarplötuna áður en kökurnar
fara inn í ofn. Áður en það
gerist eru piparkökurnar
mótaðar með alls konar formum en gætið þess að þær séu
jafnþykkar, svo sumar verði
ekki hráar og aðrar brenndar.

Súkkulaðiglassúr
75 g smjör
4 msk. kakó
4 dl flórsykur
0,5 dl kalt kaffi
1 msk. vanillusykur
Smjörið er sett í pott og
brætt. Þá er kakói, flórsykri,
kaffi og vanillusykri brætt út
í og allt hrært saman þar til
engir kekkir eru í glassúrnum. Látið glassúrinn
kólna áður en hann er settur
á piparkökurnar.
Ef þið viljið ekki súkkulaðiglassúr er kakóinu einfaldlega sleppt og þá er hægt að
setja matarlit út í hann til
þess að fá skrautlega liti.

Gjafakort
Borgarleikhússins
Gefðu töfrandi stund í jólagjöf!
Sérstök
jólatilboð
Úti að aka
Gjafakort fyrir tvo á
gamanleik eins og
þeir gerast bestir

9.950 kr.

Ljúffengt leikhúskvöld
Gjafakort fyrir tvo ásamt
leikhúsmáltíð fyrir sýningu
eða í hléi
12.950 kr.

Blái hnötturinn
Miði fyrir tvo á þessa vinsælu
fjölskyldusýningu og geisla–
diskur með tónlistinni

10.600 kr.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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„Ég elska bara allt við jólin, ég elska
að baka, elska að hlusta á jólatónlist
og bara alla kósí stemninguna sem
fylgir þeim og undirbúningi þeirra.“

Dreymir um
hrærivél í jólagjöf
Hin þrettán ára gamla Anna Marín Bentsdóttir hefur verið
hugfangin af jólahátíðinni allt frá því að hún man eftir sér.
Hún segist einfaldlega elska allt við jólin
Kolbrún Pálína Helgadóttir | kolbrun@mbl.is
nna Marín segist
byrja að finna fyrir jólaandanum
strax í september
en að hún reyni
eftir bestu getu að
halda aftur af sér til 1. nóvember.
„Þá skreyti ég herbergið mitt hátt
og lágt og byrja að hlusta á jólalög.“
Aðspurð hvenær þessi mikli jólaáhugi hafi upphafist segist hún ekki
muna eftir sér öðruvísi en mjög
áhugasamri um jólin og jólahaldið.
En hvað er það sem er svona sérstakt við jólin að mati Önnu. „Ég
elska bara allt við jólin, ég elska að
baka, elska að hlusta á jólatónlist og
bara alla kósí stemninguna sem
fylgir þeim og undirbúningi þeirra.“
Það sem gleður Önnu Marín þó hvað
allra mest er að sjá andlit þeirra sem
hún færir kökur fyrir jólin ljóma en
Anna bakar smákökur og setur í box
og krukkur og færir sínum nánustu í
aðventunni.
„Ég er dugleg að finna uppskriftir
á netinu sem mér líst vel á og þýði
þær yfir á íslensku. Ég fann til dæmis eina æðislega í fyrra af kökum
sem kallast snjóboltakökur, sem ég
ætla einmitt að gera aftur núna í ár.“
Spurð um uppáhaldssmákökur
sínar segir hún þær vera vanillukökur með súkkulaðidropum í miðjunni vegna þess að þær minni hana á
bernskuna.
Spurð um skoðun foreldra sinna á
þessu snemmbúna jólaæði skellir
hún upp úr. „Sko, þeim finnst þetta
bara fínt svo lengi sem ég skreyti
bara herbergið mitt til að byrja með
og hlusta á jólalögin með heyrnatólum. Svo fæ ég að hjálpa til við að
skreyta íbúðina þegar nær dregur
jólum.“
Anna Marín elskar ekkert síður
að gefa jólagjafir og segist leggja
upp úr því að gefa fleiri og minni
gjafir frekar en færri og stærri.
En hvers óskar Anna Marín sér
sjálf undir tréð þessi jólin?
„Mig dreymir um ljósbláa
Kitchenaid-hrærivél til þess að geta
bakað og náttföt.“ Eitthvað að lokum? „Bara gleðileg jól,“ segir þessi
heillandi jólastelpa.

A
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Í ÞÁGU FATLAÐRA BARNA OG UNGMENNA

Sölutímabil 2. – 16. desember
Casa – Kringlunni og Skeifunni
Epal – Kringlunni, Skeifunni og Hörpu
Hafnarborg - Hafnarﬁrði
Húsgagnahöllin - Reykjavík og Akureyri
Hverﬁsgallerí - Hverﬁsgötu 4
Kokka - Laugavegi
Kraum - www.kraum.is
Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhúsinu og Kjarvalsstöðum
Litla jólabúðin - Laugavegi
Líf og list - Smáralind
Módern - Faxafeni 10
Snúran - Síðumúla
Þjóðminjasafnið - Suðurgötu
Blómaval - um allt land
Blóma- og gjafabúðin - Sauðárkróki
Blómastofan Glitbrá - Reykjanesbæ
Norska húsið - Stykkishólmi
Póley - Vestmannaeyjum
Valrós - Akureyri
Netverslun – www.kaerleikskulan.is

S T Y R K TA R F É L A G L A M A Ð R A O G FAT L A Ð R A

Snjóboltakökur
100 g hveiti
25 g kakó
1½ og tsk. lyftiduft
¼ tsk. salt

Anna Marín Bentsdóttir elskar að
gleðja vini og vandamenn með bakstri í
aðventunni.

❄

„Mig dreymir um
ljósbláa Kitchenaid-hrærivél til þess
að geta bakað og náttföt.“
170 g brætt súkkulaði
200 g brúnn sykur
100 g smjör við stofuhita
2 egg
2 dl flórsykur
Uppskriftin gefur um 30 kökur.
Byrjið á því að setja hveiti, kakó,
lyftiduft og salt saman í skál, hrærið
saman og setjið til hliðar. Því næst
er súkkulaðið brætt yfir vatnsbaði
eða í örbylgjuofni og látið kólna.

Þeytið því næst brúnan sykur og
smjör í annarri skál þar til blandan
er létt og ljós. Bætið eggjunum við
blönduna einu í einu. Hellið því næst
súkkulaðinu út í blönduna og hrærið
vel. Hellið að lokum þurrefnunum
saman við og passið að hræra ekki of
hratt. Setjið plastfilmu yfir deigið og
látið kólna í ísskáp í að minnsta kosti
klukkustund.
Takið 1 matskeið af deiginu og
rúllið því í kúlu og veltið svo kúlunum í flórsykri og setjið þær á plötu.
Hafið smjörpappír undir. Hafið allavega 2 cm á milli kaknanna og setjið
þær í ofninn á 180°C og í bakið í 12
mínútur.
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Jólamaturinn

Jólakræsingar
Hnetusteik er
tilvalinn
hátíðarmatur.

Það verður nóg um
að vera á veitingastöðum landsins í
desember.
Getty images
Morgunblaðið/Kristinn

Hlaðborð og
jólamatseðlar
eir sem ætla alveg örugglega
að belgja sig út af góðum
mat um jólin þurfa ekki að
örvænta því fjölmargir veitingastaðir bjóða upp á sérstaka jólamatseðla og jólahlaðborð í desember.
Úrvalið af jólaveislum á veitingastöðum landsins er ansi gott líkt og
fram kemur á vefnum veitingastað-

Þ

ir.is en á slóðinni veitingastadir.is/
jolahladbord/ má finna lista yfir þá
veitingastaði, ýmist í Reykjavík og
úti á landi, sem verða með girnilega
jólamatseðla í kringum hátíðarnar.
Þar má einnig nálgast upplýsingar
um verð og önnur praktísk atriði um
jóladagskrána á hverjum og einum
stað.

Eingöngu „vegan“matur á boðstólum í ár
Sigvaldi Ástríðarson, sem hefur verið „vegan“ í rúm tíu ár, mun hafa hnetusteik á aðfangadag í matinn líkt og árin áður. Um sérstaka uppskrift er að
ræða sem hann og eiginkona hans hafa þróað á síðastlinum 15 árum.
Sigvaldi segir steikina vekja lukku hjá öllum þeim sem smakka hana.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is
íðastliðin 15 ár höfum við hjónin borðað
sveppahnetusteik á aðfangadagskvöld og
ég forvinn hana alltaf á Þorláksmessu.
Þetta er okkar eigin uppskrift sem við höfum þróað í gegnum tíðina og þykir afar vinsæl alls staðar þar sem hún er smökkuð.
Eftir að við eignuðumst börn höfum við einnig bætt við
Tofurkey á matseðilinn á aðfangadag, það er í afar miklu
uppáhaldi hjá krökkunum. Meðlætið er breytilegt, þó í
grunninn sé það hnetusósan hennar Sollu, ferskt og litríkt salat, ofnbakaðar sætar kartöflur með gulrótum og
venjulegum kartöflum í bland. Það er aldrei að vita nema
að við gerum einhverjar viðbótar tilraunir með forrétt
eða eftirrétt þetta árið, en það kemur í ljós,“ útskýrir Sigvaldi spurður út í matinn sem verður á boðstólum á heimili hans á aðfangadag. Sigvaldi hefur gert tilraunir með
hnetusteikina í gegnum árin og alltaf hefur maturinn
heppnast vel að hans sögn. „Já, við höfum verið afar
heppin með aðalréttinn á aðfangadagskvöldi og gert tilraunir með aðra rétti sem einnig hafa farið furðuvel í
okkur. Með réttum kryddblöndum og góðu hráefni sem
maður þekkir vel er mjög auðvelt að fá þetta til að heppnast.“
Eins og áður sagði sér Sigvaldi um að græja hnetusteikina á Þorláksmessu. „Já, það er hluti af hefð jólanna.
Die Hard í sjónvarpinu og ég inni í eldhúsi að setja saman
máltíðina. Maturinn er því tilbúinn til þess að setja í ofn
rétt fyrir aðfangadagsmáltíðina og því fyrirhöfnin á aðfangadag lítil. Við höfum oftast borðað hjá öðrum í fjölskyldunni en komum þá með allan okkar mat með okkur.
Núna í ár borðum við heima hjá okkur og fjölskyldan er
velkomin en það verður eingöngu vegan-matur í boði hjá
okkur,“ segir Sigvaldi sem er ekki alveg viss hvað verður
í eftirrétt þetta árið. „Við höfum oft verið með góðan vegan-ís, lúxus súkkulaði, köku eða eitthvert annað góðgæti
sem ábót eftir matinn en við verðum oft að bíða með eftirréttinn sökum þess hve södd við erum eftir aðalmáltíðina.“

S

Ostajól
Hillur svigna undan
gómgleðjandi ostum
og girnilegum
kræsingum.

„Ostakallinn“ vinur hans gat þetta

Gefðu upplifun. Gjafabréf
í ostaskóla Búrsins er
tilvalinn í skóin.

Gómgleðjandi Gjafaö
Gjafaöskjur
staðlaðar
- sérsniðnar eða stað
að
ð hætti hú
hússins

Grandagarður 35 · 101 Rvk · 551 8400 · www.burid.is

Áður en Sigvaldi gerðist „vegan“ var hann grænmetisæta. Hann kveðst hafa í upphafi séð fyrir sér að „veganismi“ yrði honum erfiður en í ljós kom að þetta var auðveldara hann hann hafði talið. „Ég hélt að það yrði erfitt
að breyta til en svo var ekki. Félagi minn, sem eins og ég
hafði verið grænmetisæta í langan tíma, ákvað að gerast
„vegan“ einn daginn og þá áttaði ég mig á því hversu auðvelt þetta getur orðið. Hann, sem var mikill ostakall, gat
þetta og þá var ég alveg viss um að ég gæti þetta líka.“
Í dag er auðvelt að vera „vegan“ að sögn Sigvalda enda
er framboðið af „vegan“-vottuðum matvörum alltaf að

Sigvaldi
Ástríðarson
mun borða
hnetusteik á
aðfangadag.
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„Með réttum kryddblöndum
og góðu hráefni sem maður
þekkir vel er mjög auðvelt
að fá þetta til að heppnast.“

aukast. „Úrvalið hefur farið batnandi með hverjum mánuði síðastliðin ár og má búast við heilum hellingi af af
jólatengdum vörum í helstu matvöruverslanir landsins
þetta árið. Í dag get ég farið út í búð og keypt sem dæmi
„vegan“-ost, jógúrt, ís, majónes, frosna pitsu, bollur,
nagga og allskonar góðgæti sem ekki var hægt áður fyrr.
Fyrir áratug pöntuðum við okkur „vegan“-vörur í gegnum vefinn en í dag fæst meirihluti þessara vara hér á
landi,“ segir Sigvaldi sem sjálfur hefur unnið að því að
bæta aðgengi fólks á Íslandi að „vegan“-vörum, bæði í
starfi sínu sem formaður Samtaka grænmetisæta á Íslandi og sem venjulegur virkur neytandi.

VERSLUN SNORRABRAUT 56 | S. 588 0488 | FELDUR.IS
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Tíramisú
Evu Laufeyjar.

„Ég elska þennan eftirrétt“
Tíramisú er klassískur og ljúffengur eftirréttur sem
smellpassar á eftirréttahlaðborð jólanna. Sætindadrottningin Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir var
að gefa út bókina Kökugleði Evu og í bókinni er
uppskrift að svolítið öðruvísi tíramisú.
Marta María | martamaria@mbl.is

lest þekkjum við
ítalska eftirréttinn
tíramisú og er hann
einn af vinsælustu
eftirréttum heims. Ég
ákvað að skipta út
rjómaostinum fyrir vanilluskyr og útkoman var stórkostleg. Ég elska,
elska þennan eftirrétt og hvet ykkur
til þess að prófa hann. Mjög einfaldur
og inniheldur rjóma, súkkulaði, skyr
og kaffi, sem sagt veisla fyrir bragðlaukana,“ segir Eva Laufey Kjaran
Hermannsdóttir.

F

Skyrfylling
2 egg
50 g sykur
500 g vanilluskyr
250 ml rjómi, þeyttur
1 tsk. vanillu-extrakt eða vanillusykur
200 g kökufingur (Lady fingerskex)

6-7 dl sterkt uppáhellt kaffi
gott kakó, magn eftir smekk
súkkulaði, smátt saxað
Stífþeytið egg og sykur saman þar
til þykk froða myndast.
Blandið skyrinu við eggjablönduna
og hrærið vel.
Bætið vanillunni og þeyttum rjómanum varlega saman við með sleif.
Leggið blönduna til hliðar í stutta
stund á meðan þið hugið að kökunum.
Hellið upp á sterkt kaffi og setjið í
skál.
Veltið kökufingrunum upp úr
kaffinu og skiptið þeim niður í eftirréttarskálar eða fallega skál.
Setjið helminginn af skyrblöndunni
ofan á kökufingurna, stráið svolitlu
kakói yfir og smátt söxuðu súkkulaði.
Endurtakið leikinn þar til hráefnið er
búið.
Í lokin er stráð vel af kakói og
smátt söxuðu súkkulaði yfir réttinn.

❄

Kökugleði Evu kom
út hjá Sölku á dögunum. Bókin er full af
girnilegum uppskriftum.

Ekki gefa bara eitthvað,
gefðu frekar hvað sem er.
Með gjafakorti Landsbankans er ekkert
mál að velja réttu jólagjöﬁna. Þú ákveður
upphæðina og sá sem þiggur velur gjöﬁna.
Þú færð gjafakortið í næsta útibúi.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

#SaySì

Cate Blanchett
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Heimatilbúnar saltkringlur eru lostæti.

Heimagerð
ostaídýfa.

Eldað og bakað upp
úr jólabjórnum
Bjóráhugamenn og -konur gleðjast þegar jólabjórinn kemur í hús. Ölvisholt
brugghús er með tvo jólabjóra fyrir þessi jól, Heims um bjór og Tuttugasta
og fjórða, og er bruggmeistari þeirra Elvar Þrastarson. Það er þó hægt að
gera meira við bjórinn en að hella honum í sig. Úr honum má elda dásamlega veislurétti sem fá hjartað til að slá örar og tunguna til að sleikja út um.

GERRY WEBER

jólalínan komin

Marta María | martamaria@mbl.is

étt fyrir utan Selfoss
er Ölvisholt brugghús staðsett. Fyrirtækið hefur getið sér
gott orð fyrir bjórgerð sína frá því það
var stofnað 2007. Jólablað Morgunblaðsins fékk starfsmenn brugghússins til að töfra fram hamborgarhrygg og fleira góðgæti í samvinnu
við súkkulaðiframleiðandann Omnom.

R

Hamborgarhryggurinn er
soðinn upp úr ÖB
Heims um bjór.

Hamborgarhryggur
Hér er hamborgarhryggurinn
soðinn upp úr Heims um bjór og síðan er glasseringin gerð úr Tuttugasta og fjórða, sem gefur hryggnum
dásamlegt jólabragð – öðruvísi
hryggur sem kemur skemmtilega á
óvart.

30%

afsláttur af völd
um
GERRY WEBE
R
fatnaði
Verðlækkun hjá okkur
sl. 12 mánuði er 15-20%

Skoðið laxdal.is/London Calling

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Hryggur
1 meðalstór hryggur
6 flöskur ÖB Heims um bjór
2 mandarínur
gljái
1½ dl púðursykur
1 tsk. dijon sinnep
4 msk. ÖB Tuttugasti og fjórði
bjórsósa Ölvisholts
2 skalottlaukar
2 meðalstórar gulrætur
2 stilkar sellerí
8 svört piparkorn
1 msk. matarolía
2 flöskur ÖB Tuttugasti og fjórði
½ l rjómi
1 teningur kjötkraftur
2 tsk. rifsberjasulta
1 tsk. gráðaostur

1 tsk. dijon-sinnep
salt og pipar
Setjið hrygginn í pott og hellið
bjórnum yfir. Skerið mandarínurnar
í tvennt, kreistið safann úr þeim í
pottinn og bætið þeim svo líka út í.
Ef bjórinn nær ekki að fljóta yfir
kjötið má bæta aðeins vatni út í.
Sjóðið í 40-60 mínútur, fer eftir
stærð hryggjarins. Kveikið á ofninum á 200 °C þegar um 20 mín. eru
eftir af suðunni. Blandið saman
púðursykrinum, sinnepinu og bjórnum í gljáann og leggið til hliðar. Takið hrygginn upp úr pottinum að lokinni suðu og leggið hann á ofnplötu.
Penslið hrygginn með hluta af gljáanum og setið hann inn í ofninn í
u.þ.b. 15 mínútur. Á þeim tíma er
hryggurinn tekinn út tvisvar sinnum
og penslaður með restinni af

gljáanum. Þegar eldunartímanum er
lokið er gott að láta hrygginn standa
á borði í um 20 mínútur áður en
hann er skorinn og borinn fram

Sósan
Skerið lauk, gulrætur og sellerí í
nokkuð grófa bita. Setjið olíuna í
pott og steikið grænmetið ásamt
piparkornunum í olíunni. Bætið
bjórnum út í eftir um 10 mín og sjóðið hann niður um helming með
grænmetinu. Sigtið grænmetið frá,
setjið soðið aftur í pott ásamt rjómanum og kjötkraftinum og hitið rólega að suðu. Bætið út í pottinn sultunni, gráðaostinum og sinnepinu og
sjóðið í um 5 mín. Saltið og piprið
eftir smekk áður en sósan er borin
fram (sósan er frekar þunn og má
þykkja hana með sósuþykkjara ef

Við komum því til skila fyrir jól

Flýttu fyrir þér á pósthúsinu

Sendu
enduu jólakort
jólakortin tímanlega
jól

Skráðu sendinguna á postur.is/skrasendingu áður en
þú kemur á pósthúsið. Láttu svo skanna strikamerkið
á fylgibréfinu, í síma eða útprentuðu, á pósthúsinu. Það
flýtir fyrir þér og þú greiðir ekki skráningargjald. Kynntu
þér fleiri sjálfsafgreiðslulausnir á postur.is/sjalfsafgreidsla.

Það er ódýrara að senda jólakortin í B-pósti.
Sjá nánar um A- og B-póst á postur.is.

Hjá okkur fást fóðruð umslög, bóluplast og kassar í ýmsum
stærðum til að búa vel um sendinguna þína. Við bjóðum
einnig upp á gjafapappír, merkimiða, kort og gjafavöru til
að bæta við í pakkann.

Pakkar
Utan Evrópu – 9. des.
Til Evrópu – 14. des.
Til Norðurlanda – 16. des.
Innanlands – 20. des.

Kort í A-pósti
Utan Evrópu – 9. des.
Til Evrópu – 16. des.
Innanlands – 20. des.

Jólafrímerkin

Fáðu sendinguna heim

Jólafrímerkin í ár vísa í þann sið sem hefur skapast
á síðustu árum að prjóna og klæðast skrautlegum jólapeysum.

Þú getur pantað heimsendingu hjá okkur og fengið
sendinguna þína heim að dyrum. Hægt er að nota
netsamtalið eða fylla út rafrænt form á postur.is.

Þú finnur opnunartíma og nánari upplýsingar á postur.is/jol

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 6 - 3 1 4 8

Innpökkun á pósthúsum

Öruggir skiladagar fyrir jól
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Stollenjólabrauð.

þið viljið). Þessi sósa hentar bæði
með hamborgarhryggnum sem og
öðru kjöti, bara breyta kjötkraftinum eftir þörfum.

Lava-rauðlauksulta
með beikoni
Að þessari lauksultu á Elvar
bruggmeistari heiðurinn. Ölvisholts
Lava Stout bregður sér hér í jólabúninginn. Beikonið er steikt og tekið til hliðar, rauðlaukurinn steiktur
upp úr feitinni af beikoninu og síðan
er hann soðinn upp úr Lava. Sultan
er góð bæði heit og köld og passar
með flestu kjöti, er frábær á hamborgara og með öllum ostum, ekki
verra að hafa einn jólabjór með. Þeir
sem ekki vilja kjöt geta sleppt
beikoninu og steikt laukinn upp úr
matarolíu.
6 sneiðar reykt beikon
6 meðalstórir rauðlaukar
½ tsk. kínversk kryddblanda
(5 chinese spice, fæst í Krydd- og
tehúsinu)
1,5 dl púðursykur
½ flaska ÖB Lava
salt og pipar
Steikið beikon á pönnu þar til það
verður stökkt. Skerið laukinn á meðan í tvennt og svo í þunna hálfmána.
Takið beikonið af pönnunni og skiljið

❄

Ölvisholt brugghús
er með tvo jólabjóra
fyrir þessi jól.

fituna eftir. Steikið rauðlaukinn upp
úr fitunni og bætið út í smásalti
ásamt kínversku kryddblöndunni.
Þegar laukurinn er orðinn nokkuð
gegnsær er púðursykrinum bætt út í
og látið malla í um 5 mínútur. Hellið
þá Lava-bjórnum út í og sjóðið lauksultuna niður við vægan hita í um 30
mínútur. Skerið beikonið í bita og
bætið aftur út í sultuna ásamt salti
og pipar eftir smekk.

Ostaídýfa
Hér fær lauksultan framhaldslíf
en hún er ein af uppistöðunni í þessari dásamlegu ostaídýfu. Ídýfan er
góð með saltkringlunum og öllu
brauði eða sem meðlæti með kjötinu.
Hún gengur líka með alls kyns ostakexi og jafnvel nachos-flögum og
það má bera meiri lauksultu fram
með henni til að bæta á.
500 g rjómaostur
6 sneiðar beikon
4 msk. majónes
1 tsk. dijon-sinnep
1 msk. Worcestershire-sósa
1 dl Lava-rauðlaukssulta (sjá upp-

skrift hér að ofan)
150 g rifinn cheddar-ostur
smá pipar
Steikið beikonið þar til það er
stökkt. Leyfið því að kólna og skerið
það svo í litla bita. Blandið öllu hráefninu saman nema helmingnum af
rifna ostinum og lúku af beikoninu.
Setjið blönduna í eldfast mót og
stráið restinni af ostinum og beikoninu yfir. Hitið ídýfuna í 200 °C ofni
þar til osturinn að ofan er bráðnaður.

Saltkringlur
Saltkringlur (e. pretzel) eru hið
fullkomna bjórfæði enda fátt sem
passar eins vel með einum köldum.
Hér byrjum við á að gera maltsíróp
úr Tuttugasta og fjórða og bætum
því svo út í deigið. Kringlurnar eru
síðan soðnar upp úr Heims um bjór
og kryddaðar með grófu salti og kínversku 5-spice kryddi sem einkennist af anis, kanil og negul áður en
þær eru bakaðar.
Þessar bráðna í munni og ná
sjaldan stofuhita eftir að þær koma
úr ofninum!

Maltsíróp
½ bolli sykur
½ bolli ÖB Tuttugasti og fjórði

Sjóðið saman sykurinn og bjórinn
við vægan hita. Gætið þess að ekki
sjóði upp úr. Sjóðið og hrærið í um
1-2 mínútur. Takið pottinn til hliðar
og látið sírópið kólna.
Saltkringlur
2 bollar volgt vatn (37°-40°C)
2 pk. þurrger
2 msk. maltsíróp
6½ bolli hveiti
2 msk. salt
75 g kalt smjör, skorið í bita
8 bollar vatn
½ bolli matarsódi
¼ bolli púðursykur
½ bolli ÖB Heims um bjór
Gróft salt og kínversk kryddblanda (5 chinese spice, fæst í
Krydd- og tehúsinu)
Blandið saman 2 bollum af vatni,
geri og maltsírópi í skál og leggið til
hliðar í um 10 mínútur. Hveiti, salt
og smjör er sett í hrærivélaskál og
smjörinu blandað saman við þurrefnin í höndunum (klípið smjörið
saman við þurrefnin). Hellið gerblöndunni út í og blandið saman með
sleif þar til deigið hefur tekið í sig
vökvann. Setjið nú hnoðarann á
hrærivélina og hnoðið deigið á
meðalhraða þar til það verður mjúkt
og teygjanlegt, um það bil 5-6 mínútur. Breiðið klút yfir skálina og

látið deigið lyfta sér á hlýjum stað í
1-1½ klst eða þar til það hefur
stækkað um helming.
Hitið ofninn í 230 °C.
Takið deigið úr skálinni og formið
n.k. hleif án þess að hnoða deigið.
Skerið hleifinn í ca. 12 sneiðar. Rúllið hverri sneið út í 50-60 cm lengju.
Til að forma kringlurnar er lengjan
beygð í „U“. Endarnir á „U-inu“ eru
krossaðir einu sinni, eða tvisvar og
síðan festir sitt hvorum megin við
botninn á „U-inu“. Hafið tvær til
þrjár bökunarplötur með bökunarpappír tilbúnar. Blandið saman í
skál grófu salti og kínverskri kryddblöndu og leggið til hliðar.
Setjið 8 bolla af vatni, matarsóda,
bjór og púðursykri í pott og hitið
upp að suðu. Lækkið þá hitann örlítið. Sjóðið kringlurnar, eina í einu í
pottinum í um það bil 30 sekúndur
eða þar til þær fljóta. Gætið þess að
taka þær varlega upp úr pottinum,
gott er að nota til dæmis fiskispaða.
Leggið kringlurnar á bökunarplötu,
kryddið með saltblöndunni. Bakið
kringlurnar í 5 mínútur, snúið þá
bökunarplötunni í ofninum og bakið
í um 8 mínútur í viðbót. Athugið að
það getur verið mjög misjafnt eftir
ofnum hve lengi þarf að baka kringlurnar en þær eiga að koma nokkuð
dökkar og stökkar út.
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ÚRVALIÐ ER
HJÁ OKKUR
ULTRA HD SNJALLSJÓNVÖRP
Í ÚRVALI
Frábært úrval af sjónvörpum frá Philips með Ultra HD 4K
3840 x 2160 upplausn. Með Ambilight baklýsingu,
20W RMS Incredible Surround hljóðkerfi og
Android 5.0 Lollipop TV nettengingu.
A

Philips Android sjónvörpum
fylgja 2 Gamepad stýripinnar

Aviken 902
Vöfflujárn sem gerir
2 belgískar vöfflur.
Viðloðunarfrítt. Ljós logar
þegar vafflan er tilbúin.
Auðvelt að þrífa. Má
geyma upprétt.
STEAKCHAMP
Hágæða kjötmælir sem stungið er í steikina
inn að miðju og hún elduð þar til ljósið blikkar.

VERÐ

KAI ABS0310
Hágæða, þriggja
hnífa Pure Komachi
2 sett með NonStick húð. KAI hefur
framleitt hnífa í
Japan í yfir 100 ár.

Philips S1310
Rakvél CloseCut hnífum og
4-Direction Flex hausum.
Easy Grip þægilegt grip. 8
klst hleðsla gefur 35 mín
í rakstri. Virkar fyrir 100 240v kerfi.

JÓLATILBOÐ

9.995

VERÐ

VERÐ

7.995

7.995

8.995

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

FULLT VERÐ 11.995

FRÁBÆRT VERÐ

Holl
djúpsteiking!
Philips HD9220
Airfryer! Djúpsteikir á
hollan hátt með lofti án
olíu. Grillpanna fylgir
frítt með.

VERÐ
Ð

Melissa 16310176
SOUS VIDE vacumsuðutæki
fyrir alla potta. Dælir
vatni í 360°. LED skjár.
Nákvæm hitastýring frá
5-100°C. Nákvæmni
uppá 0,1°C. Tímastillir
(allt að 99 klst).

Ariete 2765
2 í 1 handryksuga með
skafti. Öflug 18 volta
rafhlaða sem skilar 30
mínútna notkun á fullri
hleðslu. Tekur 0,8l af ryki.
HEPA filter. Túrbó bursti.

VERÐ

Philips HF3500
Dagsljósavekjari sem
vekur þig blíðlega
með því að líkja
eftir sólarupprás.
Stillanleg upprás frá
0-30 mínútum með 10
mismunandi birtustig
og notalegu hljóði.

VERÐ

VERÐ

29.995

17.995

14.995

11.995

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

BRAUN MQ3025
SPAGHETTI
Mjög öflugur 700w
töfrasproti með
stálskafti frá Braun.
Vandaðir hnífar
með skvettivörn.
350ml hakkari,
600ml mæliglas
og þeytari fylgja.

Ariete 185
1200w heilsu- og
hamborgaragrill með viðloðunarfríum grillplötum,
brauðhitara og fitubakka.
Lætur vita með ljósi
þegar grillið er tilbúið.

VERÐ

DOLCE GUSTO JÓLATILBOÐ

VERÐ

7.995

7.995

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

Fallegar, sjálfvirkar kaffivélar sem nota
Dolce Gusto kaffihylki. Stillanlegt vatnsmagn
og slökkva á sér sjálfkrafa ef þú gleymir því.

12 MÁNAÐA VAXTALAUSAR
RAÐGREIÐSLUR
7 VERSLANIR UM LAND ALLT
HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRTORGI AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

RITZENHOFF
Bjórglös og krúsir
Verð frá 2.490,-

KARTELL BATTERY
Verð frá 22.900,- stk.
Fleiri litir

KARTELL
BOURGIE

RITZENHOFF

verð frá 39.500,Fleiri litir

ALESSI Anna G

Snafsaglös
Verð 1.950,- stk.

Vínupptakari
Verð frá 7.950,-

POMME PIDOU
Sparibaukar
Verð frá 3.390,-

KARTELL TAKE
12.900,- stk. Fleiri litir

KARTELL CINDY
34.900,- stk. Fleiri litir

Hugmyndir í jólapakkann
IITTALA Kastehelmi

IITTALA Kastehelmi

ROSENDAHL
KAREN BLIXEN

Kertastjakar
Verð frá 2.400,-

Silfur verð 11.750,Gull verð14.750,-

Krukkur með loki
Verð frá 3.950,-

ALESSI Ketill
Verð 24.900,-

ALESSI
Sítrónupressa
Verð 12.900,-

RITZENHOFF Sparibaukar

Menu Double
Kertastjaki
60 cm verð 99.000,-

Grís 5.500,Bangsi 4.900,-

30 cm verð
22.450,-

CUERO MARIPOSA
Shorn Grey
Verð 249.000,

KARTELL COMPONIBILI
3ja hurða, verð frá 19.900,- stk.

Skeifunni 8 | Kringlunni | Glerártorgi | Sími 588 0640

IITTALA
Alvar Aalto

KÄHLER Omaggio

16 cm vasar
Verð frá 19.450,-

Vasar
Verð frá 3.590,-

Væntanlegur

NÝR litur

KAY BOJESEN
Tréfíg
Tréfígúrur
Verð frá 6.990,- stk.

MENU Kertastjakar á vegg
Verð frá 6.500,KAY BOJESEN

Jólasveinn
Verð 13.990,-

Söngfugl
Verð 12.150,- stk.

IITTALA Múmín
Bollar verð 3.500,Skálar verð 4.980,-

FREEMOVER
Kertastjakar
Verð frá 5.490,-

Lukkutröll
Verð frá 4.290.-

lli

NÝ TT vetrarbo

BIALETTI

KARTELL

Mokka könnur
Verð frá 2.690,-

Abbracciaio
Verð 28.900,- stk.

ROSENDAHL
Kertastjakar
Verð 1.300,- stk.

IITTALA
Maribowl
Verð frá 6.350,-

MENU Skartgripatré

ROSENDAHL

Verð 10.350,-

Kanna + 2 vatnsglös
Verð 4.900,-

GLOBAL Hnífar
Margar stærðir

SKAGERAK
Skurðarbretti
Verð frá 12.500,-
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Vigdís Másdóttir, Linda Pétursdóttir, Albert
Eiríksson, Svanhvít Þórarinsdóttir, Bergþór
Pálsson, Ólöf Kolbrún Harðardóttir og Kristín
Einarsdóttir áttu góða stund saman.
Morgunblaðið/Golli

Jólastemning

Tóku forskot
á jólasæluna

Bergþór tók að
sjálfsögðu lagið
og gestir þeirra
tóku undir.

Dömutöskur
17.800 20.500 kr.

Herrahanskar
7.900 - 13.800 kr.

Belti
5.500 - 7.800 kr.

Seðlaveski
7.500 kr.
Snyrtitöskur
Snyrtitö
össku
skur
6.5
50
00 10.70
00
0 krr.

Dömuh
Dömuhanskar
hanskar
6.200 - 6.800 kr.

Tölvutaska ADAX cph
34.600 kr.

Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is
etta var reglulega
notaleg stund, það er
alltaf svo gaman þegar fólk hefur nægan
tíma og nýtur þess að
vera saman og
borða,“ segir Albert, en þeir Bergþór
tóku á móti fimm vinkonum sínum.
„Þetta eru vinkonur úr ýmsum áttum
sem tengjast ekki sem hópur og
þekktust ekki endilega áður. Það er
alltaf gaman að leiða fólk úr ólíkum
áttum saman, en þó ekki út í bláinn,
því að orkan þarf að smella saman.
Þær eru allar óskaplega opnar og
skemmtilegar þannig að þetta var
bara frjálslegt,“ segir Albert um hópinn sem samanstóð af þeim Ólöfu
Kolbrúnu Harðardóttur, Lindu Pétursdóttur, Kristínu Einarsdóttur,
Svanhvíti Þórarinsdóttur og Vigdísi
Másdóttur.
Albert segir eldamennskuna og
baksturinn hafa heppnast vel, þótt
hann hafi verið að prófa nýjar uppskriftir. En maturinn var ekki bara
bragðgóður, heldur gladdi hann einnig augað eins og sjá má á meðfylgjandi myndum. „Það skiptir líka máli
að maturinn sé fallegur,“ segir Albert.

Þ

Góðar

jólagjafahugmyndir

Jólatíminn er í miklu uppáhaldi hjá þeim
Alberti Eiríkssyni og Bergþóri Pálssyni enda
leggja þeir mikla áherslu á að njóta með vinum
og fjölskyldu yfir hátíðarnar. Nýverið tóku þeir
smáforskot á jólasæluna og héldu glæsilegt
jólaboð fyrir nokkrar vinkonur. Þá var boðið m.a.
upp á ofnbakaðar fíkjur með geitaosti og hindberjatertu með ljúffengu vanillukremi. Handmálað jólastell var svo dregið fram í tilefni jólaboðsins en það stell á sér skemmtilega sögu.

Dýrmæta handmálaða
jólasparistellið
Helgartaska 33.500 kr.

Laugavegi 103 | 101 Reykjavík | Sími 551 5814 | www.th.is

Maturinn var svo borinn fram á
dýrmætu jólastelli sem Bergþór
handmálaði á postulínsnámskeiði.
„Okkur bauðst einu sinni að fara á
postulínsnámskeið og það kom á

Jólastellið er handmálað af Bergþóri.

óvart, einbeitingin gerir það að verkum að maður fer í hálfgerða hugleiðslu, a.m.k. svona nýbyrjaðir klaufar eins og við. En þetta heppnaðist
vel og Bergþór tók sér það verkefni
fyrir hendur að mála íslensku jólasveinana og Grýlu og Leppalúða.
Hann studdist við jólasveina teiknarans Halldórs Péturssonar og færði
þá í búninga sem voru sigurtillaga í
samkeppni um nýja jólasveinabúninga sem Þjóðminjasafn Íslands hélt
á sínum tíma. Honum er margt til
lista lagt,“ segir Albert um stellið
veglega sem er alltaf dregið fram að
morgni jóladags.
Spurður nánar út í þær kræsingar
sem voru á boðstólum í jólaboðinu,
segir Albert þetta hafa verið nýja
rétti sem hann hafi aldrei reitt fram
áður. „Það er alltaf gott að breyta til
svo að maður staðni ekki alveg. Við
prófuðum möndlumjöl, en ég hef ekki
unnið mikið með það áður. Það kom
vel út, það er auðvelt að baka úr því,“
útskýrir Albert. „Annars erum við
ekkert sérstaklega fastheldnir þegar
kemur að jólasiðum, eða jólaréttum.
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ÁRNASYNIR

LEYNIST GULLNII MIÐINN
Í ÞINNI ÖSKJU?
KJU?
Kauptu konfektöskju og þú gætir unnið 65” Samsung sjónvarp að verðmæti 299.995 kr.*

*Gildir um 800 g, 1 kg og 1,2 kg öskjur.
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Albert segir gestina sína hafa verið sérlega hrifna af vanillukreminu á tertunni.

❄

Morgunblaðið/Golli

„Það er alltaf gaman að leiða fólk úr ólíkum áttum saman, en þó ekki út í bláinn,
því að orkan þarf að smella saman.“

Við höfum til dæmis verið með hnetusteik á jólunum og stundum lambahrygg, bara ýmislegt. En það er ein
hátíðarhefð sem kemur úr mínum
foreldrahúsum sem ég viðheld. Þegar
við systkinin vorum börn var alltaf
jarðarberjaterta sem var aldrei bökuð nema á nýársdag. Þetta voru
súkkulaði- og kókosmarengsbotnar
með jarðarberjarjóma á milli, alveg
óskaplega gott og nú fær ég bara
vatn í munninn þegar ég segi frá
þessu,“ segir Albert og hlær. „Þó að
við séum tiltölulega frjálslegir með
hefðir, megum við ekki gleyma að við
erum að búa til minningar og ef til vill

hefðir fyrir næstu kynslóðir,“ segir
Albert. „Ef fólk ætlar að breyta einhverjum hefðum, hvort sem þær snúast um mat eða eitthvað annað, er
betra að ræða það tímanlega. Ég segi
stundum frá því að mamma ákvað
einu sinni að breyta til og hafa ekki
hangikjöt á jóladag eins og hafði alltaf verið, heldur á öðrum degi jóla. Ég
veit ekki hvert við systkinin ætluðum!
Þetta var eins og helgispjöll,“ segir
hann og skellir upp úr.
Áhugasamir geta svo fylgst betur
með því hvað Albert galdrar fram í
eldhúsinu á blogginu hans,
www.alberteldar.com.

HLEÐSLUTÆKI
Hleður og vaktar rafgeyminn þinn í vetur

Tilvaaglijnöf
jól
12v 0,8A

15% tur

Hindberjaterta
með vanillukremi
Botn
5 eggjahvítur
½ bolli sykur
1 b möndlumjöl
½ tsk. lyftiduft
smásalt
1 tsk. edik
Stífþeytið eggjahvítur og sykur.
Bætið við möndlumjöli, lyftidufti,
salti og ediki. Bakið í kringóttu, lausbotna formi (ekki of stóru) í um 30
mín. við 160°C.
Vanillukrem
5 eggjarauður
½ bolli sykur
1½ dl rjómi
1 msk. vanilluextrakt
250 g lint smjör
Setjið eggjarauður, sykur, rjóma
og vanillu í pott og sjóðið í nokkrar
mínútur. Hrærið stöðugt í svo ekki

brenni. Takið pottinn af eldavélinni,
bætið smjörinu við og þeytið vel
saman við. Látið kólna.

²/³ b sojamjólk
1 egg
1 msk. olía.

Toppur
2 bollar hindber
1 pakki Jello

Blandið öllu saman og steikið litlar lummur á pönnu. Látið kólna.

Færið botninn á tertudisk og látið
hringinn af kökuforminu utan um
hann. Smyrjið vanillukreminu á
botninn og raðið hindberjunum þar
ofan á. Leysið Jello upp í heitu vatni
(ég notað 2/3 af vatninu sem var gefið upp á pakkanum), látið það kólna
að mestu og hellið yfir ávextina.
Passið að hlaupið stífni ekki áður en
því er hellt yfir. Kælið.

Blini með rauðrófumauki
og reyktum laxi
½ b hveiti
½ b heilhveiti
1 tsk. lyftiduft
salt

Rauðrófumauk
150-200 g soðin rauðrófa
1 dós mascarpone
1 tsk. síróp
1 tsk. ólífuolía
½ tsk. sítrónusafi
salt og pipar
Setjið allt í matvinnsluvél og
maukið þangað til er orðið silkimjúkt. Kælið.
Ofan á
Reyktur lax
steinselja
Sprautið rauðrófumaukinu í hring
ofan á blinikökurnar. Vefjið laxinum
upp svo hann myndi rós og setjið ofan í. Skreytið með steinselju.

Litlu lummurnar
glöddu ekki bara
bragðlaukana heldur
líka augað.

t
jólaafslá
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m frábæ
af þessu
m
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k
tæ
hleðslu

12v 5,5A

Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta

TUDOR

TUDOR

Bíldshöfða 12 • 110 Rvk • 577 1515 • skorri.is
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ir!
Gleðilegar jólagjaf

JÓLAGJAFIR FYRIR LEIKJASPILARA
0
-10.00

BLACKWIDOW CHROMA X
LEIKJALYKLABORÐ

24” 144HZ
LEIKJASKJÁR

29.995

Eitt af okkar vinsælustu
mekanísku LED
lyklaborðum.

ASU-MG248Q

Sérhannaður Asus leikjaskjár með aðeins 1ms.
svartíma, FullHD upplausn og Flicker Free
tækni. Hæðastillanlegur fótur og hægt að
snúa skjánum bæði lóðrétt og lárétt.

5
ÁÐUR 39.99

RAZ-RZ0301760300R3N1

-30.000

54.995
95

ÁÐUR 64.9

STEELSERIES
HEYRNARTÓL
Í LEIKINA

ASUS ROG
LEIKJATÖLVA

RAZER
DEATHADDER
CHROMA

Siberia 200 eru
hörkugóð heyrnatól
fyrir tónlist og leiki með
útdraganlegum hljóðnema.

Ótrúlega nett en
kraftmikil leikjatölva
með i5, SSD og 2GB
Geforce GTX 960M.

Leikjamús af bestu gerð með 10.000dpi
optískum skynjara og Chroma lýsing
í 16,8 milljónum lita. 5 forritanlegir
takkar og 1ms response.

STE-51133

ASU-GR6R015R

RAZ-RZ0101210100R3G1

12.995

129.995
95
ÁÐUR 159.9

5
ÁÐUR 14.99

10.995
5

ÁÐUR 12.99

ALLT VIRKAR HRAÐAR
H
MEÐ 480GB SSD

BAKLÝST LED LYKLABORÐ
MEÐ ÍSLENSKUM STÖFUM

RAZER MÚSAMOTTA MEÐ LED LÝSINGU

Ekkert gerir meira til að fríska upp á eldri
tölvur heldur en að setja stóran 480GB
SSD disk með nægu gagnaplássi.

Vandað Asus lyklaborð með ábrenndum
íslenskum stöfum og rauðri LED lýsingu.
Forritanlegir takkar fyrir leikjaspilun.

Hrikalega töff LED músarmotta með litríkri
lýsingu nær allan hringinn og skapar mjög
skemmtilega stemningu.

COR-CSSDF480GBLEB

ASU-CERBERUSKEYBOARD

RAZ-RZ0201350100R3M1

Birt með fyrirvara um myndbrengl og vitleysur.

22.995
95
ÁÐUR 24.9

.B9ÆR9T V5ERÐ
9
FRÁ

9LE.D9LÝ9SIN5G

REYKJAVÍK AKUREYRI HÚSAVÍK EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS AKRANES
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Ofnbakaðar fíkjur
með geitaosti og
hunangi.

Klementínukakan
gómsæta.

Morgunblaðið/Golli

Ofnbakaðar fíkjur
með geitaosti og hunangi
8-10 ferskar fíkjur
100-130 g geitaostur
1 dl pekanhnetur
1 msk. minta
2 msk. hunang
salt og pipar
Skerið kross í fíkjurnar og kreistið þær neðst svo þær opnist. Setjið
bita af geitaosti í sárið. Raðið í eldfast form. Stráið pekanhnetum í
botninn á forminu, hellið hunanginu
yfir fíkjurnar, stráið mintu yfir og
aðeins af salti og pipar. Bakið við 180
í um 10 mín.

Ávaxtakaka með pistasíum
1 ¼ bolli döðlur, saxaðar gróft
rifinn börkur af einni appelsínu
rifinn börkur af einni sítrónu

Á ævintýraleiðum
Ævisaga og örlög Annars heims
Guðmundur Kristinsson,
höfundur metsölubókarinnar
Sumarlandið, hefur nú ritað ævisögu
sína. Segir frá æskuárum sínum í
upphafi byggðar á Selfossi og fornum
búskaparháttum í Litlu-Sandvík.
Eftir stúdentspróf 1951 vann hann
á sveitabýlum í Danmörku og
Þýzkalandi í 1½ ár og fór 2½ mánaðar
ferð á reiðhjóli um tíu Evrópulönd.
Réri 4 vertíðir í Þorlákshöfn og
starfaði í útibúi Landsbankans á
Selfossi í 36 ár. Þá ritaði hann um
margvísleg efni í héraðsblöðin og
samdi 9 bækur og gaf 7 þeirra út
sjálfur og 7 endurprentanir.
Síðari hlutinn eru sýnir við dánarbeði og útfarir og viðtöl á miðilsfundum
við látinn son, Ingvar, framliðna ættingja og vini og 3 brezka flugmenn frá
Kaldaðarnesi sem segja frá andláti sínu og hinum nýju heimkynnum og
einn, sem fórst í flugslysi fyrir 72 árum.

Bókin fæst í helztu bókabúðum og hjá höfundi.

Árnesútgáfan, Selfossi
Sími 482 1567

¹/ bolli gróft saxaðar fíkjur
³
½ bolli gróft saxaðar apríkósur
½ bolli koníak eða brandy
1 krukka rauð eða græn kokteilber
175 g smjör, mjúkt
1 dl sykur
1 dl púðursykur
4 egg
½ bolli jógúrt
1 dl ólífuolía
1 ¾ bolli hveiti
2 tsk. lyftiduft
1 tsk. salt
½ tsk. múskat
½ tsk. negull
½ tsk. kanill
2 bolli saxaðar valhnetur
¾ bolli pistasíur, skornar í tvennt
Setjið döðlur, appelsínu- og
sítrónubörk, fíkjur, apríkósur og
ólífur í skál og hellið koníakinu yfir.
Látið bíða í nokkrar klst. í ísskáp,
eða yfir nótt.
Blandið saman í skál öllum þurrefnunum og hnetunum (hveiti, lyftiduft, salt, múskat, negull, kanill, valhnetur og pistasíur).
Þeytið vel saman smjör og sykur,
bætið við eggjunum, einu og einu.
Setjið jógúrt og ólífuolíu loks saman
við.
Bætið þurrefnunum saman við og
hrærið varlega saman.
Bakið í tveimur formum við 175°C
í um 45 mín. Látið kólna í forminu.
Vefjið álpappír utan um kökurnar og
geymið í ísskáp.

Klementínukaka
150 g smjör
¾ bolli sykur
börkur af þremur klementínum,
saxaður
börkur af einni lítilli sítrónu,
rifinn
2 bolli möndlumjöl
3 egg
2 msk. hveiti
½ tsk. salt
½ tsk. lyftiduft
Þeytið saman smjör og sykur.

Ávaxtakaka
með pistasíum.

Svalandi
rabarbaradrykkur.

Bætið við berki af klementínum og
sítrónu og loks eggjunum, einu og
einu. Þá fer hveiti, salt og lyftiduft.
Bakið við 160°C í um 35 mín.
Ofan á
Safi úr þremur klementínum
safi úr hálfri sítrónu
3-4 msk. sykur
Setjið allt í pott og sjóðið í nokkrar mínútur. Bætið við sykri ef þarf.
Hellið yfir kökuna þegar hún kemur
úr ofninum

Svalandi rabarbaradrykkur
5 kg rabarbari
5 kg sykur
1½-2 msk. bensonat
5 grömm vínsýra
rauður matarlitur, nokkrir dropar
Skolið rabarbaraleggina og skerið
í bita. Setjið allt í hreina fötu og
setjið lok yfir. Látið standa á frekar
svölum stað í 10 daga, hrærið í ca.
annan hvern dag.
Sigtið rabarbarann frá, bætið
matarlit við og setjið drykkinn á
flöskur. Kælið eða frystið. Ath. að
þetta er eins og þykkni sem þarf að
blanda með vatni eða sódavatni í
sömu hlutföllum og djús.

Jólagjöfin 2016
Jólagjöfin í ár fæst hjá Ferðafélagi Íslands
Gjafabréf | Árbækur | Göngurit og göngkort | Árgjald og aðild að félaginu
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Viltu slá
í gegn í
eldhúsinu
um jólin?
Ævintýraþyrstir hamfarakokkar
geta aldeilis slegið um sig í eldhúsinu um jólin ef þeir fara eftir
þessari uppskrift sem er ættuð úr
Kjöthöllinni. Kjötiðnaðarmennirnir
sem þar starfa hafa áratuga
reynslu af því að matreiða kjöt á
sem bestan hátt og ef þú fylgir
þessari uppskrift verður þú mögulega maður ársins á heimilinu!
Marta María | martamaria@mbl.is

Getty

Ekta Wellington-nautalund,
fyrir fjóra, eða 800 g nautalund
salt og nýmalaður pipar
500 g smjördeig, helst útflatt
200 g sveppir
1 laukur
150 g skinka eða hráskinka
100 g smjör
½ dl vatn + 1 msk. kjötkraftur
brauðmylsna (helst franskbrauð)
1 msk. söxuð steinselja

❄

Þú veist að þú ert komin/n í fullorðinna manna tölu þegar þú ert búin/n að læra að gera bérnaise-sósu
frá grunni. Allir alvöru letihaugar nota hrærivél til að þeyta sósuna saman. Það er líka allt í lagi, þetta er
gert svona á fínustu veitingastöðum og ekki kvartar fólk yfir því. Með hrærivél að að vopni og nóg af
sjálfstrausti er þetta leikur einn. Ef þú ætlar að hafa bérnaise-sósu með jólasteikinni skaltu samt æfa
þig áður en jólin koma. Bara svo þú verðir örugglega krýnd eða krýndur meistari jólaanna.

Þessi sósa
klikkar
aldrei.

Byrjið á því að saxa lauk, sveppi og
skinku smátt og steikið vel í smjöri
ásamt steinselju. Bætið vatni út á ásamt
kjötkrafti og þykkið með brauðmylsnu.
Kryddið nautalundina með flögusalti
og nýmöluðum pipar og brúnið á pönnu
rétt til að loka kjötinu.
Fletjið smjördegið út í ca. ½ cm þykka
köku.
Smyrjið fyllingunni á deigið, leggið
lundina á fyllinguna og lokið deiginu utan um allt saman.
Þrýstið brúnum deigsins saman með
gaffli, skreytið með afskurðinum og
penslið deigið með þeyttu eggi.
Bakið í 25 mín. í 150 °C heitum ofni.
Mjög gott er að bera fram með bernaise eða brúnni sósu, bökuðum kartöflum og grænmeti.

Kakan sem
kryddar tilveruna
Kryddkaka er ein af mínum uppáhalds og þarf ég að gæta vel að því
að bjóða með mér þegar ég baka
eina slíka því ég gæti hæglega torgað heilli köku ein og óstudd. Að baka
kryddköku fyrir jólin og maula á milli
hátíðarétta gerir einhvern veginn allt
svolítið safaríkara og betra. Má ekki
örugglega allt á jólunum?
Marta María | martamaria@mbl.is

Bérnaise-sósa fyrir letihauga
4 eggjarauður
400 g bráðið smjör
1-2 msk. bérnaise-kraftur
1 msk. ferskt fáfnisgras (estragon)
1 tsk. lífrænn kjötkraftur
salt og pipar eftir smekk
Setjið vatn í pott og sjóðið svo það sé tilbúið þegar sósan er
hituð yfir vatnsbaði.
Svo skulið þið setja eggjarauðurnar í hrærivélarskál og
þeyta mjög vel. Gætið þess að hafa hlýtt í eldhúsinu og alls
ekki gera þetta með opinn glugga. Þeytið eggjarauðurnar
þangað til þær eru orðnar léttar og ljósar.
Hellið smjöri saman við og gerið það varlega. Hafið hrærivélina í gangi á meðan þetta er gert og þeytið mjög vel saman.
Bætið bérnaise-kraft út í sósuna, fáfnisgrasi, kjötkrafti og
saltið og piprið eftir smekk.
Þegar sósan er klár er hún sett yfir vatnsbaðið og hrært í
henni þangað til hún er borin fram. Hugsið vel um sósuna
meðan á þessu stendur svo hún skilji sig ekki.

Ljúffeng
kryddkaka.

❄

1 dl ólífuolía
150 g púðursykur eða hrásykur
1 egg
1 tsk. kanill
1 tsk. negull
½ tsk. matarsódi
250 g grófmalað spelt eða hveiti
½ dl mjólk eða AB-mjólk

Þeytið ólífuolíuna og púðursykurinn saman. Síðan er eggjunum bætt út í og hrært vel. Þegar
blandan er orðin létt, ljós og lekker
er þurrefnunum blandað varlega
saman við ásamt mjólk eða ABmjólk.
Setjið kökuna í formkökuform
og bakið við 180 gráður í 50 mínútur.

Ekta brownie’s

Snæhvítar Dívur

Kransakonfekt

Tindrandi Frostrós

Hrákonfekt

Gómsætar Sörur

Fyllt kransahjarta

Jólin að hætti Jóa Fel
Bjóðum upp á allskonar jólagóðgæti til að gleðja sig og sína!

Holtagarðar & Smáralind & Kringlan & Garðabær & Hringbraut
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Aðventukransinn er
einfaldur. Kerti frá
Broste Copenhagen,
gulljólatré og ilmandi
könglar frá Ralph
Lauren. Allt fæst
þetta í Húsgagnahöllinni ásamt bakkanum, sem er leðurklæddur.

Morgunblaðið/Ófeigur

JÓLA

GJAFIR
FIR
Leikföng
Húsgögn
Föndurvörur
ofl.

Fylgjstu með á Facebook!
www.facebook.com/krumma.is

krumma.is Gylfaﬂöt 7

112 Reykjavík

587 8700

krumma@krumma.is

Hinn fullkomni
desember
(eða þannig)

Það er leikur einn að baka nokkrar sortir og gera fallegt í kringum sig.
Aðalmálið er að virkja fjölskyldumeðlimi og gera ekki of miklar kröfur
heldur njóta augnabliksins og reyna að hafa svolítið gaman.
Marta María | martamaria@mbl.is
að er fátt notalegra
en að geta átt friðsælan og afslappandi
desembermánuð þar
sem fólk hefur nægan tíma til að gera
allt sem því þykir skemmtilegt.
Hvern dreymir ekki um að geta bakað allar heimsins smákökur, haft
heimilið eins og í húsbúnaðarblaði
(hreint, vel skreytt og skipulagt),
sent hnittin, sniðug og persónuleg
jólakort á nánustu ættingja og vini
og haft nægan tíma til að lesa, sækja
skemmtanir með börnunum og ná
einhvern veginn utan um líf sitt í eitt
skipti fyrir öll. Því miður er þetta
ekki alltaf svona framúrskarandi
frábært og þá þarf aðeins að velja
og hafna. Það er að sjálfsögðu valkostur að kaupa jólagjafir á sumrin
og skrifa jólakort næsta árs í
september en vandamálið er að þá
er maður alltaf að gera eitthvað annað og alls ekki í stemningu. Þegar
glundroðinn verður of mikill, eins og
gerist stundum í desember, skiptir
máli að framkvæma það allra mikilvægasta og sleppa hinu (því sem

Þ

Oreo-smákökur.

skiptir litlu sem engu máli). Sumir
myndu kalla þetta að skítaredda
hlutunum en ég vil nú ekki segja það
heldur benda á að það eru margar
leiðir til guðs og hver og einn þarf að
finna sína leið.
Einhvern veginn er tilhneigingin
oft sú að allt það skemmtilegasta
sem lífið hefur upp á að bjóða hrúgast á sömu dagana og það dag eftir

dag í desember. Til þess að þurfa
ekki að leggjast inn á stofnun vegna
yfirkeyrslu í byrjun janúar 2017 eru
hér nokkur góð ráð fyrir þá sem
vilja bæði hafa það notalegt í desember, ná að baka allavega eina sort og
gera fallegt í kringum sig með lítilli
fyrirhöfn.
Desember er tíminn þegar maður

❄ SJÁ SÍÐU
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Hágæða blandari
Fæst í
þrjátíu
litum

Verð frá
kr. 89.990
FOR THE WAY IT´S MADE

• 0,9 hestafla blandari
• 4000-11500 sn. á mín.
• 1,5 L glerkanna + auka kanna
• 5 hraðar, púls, klakastilling

Öllum KitchenAid Artisan hrærivélum
fylgir fimm stykkja áhaldasett að
verðmæti 14.990 kr.

VERÐ 39.990

13 litir

Stílhreinir hraðsuðukatlar
í nokkrum litum.

Gæða handþeytarar með LED
lýsingu og 9 hraða stillingar.

VERÐ 19.990

VERÐ 24.990

kaffivélar

Auka
kanna
fylgir!

Sódavatnstæki með stýringu
fyrir kolsýrumettun.

VERÐ FRÁ 44.990

Mikið
úrval
JÓLA
KAUPAUKI

RT

Y

Glæsileg kaffivél með tímastillingu
og skjá. Fæst í silfurgráu og rauðu.

Nokkrir litir.
Falleg brauðrist með beyglustillingu.

RS

A

VERÐ 34.990

A N TA S T

E

IT

LI

IFIED
B

CE

1kg af Kimbo baunum
fylgir öllum SAECO
kaffivélum til jóla

VERÐ 24.990

Aukahlutir á KitchenAid hrærivélina

Sleikjuarmur

Úrval af hágæða Dyson ryksugum

Ísgerðarskál

Pastagerðarvél

Frábær í baksturinn

Hrærivélin verður ísvél

Fyrir heimagert pasta

VERÐ 5.990

VERÐ 19.990

VERÐ 29.990

Skurðartæki og flysjari
Fyrir grænmeti og ávexti

VERÐ 24.990

eru úr Húsgagnahöllinni. Gyllta
formið er úr Söstrene Grene.
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❄

Þegar aðventukransinn er kominn á borðið
er ekki úr vegi að búa til stemningu hér og
þar um húsið. Raða saman fallegum hlutum
í hópa og hafa ákveðið litaþema í gangi. Jólin í ár
eru mjög fjólublá og gyllt og fékk sá stíll að njóta sín.

Hafraklattar,
Karamellukökur,
marengstoppar
og Oreo-kökur.

Morgunblaðið/Ófeigur

Marengstoppar
með Tyrkisk
Peber-piparbrjóstsykri.

létt og ljós. Bætið eggjunum út í
einu og einu í senn og hrærið mjög
vel á milli. Bætið þurrefnum út í
deigið og hrærið varlega saman.
Skerið súkkulaðikexið smátt og líka
lakkríspiparperlurnar og bætið út í
og búið til kúlur og setjið á bökunarplötu.
Ofninn þarf að vera stilltur á 165
gráður og kökurnar eru bakaðar í
15-18 mínútur.

Marengstoppar með
piparbrjóstsykri
Húsmóðirin veit ekkert betra en
marengs en það er þó fátt sem toppar hreinræktaða marengstoppa eins
og þessi. Þarna sameinast tvö undur
veraldar, eggjahvítur, sykur og
Tyrkisk peber-brjóstsykur. Í stað-

inn fyrir Tyrkisk peber-piparbrjóstsykur má nota nánast hvaða sælgæti
sem er sem er stökkt og ljúffengt
undir tönn. Hamfarakokkurinn sem
þessi húsmóðir er mælir með því að
fólk flippi og prófi eitthvað nýtt. Í
staðinn fyrir þessi 100 g er hægt að
setja sama magn af nánast hverju
sem er.
2 eggjahvítur
200 g sykur
1 tsk. hvítvínsedik
100 g Tyrkisk peber-piparbrjóstsykur
Stífþeytið eggjahvíturnar og bætið sykrinum út í. Þeytið vel saman
og bætið hvítvínsediki út í. Þá er
piparbrjóstsykurinn settur í blandara og mulinn og bætt út í. Búið til

litla marengstoppa og setjið á
bökunarpappír á plötu.
Bakið í miðjum ofni við 150 gráður í 15 mínútur og lækkið svo hitann
niður í 100 gráður og bakið í 15 mínútur í viðbót.

Oreo-smákökur
Flest ungmenni á Íslandi eru með
Oreo-kökur á heilanum. Ekki er vitað nákvæmlega hvað veldur þessu
en eitt er víst að góðar eru þær á
bragðið. Í þessari uppskrift fá þær
að njóta sín í botn.
2 egg
200 g sykur
200 g Oreo-kökur
200 g möndlumjöl
Þeytið eggin og sykurinn vel

Jólasöfnun
Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur er hafin
Það hefur sýnt sig að á erfiðum tímum stendur
íslenska þjóðin saman og sýnir stuðning,
hver og einn eftir bestu getu.

Hægt er að leggja framlög inn á reikning
nr. 0101-26-35021, kt. 470269-1119
Einnig er opið fyrir síma á skrifstofutíma
s. 551 4349, netfang: maedur@simnet.is

saman. Oreo-kökurnar eru skornar
smátt og bætt út í ásamt möndlumjöli. Hægt er að kaupa möndlumjöl tilbúið eða setja möndlur í
blandara og búa til mjöl úr þeim.
Allt þeytt vel saman og sett á bökunarplötu með smjörpappír.
Kökurnar eru bakaðar við 180
gráður í 8-10 mínútur eða þangað til
kökurnar eru orðnar gylltar á litinn.

Snickers Rice Krispies
Á köldum desembersunnudögum
er aldeilis viðeigandi að búa til hátíðarútgáfu af Rice Krispies-kökum
með því að bræða Snickers-súkkulaðistykki í potti og sykurhúða jólagleðina fyrir allan peninginn. Þessar
kökur eru líka sniðugar í jólaboðið
eða bara sem eftirréttur með heimagerðum ís og ferskum jarðarberjum.
Best er að geyma þær í frysti og gott
að laumast í þær á meðan hinir í fjölskyldunni sofa.
200 g smjör
6 Snickers-stykki
100 g suðursúkkulaði
6 msk. síróp
Rice Krispies eftir smekk (um það
bil 400 g)
Smjör brætt í potti og Snickers og
súkkulaði bætt út í. Allt bráðið saman og í lokin er sírópinu bætt út í.
Þegar allt er orðið vel bráðið saman
er Rice Krispies bætt við. Það fer
aðeins eftir smekk hversu mikið
Rice Krispies er notað. Hér var sett
eins mikið og mögulegt var eða um
400 g.
Þegar fjölskyldan er búin að baka
frá sér allt vit þarf að þurrka af og
skúra. Þegar búið er að gera sæmilega snyrtilegt inni á heimilinu er
ekki úr vegi að jólaskreyta örlítið.
Ef þið eigið fallegar glerskálar er
um að gera að setja smákökurnar í

þær og nota þær sem stofustáss á
milli þess sem hægt er að laumast í
eina og eina.
Hördúkar hafa þótt ákaflega
móðins upp á síðkastið. Þeir eru
ekki bara hentugir því skella má
þeim í þvottavél og svo eiga þeir að
vera krumpaðir. Hördúkar skapa
góða stemningu og koma með hátíðlegan blæ inn á heimilið. Þegar
búið er að setja hördúk á borðið má
raða fallegu jólaskrauti saman í
hóp.
Það er varla hægt að taka á móti
desember nema vera allavega með
einn aðventukrans. Afar einfalt er
að búa til aðventukrans með því að
setja fjögur kerti frá Broste Copenhagen á disk. Þau koma í nokkrum
litum en þessi gráfjólubláu smellpassa við gráfjólubláa hördúkinn og
svo skemma gullstafirnir ekki fyrir
neinu. Síðan er eitt gyllt jólatré sett
í miðjuna og loks er jólakönglum
frá Ralph Lauren skellt með. Þetta
eru engir venjulegir jólakönglar því
þeir ilma með hinum eina sanna
guðdómlega jólailmi. Bara með
þessu litla trixi verður jólalegt í
húsinu.
Þegar aðventukransinn er kominn
á borðið er ekki úr vegi að búa til
stemningu hér og þar um húsið.
Raða saman fallegum hlutum í hópa
og hafa ákveðið litaþema í gangi.
Jólin í ár eru mjög fjólublá og gyllt
og fékk sá stíll að njóta sín. Þess má
geta að rauði liturinn er þó alltaf
velkominn líka enda er fátt hátíðlegra en rauð jólakerti. Engin
ástæða er til að ofhlaða eða gera
eitthvað sem er allt of mikið heldur
finna rétta taktinn. Það skiptir máli
að jólaskrautið sé svolítið skylt hvað
öðru svo þetta verði ekki eins og í
súru jólaeftirpartíi þar sem allt er
farið úr skorðum.

PIPAR \ TBWA • SÍA • 165135

Jólagjafirnarr
Gefðu bestu

Við erum með ótrúlegt úrval
af flottum snyrtivörum sem
smellpassa í litla og stóra pakka
fyrir uppáhaldsfólkið þitt.
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Jólakonfektið

Halldór lærði bakaraiðn
á Íslandi en fór síðan til
Danmerkur til að bæta
við sig þekkingu.
Morgunblaðið/Golli

Gerir ekki mikið
konfekt fyrir sjálfan sig
MJÚK OG HLÝ ULLARTEPPI

Halldór Kristján Sigurðsson, bakari og konditor, hefur haldið konfektgerðarnámskeið í heil 19 ár. Hann veit því eitt og annað um konfektgerð og
hver galdurinn á bak við fullkomið konfekt er. Uppáhaldsmoli hans er
núggatmoli sem sælkerar geta einmitt lært að gera á námskeiðinu hans.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

Í JÓLAPAKKANN ÞINN
Sjá nánar sölustaði um land allt og
vöruúrval á www.sveinbjorg.is
Sveinbjörg · Njarðarnesi 4 · Akureyri

Ævintýraleg aðventa
í AFF Concept store

arið er í alla grunnþætti konfektgerðar,
sem sagt gerð fyllinga, steypingu í konfektform og temprun
á súkkulaði,“ segir
Halldór spurður að því hvað fólk læri
á námskeiðinu hans. „Þátttakendur
búa til sína eigin mola og taka með
sér heim en allt hr áefni er innifalið í
námskeiðsgjaldinu. Íris Björk
Óskarsdóttir hefur einnig verið að
leiðbeina á námskeiðunum mínum en
hún er mjög flottur bakari og starfar
nú sem yfirbakari hjá 17 sortum.“
Halldór segir námskeiðið vera fyrir alla sælkera sem hafi áhuga á konfektgerð en karlar séu þó í minnihluta. „Það eru nú mest konur sem
koma á námskeiðin hjá okkur en
námskeiðin eru að sjálfsögðu fyrir
bæði kynin og alla þá sem vilja eiga
skemmtilega kvöldstund og læra að
búa til konfekt. Það hefur færst í vöxt
að vinnustaðahópar, saumaklúbbar
og hópar í óvissuferðum hafi verið að
koma á námskeið og skapast alltaf
jafn skemmtileg stemning.“

F

Áhugasamir geta
skráð sig á námskeið
Halldórs á midi.is.

Borðar konfekt í hófi

Concept store
Laugavegi 99 – Sími 777 2281
(gengið inn frá Snorrabraut)

aff.is

ÞÚ FINNUR ALLT Á FINNA.IS

En hvaða moli er í uppháhaldi hjá
Halldóri? „Uppáhaldsmolinn minn er
núggatmolinn góði sem ég er með á
námskeiðunum, hann er með núggati,
ristuðum möndlum og dökku súkkulaði, mjög góður,“ segir Halldór, sem
borðar sjálfur konfekt í hófi. „Ég geri
nú því miður ekki mikið konfekt fyrir
sjálfan mig í kringum jólin en hef aðstoðað konuna mína við sörubaksturinn fyrir jólin.“
Hver er svo galdurinn á bak við
fullkomið konfekt? Halldór segir gott
hráefni meðal annars skipta sköpum.
„Galdurinn við fullkomið konfekt er
að hafa nægan tíma við að dunda sér
því oft tekur þetta meiri tíma en fólk
hefur áætlað. Það þarf að kynna sér
uppskriftina vel og ekki verra að hafa
góða tónlist og rólegheit. Svo er gott
hráefni lykillinn,“ segir hann að
lokum.

Morgunblaðið/Golli

❄

„Uppáhaldsmolinn minn er núggatmolinn góði sem ég er með á námskeiðunum, hann er með núggati, ristuðum möndlum og dökku súkkulaði.“

kostur í jólagjöfum
öflugra
tæki 900W

taktu skrefið í átt að betri lífsstíl!

9 stykki
í settinu

Með NUTRiBULLET PRO nýtir þú öll
næringarefnin í fæðunni til fullnustu
og stuðlar að bættri heilsu og
almennri vellíðan.

Verð

19.890,-

jólagjöfin í ÁR!
2.498,-

Starbucks gjafasett

Godiva gjafasett

belgískt konfekt

Bolli, ferðamál, kaffi, te og smákökur

2 bollar, heitt kakómix, úrval af Godiva
konfekti í fallegri vírkörfu.

í fallegum gjafakassa
408 gr

Fisher-price
Mega Bloks kubbar

Fisher-price
Little people sparkbíll

6.998,-

4.989,-

Dótakassi
Frozen og Hvolpasveit (61 x 38 x 38 cm)
Hægt að nota sem sæti.

100 stykkja sett

4.790,-

með dýrahljóðum og tónlist

5.490,-

4.989,Fylgstu með okkur á Facebook www.facebook.com/kostur.dalvegi

Opið alla daga frá klukkan 10.00 til 20.00
Dalvegur 10-14 | 201 Kópavogur | S: 560-2500 | kostur@kostur.is | www.kostur.is
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Sveppasú
pa
með aspas
, brauðtenin
gum
og truffluoliu
.
Hnetuste
ik
með bökuð
u rótargræn
meti, ertu o
g
sætmústop
pi og dijon-s
ósu.
Svartbaun
asteik
með bökuð
um kartöflu
m, rauðkáli,
grænu græ
nmeti og ve
gan
bearnaise-s
ósu.

Hnetusteik með bökuðu
rótargrænmeti, grænbaunamús, sætkartöflumús,
rauðrófuspírum og franskri
sósu með vínberjum.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Hátíðamatur grænmetisætunnar
Það var jólalegt um að litast á heimili Valentínu Björnsdóttur, framkvæmdastjóra Móður náttúru, þegar hún útbjó fjögurra rétta
vegan-máltíð. Það færist í vöxt að fólk borði ekki dýraafurðir og setti Valentína saman uppskriftir sem henta þeim sem eiga von á
grænmetisætum í mat. Blaðamaður og ljósmyndari Morgunblaðsins geta staðfest að þessir réttir eru algert lostæti.
Marta María | martamaria@mbl.is
alentína segir að
jólamatur grænmetisætunnar geti
vissulega verið frábrugðinn hefðbundnum jólamat
eins og purusteik og rjúpum. Það sé
þó ekkert sem segi að ekki sé hægt
að nota hefðbundið meðlæti með
hnetusteik eða svartbaunabuffi eins
og hún gefur uppskrift að hér.
„Það er helst sósan sem þarf að
hugsa fyrir, viljum við ekki alltaf
hafa góða sósu með hátíðarmatnum?“ spyr hún og segir að til
séu margar tegundir af jurtarjóma
sem auðveldi matargerðina svo um
munar fyrir þá sem eru vegan.
„Til að standa sig 100% í stykkinu
borgar sig að lesa vel á allar umbúðir. Hefðbundinn sósujafnari er til
dæmis ekki vegan því í honum er
mjólkursykur. Í einni af sósunum
sem ég gef hér uppskrift að eru vínber en það má gjarnan skipta þeim
út fyrir sveppi ef fólki finnst það
henta betur,“ segir hún.

V

Þegar Valentína er spurð að því
hvaða jólamatur henti vel þegar fólk
á von á grænmetisætum í mat nefnir
hún hnetusteik.
„Hnetusteikina má kaupa tilbúna
en það er auðvelt að búa hana til,“
segir hún.
Þegar ég spyr Valentínu hvað
megi alls ekki nota í grænmetisréttina segir hún að það fari allt eftir því
hvort manneskjan sé vegan eða ekki.
„Þeir sem eru vegan borða engar
dýrafurðir, hvorki smjör, mjólk, egg
né hunang svo eitthvað sé nefnt.“
Valentína segir að þeim fjölgi
stöðugt sem aðhyllast vegan-mataræði og það njóti til dæmis mikilla
vinsælda hjá ungu fólki. Ef von er á
jurtaætu í jólamatinn þarf ekki að
örvænta því Valentína setti saman
ákaflega girnilegar uppskriftir sem
henta sérstaklega vel fyrir þennan
hóp.
„Mig langaði að gera uppskriftir
sem allir gætu gert á auðveldan
máta og slegið í gegn um jólin þegar
allir vegan-ungarnir mæta heim í

Valentína
Björnsdóttir
er snillingur í
eldhúsinu.
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Vandaðar og endingargóðar ullarvörur fyrir börn frá As We Grow.
Húfa: 6.495 kr. Trefill: 5.250 kr.

Óróar frá Laufabrauðssetrinu
Verð 995 kr. – 1295 kr.

Eftirgerðir af munum frá Skriðuklaustri, unnir af Inga í Sign.
Hnappur 13.900 kr.
Lykill 17.900 kr.

Jólapóstkort frá Þjóðminjasafni,
margar gerðir 200 kr.

Sérpakkað dökkt súkkulaði 695 kr.
Safnbúðin.

Jólalínan 2016
frá Heklu
Kerti 1.995 kr.
Servíettur 995 kr.
Eldspýtustokkur 750 kr.
k

Mikið úrval af vörum frá Hugrún islensk.is. Borðdregill úr hör og
bómullarblöndu með mynstri frá
sjónabók
j
8.995
995 kr.

Minnisbók 2.495 kr.
Safnbúðin

Safnbúð Þjóðminjasafnsinss

Fallegar gjaﬁr
á góðu verði

Falleg ílát frá sveinbjörg.is
Kaffibaukasett: 2.195 kr.
Kökubox: 1995 kr.

Suðurgata 41 · 101 Reykjavík · Sími 530 2200 · www.thjodminjasafn.is · Hverfisgata 15 · 101 Reykjavík · Sími 530 2210 · safnahusid.is

Jólatré 24.995 kr.
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Sveppasúpa með
aspas, brauðteningum og truffluolíu.

❄

„Til að standa sig 100% í stykkinu borgar sig að lesa vel á allar umbúðir.
Hefðbundinn sósujafnari er til dæmis ekki vegan því í honum er mjólkursykur. Í einni af sósunum sem ég gef hér uppskrift að eru vínber en það má
gjarnan skipta þeim út fyrir sveppi ef fólki finnst það henta betur,“ segir hún.

Svartbaunabuff
með vegan
bernaise-sósu,
rauðkáli og
grænu grænmeti.

jólamatinn,“ segir hún og hlær.
Svartbaunabuffið og hnetusteikin
sem Valentína eldaði fyrir Jólablaðið
sanna að grænmetisfæði er alls ekki
síðra en hefðbundinn jólamatur.
Meira að segja vegan béarnaisesósan fær bragðlaukana til að hoppa
af kæti.
„Ég er er mikill bernaise-sósu
aðdáandi en þar sem helsta uppistaðan í béarnaise er egg og smjör
er hún eins lítið vegan og hugsast
getur! Það gerði hugmyndavinnuna
enn meira spennandi. Ég gerði
nokkrar tilraunir og mér fannst
þessi uppskrift koma best; út það er

Weleda jólagjafir
Húðvörur úr lífrænt ræktuðum
jurtum sem veita vellíðan og
gaman er að g
g
gefa.

Body lotion og handáburður
úr möndluolíu, mildur ilmur

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Andlitskrem og sturtusápa
fyrir herra, notalegur ilmur

Útsölustaðir Weleda eru:
apótek og heilsuverslanir um allt land, heimkaup.is
Lesið meira um lífrænar vörur á weleda.is
Vertu vinur okkar á facebook www.facebook.com/weledaiceland

að segja að nota vegan-majónes og
hita saman bragðefnin. Það má líka
nota kasjúhnetur í staðinn fyrir
majónesið. En þá þarf að láta þær
liggja í bleyti í nokkrar klukkustundir og mauka þær með vatni í
blandara.
Mér fannst sósan verða betri við
það að standa í kæli yfir nótt. Það
kom mér skemmtilega á óvart að
mér fannst sósan jafn góð eftir
nokkra daga í kæli.“
Svartbaunabuffið og hnetusteikina er hægt að búa til og eiga í frysti.
Valentína segir aðeins þurfa að gæta
þess að taka það úr frysti deginum
áður en það er notað og hita í ofni.
„Hnetusteikin frá Móður náttúru
eins og ég nota hana í uppskriftinni
þarf að vera vel þiðin áður en buffið
er mótað úr henni og steikt. Steikt
buffið má geyma í kæli, ef fólk vill
spara sér handtökin og gera þetta
deginum áður þá þarf aðeins að hita
bufffið í um 10 mínútur áður en það
er borið fram,“ segir hún.

Svartbaunabuff
olía til steikingar
1 rauðlaukur, sneiddur
1 hvítlauksrif, gróft saxað
½ rauð paprika, sneidd
30 g sellerí, sneitt
60 g rifin sæt kartafla
3 döðlur, saxaðar
1 tsk. piparblanda
1 msk. provencal-kryddblanda frá
Pottagöldrum
2 msk. sojasósa
½ tsk. salt
2 msk. næringarger
100 g Oumph-sojakjöt
1 dós svartar baunir eða 220 g soðnar
100 g soðið bankabygg
130 g soðnar kartöflur
2 msk. næringarger
50-100 g brauðrasp/haframjöl
100 g grófmalaðar möndlur til að
velta buffinu upp úr.
Steikið rauðlauk, hvítlauk, papriku og sellerí í potti þar til það er aðeins farið að brúnast, bætið út í
sætri kartöflu og látið blönduna

mýkjast aðeins. Setjið döðlur, piparblöndu, provencal-krydd, sojasósu
og salt út í pottinn og hrærið vel
saman.
Látið þetta kólna aðeins og setjið í
matvinnsluvél ásamt restinni af hráefninu nema brauðraspi og maukið
allt saman – en ekki of fínt þó.
Hrærið út í brauðraspi eftir þörfum. Látið farsið standa í ísskáp í ca 1
klst. (eða lengur)
Mótið 6 stór buff og passið að hafa
þau frekar þétt. Veltið upp úr grófmöluðum möndlum og steikið buffið
upp úr vel heitri olíu ca 2 mín. á
hvorri hlið.
Látið buffin kólna og pakkið þeim
með smjörpappír á milli buffa í gott
box ef það á að frysta þau.
Ef þau eru frosin þurfa buffin 15
mín. í ofni v 160 °C.

Vegan béarnaise-sósa
2 msk. matarolía
3 skalottlaukar, fint skornir
2 dl kókosmjólk
½ tsk. túrmerik
½ msk. estragon
½ tsk. svartur pipar
1 msk. hrásykur
2 msk. sítróna
2 msk. fersk steinselja
5 msk. béarnaise-kraftur
6 msk. vegan-majónes
salt
Mýkið skalottlauk í potti, setjið út
í kókosmjólk og látið suðuna koma
upp. Setjið út í pottinn allt hráefnið
nema majónesið og hrærið vel saman.
Látið blönduna kólna aðeins og
hrærið saman vegan-majónesi.
Smakkið sósuna til með salti og
sítrónu. Geymist vel í lokuðu boxi í
ísskáp í 5-7 daga.
Það má bera þessa sósu fram
kalda.

Rauðkál
800 g rauðkál, fínt skorið í strimla
1 meðalstór rauðlaukur, sneiddur
100 g rauðrófur, skornar í litla bita
1 grænt epli, afhýtt og rifið
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Góðar jól

Svigskíði

Fjallaskíði

Gönguskíði

Snjóbretti

Pakkatilboð
25% afsláttur

Pakkatilboð
25% afsláttur

Pakkatilboð
25% afsláttur

Pakkatilboð
25% afsláttur
sláttur

Áfram ísland
Áf
Skíðaúlpa
Skíð
herra
Jólatilboð
Verð
39.995
Mikið
úrval
af fatnaði

20%

100% merino
ullarfatnaður

jólatilbo

ð

Fyrir skíðagöngugarpa
Softshell buxur. Verð kr. 14.995
Shoftshell jakki, Verð kr. 24.995

Lúffur
Verð frá kr. 5.995

Mikið úrval af húfum,
sokkum og vetlingum
Verð frá kr. 1.495

Skíðabuxur í mörgum litum
stærð 128 til 176. Verð kr. 9.995

Salomon
Speedtrack
S l
S
dt k
Verð kr. 14.995

Salomon X-Ultra Mid
Til bæði fyrir dömur og herra
Verð kr. 25.995

Dömu úlpur, einnig til á herra
Verð frá kr. 19.995

Hinir vinsælu
MICROspikes keðjubroddar
Verð kr. 9.995 með poka

Í s le n s k u
Sjón er sögu ríkari, mikið úrval
af flottum vörum í jólapakkann

ALPARNIR

Flutt í Ármúla 40 // 108 Reykjavík // Sími 534 2727 // www.alparnir.is // e-mail: alparnir@alparnir.is
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Appelsínuhrákaka
með súkkulaði og
berjasósu.

½-1 dl eplaedik
safi úr ½ sítrónu
3-5 msk. hrásykur eftir smekk
Allt sett saman í pott og soðið við
vægan hita í 40 mín.
Geymist vel í lokaðri krukku í ísskáp.

Kartöflubátar í ofni
Skerið bökunarkartöflur í báta,
penslið þær með smáolíu og stráið
yfir þær grófu salti.
Bakið í ofni við 180 °C í 20 mín.

Grænt grænmeti
Léttsjóðið strengjabaunir og
spergilkál í söltu vatni. Gott er að
setja örfáa dropa af góðri olífuolíu
og sítrónusafa yfir baunirnar og
brokkolíið.

Sveppasúpa með aspas,
brauðteningum og truffluolíu
1 l vatn, soðið
3 teningar sveppakraftur
4 msk. olía
3 skalottlaukar, fínt skornir

❄

Morgunblaðið/Árni Sæberg

„Mig langaði að gera uppskriftir sem
allir gætu gert á auðveldan máta og
slegið í gegn um jólin þegar allir
vegan-ungarnir mæta heim í jólamatinn.“

250 g ferskir blandaðir sveppir
½ dl hvítvín
2 msk. ferskt timjan
400 ml möndlurjómi
1 msk. hveiti
1 dl vatn
salt og svartur pipar
Leysið upp sveppakraft í heitu
vatni.
Mýkið skalottlauk í potti og setjið
síðan sveppina út í og látið þá
brúnast aðeins. Hellið hvítvíni og
timian yfir. Setjið sveppasoðið út í
pottinn og möndlurjómann. Hitið
saman.
Hristið saman í krukku hveiti og
vatn og þykkið súpuna með því.
Smakkið til með salti og pipar.
Ef vill má veiða helminginn af
sveppunum upp úr pottinum og
mauka þá í matvinnsluvél. Það gerir
súpuna bragðmeiri.

Brauðteningar
Steikið 2 brauðsneiðar á báðum
hliðum upp úr vel heitri olíu.
Skerið sundur 1 hvítlauksrif og og
nuddið brauðsneiðarnar með hvítlauknum.
Skerið brauðið í litla bita. Látið
kólna, brauðteningarnir geymast vel
í lokuðu boxi í ísskáp í viku.
Léttsjóðið ferskan aspas söltu
vatni, skerið hann fallega og setjið út
í súpuna.
Dreypið nokkrum dropum af
truffluolíu yfir hvern disk ef vill.

Hnetubuff
1 hnetusteik frá Móður náttúru.
Setjið hnetusteikina frosna í ofninn og bakið hana í 40 mín. v. 160 °C.
Látið hnetusteikina kólna vel.
Hún geymist vel í ísskáp í þrjá daga
ef hún er bökuð.

Hnoðið hnetusteikina í höndunum
og mótið úr henni 3 buff. Veltið þeim
upp úr möndluflögum og steikið þau
á heitri pönnu í u.þ.b. 3 mínútur á
hvorri hlið.

Sætkartöflumús
Pikkið nokkur göt á eina meðalstóra sæta kartöflu og bakið í um 4050 mínútur. Það er upplagt að baka
hana um leið og hnetusteikina.
Látið mesta hitann rjúka úr sætu
kartöflunni, skerið hana í tvennt og
skafið innan úr henni með skeið.
1 meðalstór sæt kartafla, bökuð og
maukuð
1 msk. ólífuolía
1 væn lúka ferskt basil, saxað
safi úr ½ límónu
smásalt og svartur pipar
Allt hrært saman. Geymist vel í 5
daga í kæli.

Grænbaunamús
½ l soðið vatn
100 g frosnar grænar baunir
1 tsk. sítrónusafi
2 msk. vatn
1 msk. olífuolía
2 msk. steinselja, fínt söxuð
salt og svartur pipar
Hellið heitu vatni yfir frosnar
baunirnar og látið þær standa í 5
mínútur.
Sigtið vatnið vel frá baununum.
Setjið allt í matvinnsluvél og maukið
vel saman. Geymist vel í lokuðu boxi
í 5 daga í kæli.

Frönsk sósa með vínberjum
2 msk. olía
2 skalottlaukar, fínt skornir
2 hvítlauksrif, fínt skorin
2 msk. Dijon-sinnep
1 tsk. grænmetiskraftur
400 ml hafrarjómi
1 tsk. provencal-krydd
1 tsk. piparblanda
2 msk. sítrónusafi eða skvetta af
hvítvíni
10 vínber, skorin í tvennt
Hitið olíuna í potti og mýkið skalottlaukinn og hvítlaukinn. Setjið út í
Dijon-sinnep og hrærið saman.
Bætið hafrarjómanum og
grænmetiskraftinum út í og látið
suðuna koma upp. Lækkið hitann og
bætið út í kryddi, sítrónusafa og vínberjum.

Bakað rótargrænmeti
Afhýðið og skerið í fallega bita
sellerírót
gulrætur

rauðrófur
kartöflur
Raðið grænmetinu á ofnskúffu,
gott er að hafa bökunarpappír undir.
Penslið með smáolíu og stráið yfir
grófu salti.
Bakið í 25 mínútur v. 170 °C.

Appelsínuhrákaka með
súkkulaði og berjasósu
Botn
200 g döðlur (leggja í bleyti í korter til að mýkja þær)
2 bollar möndlur (leggja í bleyti
daginn áður, sigta og hreinsa
næsta dag og gjarnan þurrka í ofni
í 5 mín. á 160 – láta svo kólna aðeins aftur)
Blanda saman í matvinnsluvél þar
til nokkuð fínt, má setja 1-2 msk.
af vatni ef þetta er allt of þurrt.
Setja smjörpappír í bökuformið,
setja botninn á og jafna vel.
Fylling
3 bollar kasjúhnetur (leggja í
bleyti daginn áður, sigta og
hreinsa næsta dag, á að fara blautt
í matvinnsluvélina)
1/3 bolli agave-síróp
½ bolli kókosolía (mjúk/fljótandi)
1 tsk. vanilluduft
safi úr ½ sítrónu
safi úr 1 appelsínu
1 msk. fínt rifin appelsínubörkur
(lífrænn)
Setjið allt í matvinnsluvélina oglátið vinna eins fínt og hún gerir,
færið yfir í blandarann og blandið
þar til silkimjúkt. Setjið fyllinguna á
botninn og kælið.
Krem
½ bolli agave-síróp
½ bolli kakóduft
¼ bolli kókosolía (mjúk/fljótandi)
Hrært saman, má setja smá af
vatni ef kremið er of þykkt.
Smyrja kreminu á þegar tertan er
orðin nógu köld svo kremið og fyllingin blandist ekki saman, láta
kremið svo stífna í kæli áður en hún
er skorin.
Þessi terta geymist vel í frysti svo
það er alveg óhætt að gera hana með
góðum fyrirvara.
En þá er betra að setja súkkulaðikremið og fersku hindberin á tertuna daginn sem hún er borin fram.

Berjasósa
100 g blönduð frosin ber
½ dl appelsínusafi
2 msk. agave-síróp
Allt sett í blandara og maukað vel
saman.

HRÆRIVÉL

+ ÁHALDASETT

PHI
PHILIPS
TÖFRA
TÖFRASPROTI

Sanseraðir litir

FULLT VERÐ ... 107.990
( Hrærivél 92.995 + áhaldasett 14.995 )

TILBOÐSVERÐ .. 92.995
550W

FULLT VERÐ ....104.990
( Hrærivél 89.995 + áhaldasett 14.995 )

VERÐ ÁÐUR...9.995
TILBOÐ .........7.995

HVÍT

TILBOÐSVERÐ ...89.995

Zassenhaus OSTAHNÍFAR

Kai PureKomachi2
3STK HNÍFASETT

Magnað jólatilboð

JÓLABÚÐIN
N ÞÞÍN

VERÐ ... 2.995

KENWOOD
MAT
VINNSLU
VÉL

VERÐ ÁÐUR...11.985
TILBOÐ ...........7.995

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Sú
vinsælasta

VERÐ ...14.995

GUFUSLÉTTIR

ALGJÖR SNILLD
ALDREI
VERIÐ LÉTTARA
AÐ SLÉTTA ÚR
FLÍKUM

VERÐ ÁÐUR...9.995
TILBOÐ .........6.495

Le Creuset
POTTUR 24sm

VERÐ ...39.995

Fissler Paris
POTTASETT
5stk

Fyrir nákvæmari
eldamennsku

SOUS
VIDE
TÆKI
VERÐ ...17.995

Sodeastream

PLAY

Le Creuset
Salt- og piparkvarnir

VERÐ ÁÐUR....44.995
TILBOÐ ..........29.995

VERÐ ... 8.245

ÍSLENSKA PÖNNNUKÖKU
PANNAN

Le Creuset
ELDFAST MÓT

„Eins og
amma á“

Le Creuset
PANNA 26sm

VERÐ ...24.995

TREBS
SMOOTIE TO
GO BLANDARI

Princess
SALT- OG
PIPARKVÖRN

2x 570ml
könnur fylgja

Með
grófleikastilli

VERÐ ... 5.995

JÓLAVERÐ ..... 3.995

EVA TRIO
SÓSUPOTTUR
1,1 LÍTER

32sm

VERÐ ...10.995

ARIETE

VERÐ .....8.995

VERÐ ÁÐUR....14.995
TILBOÐ ............9.995

Francis Francis X7.1
KAFFIVÉL FYRIR HYLKI

Eva Solo
KARÖFLUR

HAMBORGARA

HEILSU
GRILL

MJÓLKURFLÓARI
AÐ ANDVIRÐI
15.995 FYLGIR

KAUPAUKI
Með brauðhitara
VERÐ ...... 7.995

ARIETE
VÖFFLUJÁRN

VERÐ ... 7.995
ROSENDAHL
KARAFLA
OG TVÖ GLÖS

EKTA BELGÍSKAR
VÖFFLUR

FULLT VERÐ ... 36.995
TILBOÐ ......... 29.995

GEORGE FOREMAN
HEILSUGRILL
HEIL
FAMILY 5
51sm2 grillflötur

VERÐ ÁÐUR...14.995
TILBOÐ .........10.995

VERÐ ÁÐUR...5.995
TILBOÐ .........4.995

VERÐ ...... 4.995

VERÐ ÁÐUR...11.995
TILBOÐ ...........9.995
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Vetrargóðgæti

„Með því að dreifa heitu súkkulaðinu fram og
til baka á borðinu kólnar það jafnt og þétt og
beta-5 kristallar myndast, sem munu hjálpa
súkkulaðinu að gefa réttan gljáa og stökkleika,
þegar það kólnar,“ útskýrir Hildur.
Eftir að súkkulaðið er sett í
formin er stökku
saltkaramellukurli stráð yfir.

„Súkkulaðigerðarmaðurinn Michael
velgir létt á formunum með hitablástursbyssu, svo að temprun
súkkulaðsins verði jöfn í formunum.“

Súkkulaðinu er
hellt á marmaraborðið, sem er
við stofuhita.

Smá sorg fylgir þegar
jólasúkkulaðið klárast

❄

„Að lokum
var saltaðri
karamellu
bætt við, þar var
rétta áferðin fundin
og þá vissum við
að þarna væru jólin
komin.“

Súkkulaðiframleiðandinn Omnom sendi í október frá sér nýtt vetrarsúkkulaði sem er kryddað með ristuðu malti, rifnum appelsínuberki og saltaðri
karamellu. Hildur Halldórsdóttir, verkefnastjóri hjá Omnom, segir súkkulaðið eiga að koma öllum Íslendingum í jólastuð.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

Omnom eru þau einu á
Íslandi sem gera súkkulaði beint úr baun.

S N Y R T IS T O F A N

HAMRABORG 10
SÍMI 554 4414

Gjafakort
Alhliða snyrting fyrir
konur og karla
www.snyrtistofa.is

pphaflega vorum við bara að þróa
nýtt hvítt súkkulaði en þegar við vorum byrjuð að gera grunninn áttuðum við okkur á að hann myndi
henta vel í jólasúkkulaði. Og þá fórum við að hugsa: „Hvað tengir okkur
við jólin, við æskuna og vetrartímann?“ Og malt og appelsín kom alltaf upp hjá okkur í hugmyndavinnunni, aftur og aftur,“ útskýrir Hildur, sem er himinlifandi með
útkomuna eftir mikla tilraunavinnu. „Þegar við prófuðum að setja rifinn appelsínubörk í súkkulaðið ásamt
ristuðu malti fundum við að þarna var komið rosalega
skemmtilegt bragð. En okkur fannst samt eitthvað
vanta. Þá var prófað að setja kanil í súkkulaðið og mismikið af honum. Og svo var smakkað aftur og aftur þar
til rétt magn var komið. Að lokum var saltaðri karamellu bætt við, þar var rétta áferðin fundin og þá vissum við að þarna væru jólin komin,“ segir Hildur, sem
viðurkennir að þetta sé ansi skemmtilegur hluti af vinnu
hennar – að taka þátt í þróunarvinnunni og fá að
smakka sig áfram.
En þetta er ekki í fyrsta sinn sem Omnom sendir frá
sér vetrarsúkkulaði því það er árleg hefð. „Hugmynd
okkar er að gera vetrarsúkkulaði fyrir hvert ár. Núna í
ár erum við þriggja ára en þetta er samt fjórða vetrarsúkkulaðið okkar því við gerðum tvær tegundir árið
2014, við gátum ekki gert upp á milli,“ segir Hildur og
hlær. En hvað verður um vetrarsúkkulaðið eftir veturinn? „Það fylgir þessu alltaf svolítil sorg þegar upplagið
klárast og vetrarsúkkulaðið hverfur af markaði því það
getur verið uppáhald sumra. Þess vegna ætlum við núna
að framleiða smá skammt af jólasúkkulaði fyrri ára og
selja í búðinni okkar úti á Granda,“ segir Hildur, sem
hefur orðið vör við mikla eftirspurn eftir t.d. öðru jólasúkkulaðinu sem framleitt var árið 2014. Aðdáendur
þess ættu því að geta nælt sér í skammtinn sinn þetta
árið og skoðað glæsilega verslun Omnom í leiðinni.

U

Morgunblaðið/Golli

Snjóhlébarði prýðir dökkbláar umbúðirnar utan um
nýjasta vetrarsúkkulaði Omnom.

Viðskiptavinurinn fær að smakka og fylgjast með
Hildur segir starfsfólk Omnom hafa lagt mikla
áherslu á að gera verslunina úti á Granda skemmtilega.
Búðin er í sama húsnæði og verksmiðjan, en glerveggir
aðskilja verslunina og verksmiðjuna. „Já, við erum með
glugga inn í verksmiðjuna þannig að viðskiptavinir geta
komið í búðina og séð hvernig súkkulaðið verður til. Við
erum þau einu á Íslandi sem gera súkkulaði beint úr
baun og því er svo skemmtilegt að geta sýnt fólki allt
ferlið. Svo bjóðum við alltaf upp á smakk í búðinni þannig að fólk veit hvað það er að kaupa. Í leiðinni getur það
fræðst um súkkulaðið, upprunann og framleiðsluferlið.“
Spurð að lokum hvað hún myndi drekka með jólasúkkulaði þessa árs segir Hildur jólabjór passa vel með
súkkulaðinu. „Ég myndi para með jólabjór, þeir eru
svolítið dökkir og maltaðir. Og kannski frískandi Riesling-víni, það gæti verið áhugavert.“

Allir fá þá
eitthvað fallegt

Sendum frítt
á næsta pósthús
ef verslað er fyrir
meira en 3.000 kr
á kunigund.is
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Eplasæla
með kanil.

Júlía heilsumarkþjálfi.

Sykurlaus jólabakstur
Júlía Magnúsdóttir heilsumarkþjálfi gaf nýlega út matreiðslubókina Lifðu til fulls, sem er full af sykurlausum uppskriftum. Júlía
sannar hér og sýnir fram á að það er ekkert erfitt að lifa sykurlausu lífi og það er jafnvel hægt að leyfa sér þótt sykurinn vanti. Í
staðinn fyrir sykur notar Júlía stevíu, hlynsíróp og/eða hunang.
Marta María | martamaria@mbl.is

Súkkulaðibitakökur

Hann er mættur!!!
Vitamix S30
• Tvær könnur fylgja 600 ml
drykkjarkanna og 1,2 l kanna
• Stiglaus hraðastýring ásamt
pulse rofa
• Uppskriftarbók fylgir

Jólatilboðsverð kr. 75.161,Með fylgir Vitamix sleif og svunta fylgir á
meðan birgðir endast
Fullt verð kr. 93.952,-

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

~ 15-16 kökur
1 bolli glútenlausir hafrar, malaðir
1¼ bolli möndlumjöl
½ tsk. matarsódi
½ tsk. vínsteinslyftiduft
5 tsk. örvarrót (val en bindur kökur vel saman)
½ tsk. salt
½ bolli ólífuolía
¼ bolli hunang/hlynsíróp og 4-6
dropar stevía
1 tsk. vanilludropar
½ bolli lífrænt 70% súkkulaði eða
dekkra

1 tsk. negull (meira ef þú vilt)
6 msk. kókosolía
½ bolli hunang/hlynsíróp
4 msk. kókospálmasykur
2 dropar stevía
Hitið ofn í 180 °C. Sameinið
möndlumjöl, kókosmjöl, matarsóda,
kanil, múskat og negul í eina skál og
kókospálmasykur, hlynsíróp/hunang
og kókosolíu í aðra. Hellið blautu
blöndunni saman við þurrefnin og
hrærið. Hnoðið með höndum og

Hitið ofn við 180 gráður. Malið
hafra í blandara þar til þú færð
mjöláferð. Takið góða skál og hrærið
saman möluðum höfrum,
möndlumjöli, matarsóda og
Heitt kakó með
lyftidufti, leggið til hliðkókósrjóma.
ar. Hrærið saman í
litla skál olíu, hunangi/hlynsírópi og
vanillu. Bætið blautu
Girnilegar
blöndunni við þurrpiparkökur.
efnin og hrærið lauslega með viðarsleif,
pakkið deigbætið söxuðu súkkulaði
inu næst inn í
rétt undir lok.
plast og kælið í
Setjið um eina matskeið
30 mín. í ísskáp.
af deigi fyrir hverja köku á bökSkiptið deiginu í
unarpappír. Dreifið vel úr kökunum
nokkra búta og fletjið út með kökumeð blautum fingrum og hafðu í
kefli, gott er ef deigið er um 1 cm að
kringum 2 ½ cm á milli þeirra, hver
þykkt. Ef deigið festist við borð eða
smákaka ætti að vera í kringum 3
kökukefli er ágætt að dreifa svolitlu
cm þar sem þær munu dreifa úr sér.
möndlumjöli yfir borðið, deigið og/
Bakið í 12-15 mín. við 180 gráður,
eða kökukeflið. Stingið í deigið með
slökkvið á ofninum og látið kökurnar
kökuskurðarmóti, raðið á bökunarbíða í ofninum í um 30 mín. áður en
pappír og bakið við 180 °C í um 10-12
þær eru teknar út. Athugið kökmínútur eða þangað til kökurnar eru
urnar eftir 15 mín. og sjáðið hvort
orðnar gullnar á lit. Þær eru ekki
þurfi að lengja baksturstímann.
grjótharðar á þessum tímapunkti en
munu kólna og harðna þegar þær
Piparkökur
eru teknar út.
~ 35-40 kökur
100 g möndlumjöl
Heitt kakó með kókosrjóma
85 g kókosmjöl
2 msk. lífrænt dökkt kakó
1 tsk. matarsódi
2 bollar möndlu- eða kasjúhnetu3 tsk. kanill
mjólk
0,25 tsk. múskat

1-2 msk. hunang/hlynsíróp eða
2-4 dropar stevia
2 lífrænir vanilludropar
1 tsk. kanill eða ein kanilstöng
Hitið allt saman í potti. Hrærið
með töfrasprota eða písk þar til
blandan er orðin vel heit. Berið
fram með kókosrjóma.
kókosrjómi
ein dós kókosmjólk
2 stevíudropar
1 vanilludropi
Kælið kókosmjólkina í ísskáp yfir
nóttu. Hellið mestum vökvanum úr
dósinni, þar til bara hnausþykki
parturinn situr eftir og setjið í matvinnsluvél ásamt steviudropum.
Hrærið eins og þið mynduð hræra
venjulegan rjóma þar til áferðin
minnir á hefðbundinn rjóma.

Ljúffeng eplasæla
með kanil
~ Hæfilegt fyrir 8-10
½ bolli möndlumjöl
½ bolli + 4 msk. glútenlausir
hafrar
½ bolli kókospálmasykur
½ tsk. kanill
½ bolli kókosolía, brædd í
vatnsbaði
handfylli saxaðar valhentur
7 bollar rauð epli skorin í sneiðar
¼ bolli hlynsíróp/hunang
½ tsk. kanill
Hitið ofninn í 180 °C.
Blandið möndlumjöli, höfrum,
kókospálmasykri, kanil og kókosolíu í matvinnsluvél eða skál þar til
allt er vel sameinað. Látið valhneturnar út í undir lokin og setjið til
hliðar.
Smyrjið 23-26 cm bökunarform
með örlítilli kókosolíu. Raðið eplasneiðunum í botninn á forminu. Hellið sírópinu yfir og stráið kanil yfir.
Dreifið næst deigblöndunni jafnt
yfir eplin. Bakið í 45 mínútur eða þar
til bakan er orðin gyllt. Berist fram
heitt með kókosrjóma.

VELDU AÐEINS
ÞAÐ BESTA
FYRIR BÖRNIN
Britax barnabílstólarnir eru
margverðlaunaðir fyrir
hönnun & öryggi.
Frábært úrval stóla & aukahluta.
Bjóðum upp á sérpantanir.

DualFix

First Class Plus

ISOFIX

Aukahlutir

ISOFIT festingar tengjast
beint við ISOFIX festipunkta
bílsins sem leiðir til hraðrar
og öruggrar ísetningar.

Aftursætisspegill

Evolva 1-2-3 Plus

Sólarfilmur á bílrúður

Hlífðaráklæði fyrir bílsæti

Adventure

Sparkmottur

SJÖ VERSLANIR UM LAND ALLT
REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata,
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, REYKJANESBÆR, Krossmóum 4,
SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngási 13
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Aldrei
hægt að
fylla
skarð hans
Sara Lind Þórðardóttir missti manninn sinn, Regin Mogensen, í október 2013 eftir tíu mánaða baráttu við heilaæxli.
Hann var mikið jólabarn og eftir andlát hans hefur hún
haldið jólasiðum þeirra áfram. Hún bakar uppáhaldssmákökur hans og gefur dóttur þeirra Joe Boxer-náttföt eins og
hann var vanur að gera. Í viðtali við Jólablað Morgunblaðsins ræðir Sara Lind um jólahald eftir makamissi.
Marta María | martamaria@mbl.is

É

g man ekkert eftir fyrstu jólunum. Sorgin
var svo mikill, ég var vafinn inn í hana og
allt gleymdist. Samt ekki misskilja mig, í
þokuskýi gerði ég allt til að gleðja dóttur
mína og son með jólaföndri, jólakortagerð,
bakstri og öllu því. Ég gerði mitt besta.
En ég bara man ekkert eftir þessum tíma.
Ég er heppin að eiga góða fjölskyldu sem
hjálpaði mér að gleðja börnin mín þessi jól og jólin sem á eftir
komu,“ segir Sara Lind.
Þegar jólin 2014 nálguðust ákvað Sara Lind að finna eitthvað að gera fyrir þær mæðgurnar til þess að dreifa huganum
og gleðjast yfir.
„Í lok nóvember 2014 fór ég og keypti perlur og við byrjuðum að perla jólaskraut. Þetta gerðum við nánast öll kvöld,
hlustuðum á skemmtilega tónlist, sungum, perluðum og nutum
samverustundanna. Við vorum svo öflugar í að perla að á endanum bjuggum til jólatré úr perlum. Þarna náðum við að
gleyma okkur og áttum yndislegar stundir,“ segir hún.

Fyrir jólin 2015 notuðu þær allar perlugersemarnar í jólakortagerð og í ár er þetta ferli hafið og er markið þeirra
mæðgnanna að gera nýtt jólatré í ár.
Vill helst spóla yfir desember
Þegar Sara Lind er spurð að því hvernig jólin hafi verið eftir
að hún missti manninn sinn segir hún að þau hafi verið erfið.
„Jólin eru tíminn þar sem maður umvefur sig þeim sem
maður elskar og hjá okkur er stórt skarð. Það er erfitt að
gleðjast þegar söknuðurinn og þráin að fá manninn sinn aftur
yfirtekur allt. Það að horfa á dóttur sína fylgjast með hinum
pöbbunum á jólaböllum og jólaföndrinu rífur hjarta mitt í
tvennt. Helst vil ég alltaf spóla yfir desember og fara bara
beint í janúar. Áramótin eru líka alveg svakalega erfið,“ segir
hún.
Að takast á við sorgina sem fylgir því að missa manninn sinn
framkallar flóknar tilfinningar. Þegar ég spyr hana út í jólin í
ár segist hún bæði finna fyrir spennu og hlakka örlítið til.
„Það er dásamleg tilfinning. Ég ætla að gera allt milli him-

ins og jarðar í jólaundirbúningnum með dóttur minni. Allt
snýst þetta um að gleðja börnin okkar. Ég er nú þegar búin að
panta miða í leikhús í desember, á tónleika og ýmislegt annað.
Desember í ár verður góður hjá okkur í ár, ég bara finn það á
mér.“
Hvað hefur þú gert til þess að fylla skarð hans?
„Regin gaf dóttur okkar alltaf Joe Boxer-náttföt í jólagjöf.
Hann ákvað það strax fyrstu jólin hennar árið 2007 og gerði
það alltaf eftir það. Eftir að hann dó ákvað ég að halda í þessa
hefð. Þannig að dóttir okkar fær Joe Boxer-náttföt frá pabba
sínum. Ég baka alltaf uppáhaldskökurnar hans fyrir jólin og
ég mun líklegast alltaf gera það, þar sem þær eru líka í miklu
uppáhaldi hjá dóttur okkar.
Annars get ég ekki fyllt skarð hans, það er bara ekki hægt.“
Regin kom með jólin
Sara Lind segist alltaf hafa haft gaman af jólunum og eftir
að hún kynntist manninum sínum hafi jólin orðið svo miklu
skemmtilegri.
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„Við fléttuðum saman hefðir okkar og það var yndislegt.
Hann var mikið jólabarn og smitaði mig. Hann smitaði mig
líka af nægjusemi, þolinmæði og þakklæti. Hann var til dæmis
svo þakklátur fyrir allt sem ég gerði fyrir hann, til dæmis fyrir
jólin þegar ég bakaði fyrir hann og krakkana þá lét hann mér
líða eins og ég væri heimsins besti bakari, þakklæti var svo
mikið. Alltaf er hann var spurður hvað hann vildi í jólagjöf var
svarið alltaf það sama – ást og umhyggju. Og það meinti hann
frá sínum dýpstu hjartarótum. Hann vildi skreyta mikið og
kom með mun meira af jólaskrauti í búið en ég. Hann myndi
pottþétt mótmæla þessum ummælum um jólaskrautið,“ segir
hún og hlær.
Regin var mikill veiðimaður og skaut alltaf rjúpur í jólamatinn. Þessum sið var Sara Lind ekki vön en var fljót að læra
að meta rjúpurnar.
„Ég náði að plata hann í jólakortagerð, honum fannst það
kannski ekkert spes en hann tók þátt þessi elska. Hann fór og
keypti jólatré með krökkunum og við áttum yndislegar
stundir,“ segir hún.

❄

„Mér finnst rosalega mikilvægt að fólk
fái svigrúm til að syrgja á sinn hátt og
að fólk sé meðvitað um að þetta tekur
tíma. Mér persónulega finnst rangt að tala um
að vera fastur í sorginni, þú ert með þessa sorg
í hjartanu. En þú verður að halda áfram. Bara
eitt skref í einu. Það er enginn leiðarvísir sem
fylgir um hvernig þetta ferli á að vera. Þetta er
bara ógeðslega erfitt.“

Þegar ég spyr hana hvernig jólin hafi breyst eftir fráfall
Regins játar hún að allt sé breytt.
„Þetta hafa verið frekar verið erfiðir tímar en á sama tíma
líka gleðilegir. Ég reyni samt að setja ekki mikla pressu á okkur. Við gerum bara það sem okkur langar. Það má borða allar
jólasmákökurnar löngu fyrir jól. Það má skreyta mikið og það
má lika sleppa því að skeyta. Það má bara hafa þetta allt eins
og það hentar okkur. Við höfum ekki keypt jólatré síðan Regin
dó. Ég vil það ekki. Við höfum í staðinn safnað fallegum jólakúlum úr jólahúsinu á Hrafnagili og búum til okkar eigið
jólatré,“ segir Sara Lind.
Síðustu jólin 2012
Regin greindist í janúar 2013. Þegar ég spyr Söru Lind
hvort hún hefði haldið öðruvísi jól 2012 ef hún hefði vitað að
þau yrðu þeirra síðustu saman segir hún erfitt að svara þeirri
spurningu.
„Ég hefði aldrei viljað vita að þetta yrðu síðustu jólin okkar.
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Sara Lind Þórðardóttir og dóttir
hennar Þórunn
Helga Mogensen.

Morgunblaðið/Eggert

En, jú jú, auðvitað er margt sem mér dettur í hug, en ég geymi
þær hugleiðingar í hjartanu mínu.“
Það að missa ástina sína hefur kennt Söru Lind ótalmargt.
Eins og að lífið er stutt og best sé að njóta þess vel og fallega.
„Gerðu allt sem þig langar, ekki gera það sem þig langar
ekki að gera. Ástin er yndisleg og ég óska öllum þess að finna
ást eins og við áttum. Og ef við finnum ástina, þá rækta hana af
alúð, ekki rífast yfir smámunum. Sokkarnir mega alveg liggja
á gólfinu og þvottinn má brjóta illa saman. Fólk á frekar að
fara í göngutúra, leiðast og kyssast og nota falleg orð. Fólk á
að eiga fallegar samverustundir og búa til dásamlegar minningar með þeim sem það elskar. Við eigum að vera þakklát fyrir að fá að vera hér. Ég er heppin að fá að sjá börnin mín
stækka. Ég er þakklát fyrir heilsuna og fólkið mitt elska ég
meira,“ segir Sara Lind og játar að sjálf hafi hún breyst við
þessa lífsreynslu.
„Þetta breytir manni. Ég missi mig ekki yfir smáhlutum og
eyði ekki tíma í vitleysu. Ég nenni ekki stressi og leiðindum.
Ég vil bara einbeita mér að því að vera góð manneskja, gera
hlutina eins vel og ég get. Ég vil vera góð manneskja eins og
Regin var. Hann er mín fyrirmynd enda var hann til fyrirmyndar sem manneskja,“ segir hún.

Þórunn Helga
Mogensen
með afrakstur
perlugerðarinnar.

Ekki skrýtin, bara sorgmædd
Síðan Sara Lind missti Regin hefur hún verið virk í starfi
Ljónshjarta sem eru Samtök fyrir ekkjur og ekkla og börn
þeirra sem hafa misst foreldri. Samtökin voru stofnuð í nóvember 2013.
„Ég setti mig fljótlega í samband við formann samtakanna
og byrjaði bara að taka þátt. Í dag er ég varamaður í stjórn
samtakanna. Margt hefur verið í boði innan þessara samtaka,
vefsíða hefur verið sett á laggirnar þar sem má finna alls konar
fróðleik. Fyrirlestar ýmiskonar hafa verið í boði, jólaföndur
fyrir börnin, kaffihúsahittingar og grillveisla í Viðey svo eitthvað sem nefnt. Ég stofnaði gönguhóp innan samtakanna og
við förum í göngu einu sinni í mánuði. Nú á að fara að stofna
hjólahóp, það finnst mér frábært. Síðustu ár hafa líka margir
hlaupið í Reykjavíkurmaraþoninu og safnað áheitum fyrir samtökin, þar hef ég reynt að vera dugleg og er afar þakklát öllum
þeim sem hafa heitið á mig og þannig hef ég getað safnað peningum fyrir samtökin.
Oft hefur mér liðið eins og ég sé að missa vitið, en þegar ég
hitti annað Ljónshjarta, spjalla og við deilum líðan og reynslu
þá fæ ég staðfestingu á því að það er ekkert að mér. Ég er
bara sorgmædd og sorgin á sér margar hliðar. Ég eignaðist
vinkonu á líknardeildinni í Kópavogi, þar sem mennirnir okkar
lágu þar báðir með sama sjúkdóminn. Báðir létust þeir seint á
árinu 2013. Böndin milli mín og þessarar vinkonu eru mér dýrmæt. Við getum talað saman og eiginlega stundum eins og á
öðru tungumáli. Þeir sem hafa upplifað makamissi skilja hver

Sara Lind og
Þórunn Helga
bjuggu til
jólatré úr öllu
perlinu.

annan og þess vegna finnst mér þessi samtök dásamleg hugmynd og dýrmæt.“
Bara klukkutími í einu
Hvað gerir þú til að sigla í gegnum sorgina sem fylgir því að
missa hinn helminginn af sér?
„Ég reyni að hafa alltaf eitthvað fyrir stafni. Fyrst byrjaði
ég hérna heima við, málaði allt, losaði mig við allskonar dót,
reif niður vegg, breytti öllu og bætti. Þetta gerði ég allt ein og
var stolt af mér og þetta efldi mig í þeirri vissu að ég gæti
ýmislegt ein. Seinna fór ég að færa mig út og fór að stunda
fjallgöngur, skokka, hjóla, fara í ræktina, hitta vini og eiga
góðar stundir. Útivera, helst uppi á fjöllum gefur mér and-

legan styrk og gríðarlega mikla gleði. Ég segi oft að hjartað
mitt stækki eftir hverja göngu,“ segir hún. Þess á milli nýtur
hún þess að vera með börnunum sínum og þreytist ekki á því
að knúsa þau og gleðja. Hún er líka þakklát fyrir vinnuna sína
hjá Íslandshóteli og hefur lagt mikla áherslu á að ferðast.
„Ég hef ferðast mikið eftir að maðurinn minn kvaddi, keyrt
út um allt, farið út um allt því ferðalög gefa mér mikið. Þetta
er mín leið til að komast burt frá öllu, borða súkkulaði og bara
anda.“
Þegar Sara Lind er spurð að því hvað hún geti ráðlagt öðrum í sömu stöðu segir hún að það hafi reynst henni best að
taka bara einn dag í einu.
„Fólki er bara ýtt um borð í þennan agalega rússíbana, án
þess að vera spurt og ferlið hefst. Ég gerði fullt af mistökum
en ég er bara svo langt frá því að vera fullkomin. Maður er
undir gríðarlegu álagi og vanlíðanin er mikil. En við höldum
áfram og gerum þá bara betur næst, eða þarnæst,“ segir hún
og bætir við:
„Ég tek einn dag í einu. Fyrst tók ég bara einn klukkutíma í
einu eða bara tíu mínútur. Ég leyfði mér að gráta, öskra, draga
sængina yfir haus, vera leið, vera reið, vera glöð og döpur.
Smám saman grét ég minna og lá minna í rúminu. Þetta tekur
bara tíma. Manni má líða alls konar. Hvað sem aðrir segja og
hvað sem öðrum finnst, annað fólk er bara ekki í þínum sporum, þetta er þín sorg og þín spor.
Mér finnst rosalega mikilvægt að fólk fái svigrúm til að
syrgja á sinn hátt og að fólk sé meðvitað um að þetta tekur
tíma. Mér persónulega finnst rangt að tala um að vera fastur í
sorginni, þú ert með þessa sorg í hjartanu. En þú verður að
halda áfram. Bara eitt skref í einu. Það er engin leiðarvísir sem
fylgir um hvernig þetta ferli á að vera. Þetta er bara ógeðslega
erfitt.
Ein kona sagði við mig rétt eftir andlát mannsins míns að
líðan mín ætti eftir að verða betri, þetta yrði ekki alltaf svona
sárt. Ég hugsaði bara góða besta þegiðu – þú lýgur! Núna eru
þrjú ár liðin síðan maðurinn minn kvaddi þennan heim. Mér
líður betur. Þessi kona hafði þá rétt fyrir sér.“
Sara Lind segir að það skipti mestu máli að fólk geri það
sem hentar því sjálfu best, ekki gera hlutina á annarra manna
forsendum.
„Ef fólk er í vafa með jólahald eftir makamissi þá ráðlegg ég
fólki að hlusta á hvað hjartað segir. Ef löngun er til að halda
jól, þá gera það. Ef löngun er ekki til staðar þá bara skoða aðra
möguleika. Fara til dæmis til útlanda. Fara og vera hjá fjölskyldu og láta aðra halda jólin fyrir þig. Tala við börnin sín,
leyfa þeim að taka þátt í ákvörðun hvað gera skal þessi jól.
Margir halda í einhverjar gamlar hefðir og blanda þeim síðan
saman með einhverjum nýjum hefðum – mér finnst það sniðugt. Ég ætla að halda jólin í ár með gleði í hjarta og þökk fyrir
allt það góða í lífi mínu. Ástin mín verður með mér í hjartanu.“

Töfrar jólanna í Höllinni

3.

RALPH LAUREN
2.

Dásamlegi ilmurinn sem
kemur með jólin
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11.
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Reykjavík
Bíldshöfði 20

10 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

www.husgagnahollin.is
558 1100
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13.
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Hinn ítalski George er bluetooth hátalari sem gefur
góðan ilm. Ótrúlega einföld og sniðug lausn í rými þegar
þig langar til að hlusta á góða tónlist og slaka á ásamt því
að hafa góðan ilm. Góð hljómgæði og skemmtileg gjöf.
Einnig til charcoal grár og rosegold. Mikið úrval af ilmum.
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19.

17.
20.

16.
18.

21.

22.

23.

24.

Gefðu Hygeiu;
gyðju góðrar
heilsu

25.

26.

27.

1. Ralph Lauren Holiday, classic kerti 7.990 kr • 2. Leonardo Natale stjörnudiskur 29 cm rauður
2.490 kr • 3. Bjørn Wiinblad jólabolli með haldi 3.490 kr • 4. Iittala Kastehelmi stjaki 64 mm grár
2.290 kr • 5. Iittala Kastehelmi stjaki 64 mm cranberry 5.990 kr • 6. Iittala Maribowl skál á fæti 12
cm, cranberry 6.990 kr • 7. Sophia bókastoðir tvær í setti, Marathon Boy, fæst í fleiri litum 16.990
kr • 8. Bjørn Wiinblad box, tvö í setti 3.990 kr • 9. Iittala Kastehelmi skál cranberry 0,23 cl 3.990
kr • 10. Broste Nordic coal espresso bolli 990 kr • 11. Iittala Essence hvít- eða rauðvínsglös, 2 stk
saman 4.790 kr • 12. Broste smoke karafla með loki, tekur 1,7 l. 11.990 kr • 13. Bjorn Wiinblad vasi, 26
cm 26.990 kr • 14. George bluetooth hátalari með ilmi, 23.990 kr • 15. Yankee krukkukerti í miklu
úrvali, miðstærð af krukku, brennslutími: 65-75 klst, 3.390 kr • 16. Leonardo fjórar skálar 4.990 kr
JÓLATILBOÐ 3.990 kr • 17. Leonardo gyllt glas 2.990 kr • 18. Sophia Nike stytta 19 cm 5.790 kr •
19. IVV Speedy kanna 6.990 kr JÓLATILBOÐ 4.990 kr • 20. IVV Speedy 24 cl glas á fæti 2.490 kr
• 21. Sophia Head of Hygeia, gyðja góðrar heilsu, gyllt 16 cm 7.990 kr, fæst í fleiri litum 4.990 kr •
22. Broste smoke karafla, tekur 1,6 lítra 5.990 kr • 23. Bjørn Wiinblad bolli með haldi, fæst í fleiri litum
3.490 kr • 24. Eva Solo rauðvínskarafla 11.990 kr • 25. Bjørn Wiinblad Rosalinde kertastjaki, fæst í
fleiri litum 17 cm 11.990 kr • 26. IVV kertastjakar fyrir sprittkerti þrjár gerðir, gylltir 1.490 kr stk
/ glærir 1.190 kr stk • 27. IVV glerkrukka með loki, tilvalin fyrir smákökurnar 9.990 kr

jólatískan
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Slétt hár og
dásamlega
fallegt hárskraut var áberandi á
sýningu Marchesa á
tískuvikunni í New York.

Jólahárið

Lindex,
895 krónur.

Sjampó og hárnæring
sem veitir mýkt, hvor
brúsinn er á 3.440
krónur á harvorur.is.

Jólahárið
AFP

Rennislétt
og glansandi

AFP

Hitavörn
fyrir slétt
hár, 5.420
krónur á
aveda.is.

Hárúði frá Moroccanoil
veitir glans og sér til þess
að hárið helst á sínum
stað. 4.225 krónur á
harvorur.is.

Hár fyrirsætanna á sýningu Marchesatískuvikunnar í New York var ansi hátíðlegt. Hárið var rennislétt, greitt aftur,
glansandi og skreytt með glitrandi
hárskrauti. Svona hárgreiðslu er tilvalið að skarta í jólapartíinu!

Hárspenna frá
Lindex, 895
krónur.

Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is
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Gæðasléttujárn sem fagmenn
nota frá ghd, 29.900 á hárgreiðslustofunni Sprey.

JÓLAFÖRÐUNIN
Gerviaugnhár setja
punktinn yfir i-ið og
fullkomna jóladressið.

HELGA
ÓLAFS
Klæðist ávallt kjól
og hælum á jólunum.

AÐHALDSSOKKABUXUR
ERU MÁLIÐ
Háar sokkabuxur með
aðhaldi rjúka út úr
búðunum fyrir jólin.

앸

Krullur
klikka ekki
Stórar og flottar krullur gefa hvaða
dressi sem er aukinn glæsileika og
það er gaman að gefa sér tíma í
að hressa upp á hárið fyrir jólaboðin og hátíðarhöldin. Fyrirsætan
Karlie Kloss var einstaklega flott
með sínar stóru krullur á sýningu
Diane Von Furstenberg þegar
vetrarlína ársins var kynnt á tískuvikunni í New York. Það er lítið mál
að kalla fram sams konar hárgreiðslu ef maður gefur sér tíma
og er með réttu tólin við höndina.

Krullusjampóið og hárnæringin frá Joico undirbýr
hárið. Hvor brúsinn kostar
3.290 kronur á sapa.is

❄

Karlie Kloss
skartaði þessum flottu krullum á sýningu Diane Von
Furstenberg.

Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

Rod 3-járnið er tilvalið í verkið. 18.620
krónur á hárgreiðslustofunni Senter.

Hitavörn frá Kérastase
ver hárið og gefur því
raka og glans. 6.390
krónur á sapa.is

Sugar Dust-púðrið
frá Bed Head
gefur hárinu mikla
fyllingu og matta
áferð. 2.790 krónur á sapa.is.
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Jólaförðun

Frá sýningu Oscar
de la Renta þegar
vetrarlína þessa
árs var kynnt.

Eftirtektarvert
og öðruvísi
Litli burstinn á
Skinny-maskaranum frá NYX
tryggir að þú
nærð að þekja
hver eitt og einasta augnhár,
líka þessi allra
minnstu. 1.690
krónur í
Hagkaupum.

O-Plump glossinn frá Smashbox hefur vörunum gljáa og
smá lit. 4.899
krónur í Hagkaupum.

Eftirtektarverður augnlínupenni er alltaf
smart og hentar til dæmis vel fyrir jólaboðin sem eru fram undan. Það er gaman að leika sér með klassíska formið og
gera það svolítið öðruvísi. Þá er mikilvægt að vera með réttu vörurnar við
höndina. Grandiose-auglínupenninn frá
Lancome er sérlega hentugur í verkið,
en hann mun vera ansi meðfærilegur
þar sem umbúðirnar er hægt að beygla
fram og til baka og oddurinn á penslinum er einstaklega mjór.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

Það skiptir miklu máli að
nota augnskuggagrunn
þegar augnlínupenninn er í
aðalhlutverki. Þessi augnskuggagrunnur frá Mac er í
litnum Soft Ochre og kostar 4.390 krónur.

Grandiose-augnlínupenninn er
kolsvartur
og mattur.
5.299 krónur
í Hagkaupum.

AFP

Luminous Matte-púðrið gefur
húðinni slétta og matta áferð.
8.889 krónur í Hagkaupum.

❄

Dúkkuleg augnhár
það eina sem þarf

Iconic frá Sweed
fást á nola.is og
kosta 1.990 krónur.

Það þarf ekki að vera flókið að kalla fram fallega jólaförðun. Réttu
augnhárin geta til að mynda reddað málunum. Úrvalið af glæsilegum augnhárum hefur sjaldan verið betra og því ætti ekki að vera
vandasamt að finna falleg augnhár sem hressa upp á jólalúkkið.
gudnyhronn@mbl.is
Risque-augnhárin frá Koko
Lashes eru dásamlega
dúkkuleg. Þau fást á fotia.is
og kosta 1.790 krónur.

Lucky Pink-kinnaliturinn frá Dior hentar vel með dúkkulegum augnhárum. 7.599 krónur í Hagkaupum.
BB-kremið frá
YSL gefur létta
þekju og fallegan ljóma.
7.599 krónur í
Hagkaupum.

Jólaskeið ERNU 2016 og
servíettuhringur ársins

Skeiðin er hönnuð af
Ragnhildi Sif Reynisdóttur,
gullsmið og hönnuði

Þegar augnförðunin er tilkomumikil er nóg að
setja góðan
varasalva sem
gefur gljáa á varirnar. Þessi er frá
Guerlain og kostar 4.799 krónur í
Hagkaupum.

Verð 21.500,-

Þessi glamúraugnhár frá
PrimaLash eru númer 933.
Þau fást á haustfjord.is og
kosta 2.290 krónur.

ERNA

GULL- OG SILFURSMIÐJA
Verð 12.500,-

Íslensk hönnun og smíði síðan 1924

Skipholti 3 – Sími 552 0775 – erna.is

Alina frá Lilly
Lashes fást í Cool
Cos og kosta
4.990 krónur.

❄

Af sýningu
Anna Sui
fyrir veturinn 2016. Stór augnhár léku stórt hlutverk.
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Klikkaðar jólagjafir

Jóladressið
Borghildur hannar undir merkinu
Milla Snorrason.

Góss upp á
hundruð milljóna
yrrverandi fótboltakappinn
David Beckham
fór alla leið í jólagjafainnkaupunum árið 2005
þegar hann gaf eiginkonu sinni, tískuhönnuðinum Victoriu
Beckham, nokkrar rándýrar gjafir sem erfitt
er að toppa. Fyrsta
gjöfin mun hafa verið
Hermes-taska skreytt
demöntum sem kostaði
sem nemur um 11,4
milljónum króna. Því
næst færði hann henni
sérútbúinn Rolls Roycebíl sem metinn er á um
57 milljónir króna. Og
að lokum var það
Boucheron-hálsmen
með demöntum og
rúbínum sem mun hafa
kostað um 273 milljónir.
Algjört lágmark.

F

Morgunblaðið/Ófeigur

Klæðist draumakjólnum þessi jólin

Beckhamhjónin skortir
ekki fé.
AFP

Fatahönnuðurinn Borghildur Gunnarsdóttir, eða Hilda eins og hún er
gjarnan kölluð, er jólabarn að eigin sögn. Hún klæddist rauðum silkiflauelskjól síðustu tvö ár en þetta árið verður hún í bláum kjól sem minnir örlítið á
80’s-kjólinn sem hún klæddist þegar hún var um átta ára gömul.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

ins og áður sagði
kveðst Hilda vera
jólabarn. „Já, mér
finnst fátt huggulegra en að njóta aðventunnar og undirbúa jólin með vinum og fjölskyldu.
En ég er kannski minna fókuseruð á
aðfangadagskvöldið sjálft eftir því
sem ég eldist. Það mikilvægasta
finnst mér vera að elda góðan mat
og eiga svo ljúfa stund eftir matinn
saman, oftast lesum við bækur sem
hafa leynst í pökkunum. Þetta eru
svo fyrstu jólin mín eftir að ég hætti
að borða kjöt svo ég hlakka til að
elda eitthvað alveg spes í ár,“ útskýrir Hilda spurð út í jólahald fjölskyldunnar.
Kaupir þú þér alltaf
nýtt dress fyrir jólin?
„Nei ekkert endilega og ég hef
ekki enn verið étin af neinum ketti.
Ég er t.d. búin að vera í sama kjólnum á aðfangadagskvöld síðustu tvö
jól en það er líka rosalega jólalegur
rauður silkiflaueliskjóll sem ég
hannaði fyrir Milla Snorrason jólin
2014.“
Eftirminnilegasta
jóladressið þitt:
„Mamma mín er algjör listakona í
sér og hefur saumað marga jólakjólana á mig og systur mína. Sá eftirminnilegasti er sennilega rosalega
80’s-legur kjóll úr kóngabláu tafti
sem hún saumaði þegar ég var sjö
eða átta ára. Pilsið var svo stíft að
það stóð nánast út í loftið og hann
var með háum kraga. Svo var ég
með hliðartagl og í hvítum blúndusokkum. Ég man að mér fannst ég
hrikalega mikill töffari.“
Hefur þú staðið að einhverju
minnisstæðu tískuslysi á jólunum?

E
Jólin byrja
hjá okkur
mikið úrval af fallegri gjafavöru

Komdu í hheimsókn
m
Opið alla daga til jóla

Litla Jólabúðin
Laugaveg 8, Rvk. S: 552 2412

Blái silkikjóllinn sem Hilda
mun klæðast
um jólin.
Ljósmynd/Rut Sigurðardóttir

❄

„Pilsið var svo stíft
að það stóð nánast
út í loftið og hann
var með háum kraga.“
„Já, að sjálfsögðu þegar ég horfi
til baka en á sínum tíma gekk þetta
allt saman upp á fullkominn hátt og
það er það sem skiptir máli. Ég vil
endilega að lífið sé stútfullt af tískuslysum, annars er ekkert gaman.
Auðvitað má svo líka færa rök fyrir
því að tískuslys séu í rauninni ekkert
til.“
Ertu búin að ákveða í hverju þú
verður þessi jólin?
„Já, ég ætla að vera í fína bláa
silkikjólnum úr nýju línunni minni.
Hann lætur mér eiginlega líða svip-

að og gamli blái 80’s-kjóllinn gerði á
sínum tíma!“
Hvernig er drauma-jólakjóllinn/
dressið?
„Blái kjóllinn er draumakjóllinn
minn, engin spurning og hann mun
fást í Kiosk fyrir jólin.“
Besta tískujólagjöf sem þú hefur
fengið:
„Það er jafntefli milli LA Gear
skópars með neonbleikum reimum
og FILA peysu í tíunda bekk.“
Leggur þú einhverja áherslu á
förðun yfir jólin?
„Nei, ég legg bara eiginlega aldrei
neitt sérstaka áherslu á förðun og
fíla mjög náttúrulegt lúkk. Ég set í
mesta lagi aðeins meiri varalit á mig
og finnst ég þá vera voðalega hátíðleg.“
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Jóladressið

Þórhildur lýsir fatastíl
sínum sem frekar
mínimalískum. Svart
klikkar ekki.
Morgunblaðið/Ófeigur

Nýtir það sem er til á fataslánni
Cherryvarablýantur og Lady
Dangervaralitur er
flott
tvenna.

Skartgripahönnuðurinn Þórhildur Þrándardóttir, konan á bak við Viðja Jewelry, er ekki búin
að ákveða í hverju hún verður þessi jólin og hún er ekkert að stressa sig á að finna nýtt dress.
Ef hún fengi að ráða myndi hún klæðast kjól sem móðir hennar saumaði á hana í æsku.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is
Kaupir þú þér alltaf nýtt dress
fyrir jólin? „Ég gerði það áður fyrr
en undanfarin ár hef ég notast við
það sem er til á fataslánni.“
Er fjölskyldan alltaf í fínasta pússi
á aðfangadag? „Já við erum það,
ég hef alltaf haft mjög gaman af
því að vera fínt til höfð á aðfangadag og haft gaman af því að hafa
börnin mín til, mér finnst það vera
ákveðinn partur af hátíðarstemningunni á aðfangadag.“

Eftirminnilegasta jóladressið þitt:
„Blár rósóttur kjóll sem mamma
saumaði á mig þegar ég var sjö
ára.“
Hefur þú orðið fyrir einhverju
minnisstæðu tískuslysi á jólunum? „Engu sem kemur strax
upp í hugann. Ég reyni að klæðast
því sem mér líður vel í hverju
sinni.“
Hvernig er drauma-jólakjóllinn?
„Ég hef ekki átt mér neinn

drauma-jólakjól en ætli draumajólakjóllinn væri ekki helst kjóllinn
sem mamma saumaði á mig þegar
að ég var lítil, verst að ég passa
ekki í hann lengur.“
Leggur þú einhverja áherslu á
förðun yfir jólin? „Nei,“ segir Þórhildur sem er þó ansi hrifin af
rauðum varalit. Á meðfylgjandi
myndum er hún með varablýant í
litnum Cherry og varalitinn Lady
Danger, bæði frá MAC.

B Y LT I N G F Y R I R
ÞREY T TA FÆTUR

● Auka blóðflæði í höfði;
● Slaka á vöðvum í
hnakka;

Með fimm svæða nuddinnleggi UNDRA
heilsuinniskónna nærðu slökun og vellíðan

● Bæta öndun með því
að slaka á axlasvæði;

B Y LT I N G A K E N N T
5 S VÆ Ð A N U D D I N N L E G G

sem dregur úr spennu og örvar blóðflæði.

● Samhæfa ósjálfráða
taugakerfið;

Skórnir eru fallegir, hlýir og einstaklega
þægilegir. Dökkgrá eða ljós Merino-ull.

Þórhildur í umræddum kjól. Með henni
á myndinni eru systkini hennar.

ÖRVUN MEÐ SVÆÐANUDDS INNLEGGI MIÐAR AÐ ÞVÍ AÐ:

UNDRI HEILSUINNISKÓR

Komdu og prófaðu!

Þóhildur notar gjarnan
skeljar í skartgripina
sína. Þessi eyrnalokkur
myndi fara vel með
hvaða jóladressi sem er.

● Slaka á vöðvum í efri
hluta kviðar;

7 .9 0 0 K R .

● Bæta virkni meltingarkerfisins;
● Bæta blóðflæði í nára.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

A FGRE IÐ S LUT ÍMI
Mán.–fös. 10–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is

www.lipurta.is
Staðarbergi 2-‐4, Hf. -‐ Sími 565-‐3331
Við bjóðum upp á alla almenna snyrtistofuþjónustu

Minnum á gjafabréfin okkar – notaleg í jólapakkann
Microblading og förðunartattoo – augabrúnir, augnlína og varir
•
•
•
•
•

Snyrtifræðimeistararnir Hrund og Þórhalla hafa öll réttindi og yfir 20 ára starfsreynslu í tattoo á Lipurtá
Lífrænt vottaðir litir frá Phibrows og Phicontour
Öll áhöld og tæki sem notuð eru við meðferðina eru einnota, innsigluð og dauðhreinsuð.
Við höfum öll leyfi frá Landlækni og Heilbrigðiseftirliti
Viðurkenndur meðferðaraðili hjá Sjúkratryggingum Íslands fyrir aðila í krabbameinsmeðferð ofl.

Microblading hárlínu tattoo

Heillitun eða lína á varir

Allar vörur einnota

Lífrænt vottaðir tattoolitir

Faglegar og löglegar

Margir mismunandi litir

Tattoo augnlína
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Jólatískan

❄

„Ég klæðist kjól og
háum hælum hvort sem það
er nýtt eða gamalt.“

Hlakkar til
glitrandi jóla
„Ég er fullorðið jólabarn,“ segir Helga Ólafsdóttir, yfirhönnuður íslenska barnafatamerkisins iglo+indi. Helga nýtur þess í botn að halda jólin og undirbúa þau með
börnunum sínum þremur en hún er þó með þá reglu að byrja ekki of snemma. „Það
er ekkert jólastúss fyrr en í desember og ég er alls ekki að missa mig í að baka tíu
sortir og skreyta húsið hátt og lágt. Það þarf líka að vera tími til að slaka á og njóta.“
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is
heimili Helgu tíðkast það að allir fari
í sitt fínasta púss á
jólunum og Helga
dregur gjarnan
fram einhverja
glimmerflík yfir hátíðirnar. „Já, það
er alveg stemningin hjá okkur að
vera í betri fötunum og að þau séu vel
straujuð. Mér finnst rosalega leiðinlegt að strauja en ég legg mig alla
fram að strauja jólafötin,“ útskýrir
Helga sem er spennt að halda glitrandi jól.
Kaupir þú þér alltaf nýtt dress fyrir
jólin?
„Mér finnst skemmtilegra að
kaupa jólaföt á börnin mín. Ég hef
hannað jólalínu fyrir iglo+indi síðustu árin og er alltaf svo spennt að sjá
börnin mín í þeim flíkum. Ég er aðeins afslappaðri varðandi jólaklæðnað minn. Ég klæðist kjól og háum
hælum hvort sem það er nýtt eða
gamalt.“
Eftirminnilegasta jóladressið þitt?
„Þegar ég var yngri var ég voða
mikið að spá í að vera í nýjum jólakjól, einhvern tímann var ég að vinna
í fataverslun fyrir jólin og eyddi öllum
laununum í dýrasta pallíettukjólinn á
búðinni. Ég var aðeins of fínt klædd
þau jólin en kjólinn passaði vel í áramótapartíið.“
Hefur orðið eitthvert minnisstætt
tískuslys á jólunum hjá þér?
„Nei, ekki svo ég muni, en einu
sinni var ég nýbúin að fara í ljós eins
og tíðkaðist þegar ég var unglingur
og brann alveg hrikalega. Maður á
ekki að vera að segja frá svona löguðu
þar sem þetta er stórhættulegt. Ég
var eldrauð í framan eins og karfi allan aðfangadag, getum við ekki sagt
að það sé tískuslys?“

Á

Jóladress
yngri dóttur
Helgu er
komið í hús.

Verið velkomin á jóladagskrá Árbæjarsafns
sunnudagana 4. 11. og 18. desember kl. 13–17
Árbæjarsafn · Kistuhyl 4 · 110 Reykjavík · www.borgarsogusafn.is

Helga segir börnin sín elska
allt sem tengist jólunum, svo
sem jólaskrautið, jólabaksturinn og jólasveininn.
Ljósmynd/Ágústa Guðmundsdóttir

Ertu búin að ákveða í hverju þú
verður þessi jólin?
„Nei, ég er ekkert búin að spá í
það, en dressið á yngstu dótturina
sem er fjögurra ára er löngu ákveðið.
Gullpils, blússa, glimmer leggings og
loðvesti frá iglo+indi.“
Hvernig er drauma jóladressið?

SÉRSTAKAR ÞARFIR. EINFALDAR LAUSNIR.

„Mér finnst alltaf gaman að það sé
eitthvað glitrandi fyrir jólin, til dæmis gyllt, pallíettur eða silfrað.“
Besta tísku-jólagjöf sem þú hefur
fengið?
„Það er lítil Miu Miu-taska sem
maðurinn minn gaf mér fyrir nokkrum árum, ég læt hana aldrei frá mér.“

Klikkaðar jólagjafir

REDKEN hárvörurnar gera hárið heilbrigt, fallegt, fyllir það líﬁ og býður uppá ótakmarkaða möguleika fyrir allar gerðir hárs.
SÖLUSTAÐIR
REDKEN
SALON VEH
ELEGANT
SENTER
SCALA
All Soft
Extreme
Color Extend Magnetics
Frizz dismiss
Ceraﬁll
FYRIR ÞURRT HÁR
FYRIR SKEMMT HÁR
FYRIR LITAÐ HÁR
FYRIR ÚFIÐ HÁR
FYRIR HÁRLOS OG ÞURRT/FÍNT HÁR
KÚLTÚRA
LABELLA
MEDÚLLA
N-HÁRSTOFA
HÖFUÐLAUSNIR
FAGFÓLK
MENSÝ
DimondOil
Volume
OZIO
FYRIR LÍFLAUST OG SKEMMT HÁR
Curvaceous
FYRIR ALLAR
Blonde Idol
Color Extend Sun
Hair Cleansing
MARMIK
FYRIR KRULLAÐ
High shine
HÁRGERÐIR, GEFUR
FYRIR LJÓST OG
FYRIR HÁR Í SÓL
DJÚPHREINSIOG LIÐAÐ HÁR
LOFT OG FYLLINGU FYRIR LÍFLAUST OG FÍNGERT HÁR
GRÁTT HÁR
OG SJÓ
SJAMPÓ
BEAUTYBAR
Dreiﬁng:

HÁR EHF
s. 568 8305 | har@har.is | www.har.is
HÁR EHF Á
vertu vinur

Scalp Relief
VANDAMÁL Í HÁRSVERÐI
(FLASA, FITA, KLÁÐI)

GET INSPIRED. SEE YOUR STYLIST.
FÆST Á REDKEN HÁRGREIÐSLUSTOFUM

AFP

Suri Cruise vildi m.a. demantseyrnalokka í jólagjöf þegar hún var fimm ára.

Fimm ára vildi
demanta og smáhest
uri Cruise, dóttir Tom
Cruise og Katie Holmes,
setti ansi veglegar gjafir á
óskalistann sinn fyrir jólin 2011, þá
fimm ára gömul. Hún óskaði sér
ekki dúkku eða Lego, nei, hreint
ekki. Suri vildi nefnilega fá smáhest, demantseyrnalokka og síðkjóla. Gjafirnar á óskalistanum
kostuðu samtals upphæð sem nemur um 14,7 milljónum króna og foreldrarnir sáu til þess að sú stutta
fengi allt sem á listanum var.

S

Berum ábyrgð
á eigin heilsu
Endurhæfing og þjónusta í 60 ár
Læknisfræðileg endurhæfing
Njóttu nálægðar við náttúruna í heilsusamlegu umhverfi
Einstaklingsmiðuð meðferð, traust og fagleg þjónusta stuðlar að árangri dvalargesta við
endurhæfingu, forvarnir og aðlögun að daglegu lífi eftir áföll, veikindi eða sjúkdóma.
Nánari upplýsingar um endurhæfingu á heilsustofnun.is/endurhæfing

Ýmis námskeið 2017
Komdu með - hressandi sjö daga námskeið
7 daga heilsunámskeið dagana 8. – 15. janúar
Hressandi námskeið fyrir þá sem vilja koma sér af stað,
setja sér markmið varðandi hreyfingu og mataræði og
huga að andlegri líðan.
Markmið námskeiðisins er að kenna einstaklingum að
bera ábyrgð á eigin heilsu með því að huga að mataræði,
reglulegri hreyfingu, streitu og andlegri heilsu.
Á námskeiðinu er lögð áhersla á hressilega hreyfingu,
hollt mataræði, fræðslu, slökun og útivist í fallegu umhverfi.

Núvitund
Átta vikna námskeið, kennt einu sinni í viku, tvo tíma í senn
Námskeið í núvitund við verkjum, kvíða, þunglyndi og streitu.
Námskeiðið tengir saman núvitund og hugræna atferlismeðferð
og er kerfisbundin þjálfun í að vera í núinu.
Unnið er í lokuðum hópum 12-16 einstaklinga.
Kennt er í átta skipti, einu sinni í viku í tvo tíma
í senn. Daglegar hugleiðsluæfingar.
Verð 59.000 kr. á mann.

Verð 145.000 kr. á mann - 137.750 á mann í tvíbýli.

Sorgin og lífið - ástvinamissir og áföll
7 daga námskeið dagana 5. – 12. febrúar
Markmið námskeiðsins er að hjálpa þátttakendum að draga
úr vanlíðan sem fylgir sorginni og finna leiðir til að auka
jákvæð bjargráð í erfiðum aðstæðum. Lögð er áhersla
á fræðslu og leiðir til að vinna með sorgina, heildræna
nálgun, slökun og hugleiðslu.
Verð 145.000 kr. á mann – 137.500 kr. á mann í tvíbýli.

Ritmennska - skapandi aðferð
27. – 29. janúar

Heilsudagar í desember
Heilsustofnun býður sérstakt verð á Heilsudögum í desember
Innifalið í verði: Gisting, ljúffengur og hollur matur, aðgangur að sundlaugum, baðhúsi og
líkamsrækt. Einnig fjölbreytt dagskrá alla virka daga, t.d. vatnsleikfimi, ganga, slökunartímar,
leikfimi, jóga, núvitund og ýmsir opnir tímar.
Athugið að greiða þarf sérstaklega fyrir einstaklingsmeðferðir s.s. sjúkranudd, leirböð og
nálastungur.
Einn í herbergi

Getur það hjálpað einstaklingum að skrifa sig frá erfiðum tilfinningum?
Helgarnámskeið frá föstudegi til sunnudags, Steinunn Sigurðardóttir
rithöfundur leiðir þátttakendur í að nálgast skapandi skriflega
lýsingu á andlegri líðan. Steinunn Sigurðardóttir rithöfundur
leiðir þátttakendur í að nálgast skapandi skriflega lýsingu á
sinni líðan og svo að sjá þessa líðan utan frá. Hópeflið og
aðferðin er nýtt til að finna nýjar leiðir að bættri líðan.
Verð 59.000 kr. á mann.

Tveir í herbergi

Einn dagur

17.000 kr.

30.000 kr.

Tveir dagar

32.000 kr.

57.000 kr.

Þrír dagar

45.000 kr.

81.000 kr.

Fimm dagar

70.000 kr.

126.000 kr.

Allar nánari upplýsingar um námskeiðin
má finna á heilsustofnun.is og í síma 483 0300

Heilsustofnun NLFÍ
Berum ábyrgð á eigin heilsu
Grænumörk 10 - 810 Hveragerði
Sími 483 0300 - heilsa@heilsustofnun.is
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Jólalegur rauður
pallíettubolur frá
versluninni Vila,
8.990 krónur.

Pallíettur og
glimmer
eiga það sameiginlegt að fara
aldrei úr tísku.
Hið fullkomna hliðarveski
fyrir aðventuna, 8.990 krónur, Cortefiel Smáralind.

Rúbínrauður
varalitur úr jólalínu Guerlain
sem er fallegur
á hvaða húðlit
sem er, Rouge
Saphir 821.
Verð í kringum
7.310 krónur,
eftir útsölustöðum.

Sannkallaður sparikjóll frá Baum und
Pferdgarten. Kostar
62.900 krónur í Ilse
Jacobsen.

Klassískur Malene
Birger-pallíettujakki
sem hentar við öll betri
tilefni. Fæst í versluninni
Evu .Verð 52.995
krónur.

Falleg samfella sem
hentar vel
undir jólakjólinn. Vila,
5.490 krónur.

Gleðilegan
jólaglamúr
Þegar aðventan nálgast má sjá verslanir
landsins fyllast af glitrandi jólafatnaði og
hátíðlegum aukahlutum.
Kolbrún Pálína Helgadóttir | kolbrun@mbl.is

Fallegir hælaskór sem
henta vel yfir
hátíðarnar,
9.995 krónur,
Zara.

Undurfagur pallíettujakki, 19.995
krónur, Zara.

Fullkomið sólarpúður frá Guerlain
til að ná fram ferskri
og ljómandi húð yfir
hátíðarnar. Verð ca.
7.710 krónur, eftir
útsölustöðum.

Það er nú eða aldrei!
ERNA
Hinn fullkomni kjóll
fyrir hátíðarnar,
41.900 krónur úr
versluninni Andrea.

Skipholti 3 - Sími: 552 0775

w w w. e r n a .(IP1)
i s 1.000.000,1ct demantshringur
0.50ct demantshringur (HS1) 400.000,0.25ct demantshringur (HS1) 200.000,-

ERNA GULL- OG SILFURSMIÐJA
Skipholti 3 - Sími: 552 0775 - www.erna.is

Sparilegar
buxur með
málmáferð,
9.995 krónur,
Lindex.

Klassískir og
fagrir lakkskór
frá Skór.is,
19.995 krónur.
Stuttur skvísukjóll
fyrir aðventuboðin,
7 .995 krónur, Zara.

RESTAURANT & DELICATESSEN

HÁTÍÐARKÖRFUR FRÁ OSTABÚÐINNI
TILVALIN GJÖF FYRIR VANDLÁTA SÆLKERA
Körfurnar okkar eru fyrir löngu orðnar ómissandi þáttur af
hátíðahaldinu. Við útbúum gjafakörfu eftir þínu höfði og fyllum
af úrvals ostum og öðru sérvöldu góðgæti.
Pantaðu strax í síma 562 2772
eða á ostabudin@ostabudin.is

Ostabúðin
Skólavörðustígur 8
101 Reykjavík / Iceland

www.ostabudin.is
ostabudin@ostabudin.is
(354) 562 2772
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Jólatískan

Jólakjóll úr
glimmerefni frá
merkinu
The Collection,
17.990
krónur í
Debenhams.

Helena Ósk
og Rebekka
hafa spáð
mikið í jólatískuna fyrir
þetta árið.
Morgunblaðið/Eggert

„Pallíettur koma alltaf
sterkar inn fyrir jól og áramót“

❄

„Svartar, háar
sokkabuxur með
aðhaldi eru vinsælastar þessa stundina.“

Jólatískan í ár einkennist af blúndum, pallíettum og plíseringum að sögn Helenu Óskar Óskarsdóttur, deildarstjóra í dömudeild Debenhams, og Rebekku Óskarsdóttur, útstillingastjóra Debenhams. Svo eru aðhaldssokkabuxur skyldueign fyrir jólin að þeirra mati.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

LÆKKAÐ VERÐ!
SNURK rúmfötin eru bæði
ð skemmtileg og praktísk gjöf!
100% bómull - aðeins kr.9.690.- mikið úrval.

ið erum að sjá mikið af blúndum og glimmeri og svart er
auðvitað alltaf vinsælt,“ segir Helena þegar hún er spurð út
í jólatísku þessa árs. Rebekka bætir við að ekki megi
gleyma pallíettunum fyrir hátíðirnar. „Pallíettur koma alltaf sterkar inn fyrir jól og áramót. Það er líka mjög mikið
um berar axlir, bæði í toppum og kjólum. Svo eru bróderuð
mynstur í kjólum og jökkum áberandi. Að ógleymdum plíseruðu toppunum,
kjólunum og buxunum.“
Helena segir kostinn við að kaupa jóladressið í Debenhams vera gott úrval mismunandi
merkja. „Kosturinn við Debenhams er
hvað hér er að finna margar deildir og
mismunandi hönnuði – útkoman er ansi
fjölbreytt úrval. Við erum allar svo
ólíkar og það er frábært að komast í
verslun þar sem breitt úrval er í
boði. Þetta er sérstök búð og allir
ættu að finna eitthvað við sitt hæfi fyrir hátíðirnar. Hér fást föt í dýrari kantinum og einnig hlutlaus föt á viðráðanlegu
verði. Hér getur þú labbað um með ömmu,
mömmu eða vinkonu og þið getið allar fundið eitthvað, sama hversu ólíkar þið eruð,“
segir Helena.

V

Aðhaldssokkabuxur eru málið
Spurðar út í sokkabuxnatískuna eru þær
Helena og Rebekka sammála um að aðhaldssokkabuxurnar séu skotheldar yfir
jólin. „Við erum með mjög flott og breitt
úrval af sokkabuxum, bæði frá Debenhams
og frá Oroblu. Svartar, háar sokkabuxur
með aðhaldi eru vinsælastar þessa stundina en nýjustu Oroblu-sokkabuxurnar eru
einmitt sérstaklega háar í mittið og halda
mjög vel að,“ segir Rebekka að lokum.

Helena segir skóna
frá Tamaris vera fullkomna jólaskó því
þeir séu einstaklega
þægilegir.

VERSLUN MÖRKINNI 6 - 108 REYKJAVÍK
www.esjadekor.is

Virkilega
smart samfestingur frá
Red Herring,
12.490 krónur í Debenhams.

fastus.is

HRAÐSUÐUKATLAR OG BRAUÐRISTAR

VANDAÐAR JÓLAGJAFIR
FYRIR SNILLINGANA Í ELDHÚSINU
Verið velkomin í verslun okkar og skoðið úrvalið af áhöldum sem fagmenn, áhugamenn og aðrir snillingar geta ekki án verið í góðu eldhúsi.
Í nýrri vefverslun fastus.is er m.a. mikið úrval af alls kyns eldhúsvörum,
unun er að vinna með!
hú
m, sem
s

TÖFRASPROTAR

BORÐBÚNAÐUR

BLANDARAR

HNÍFAR

POTTAR OG PÖNNUR

KAFFIVÉLAR

Verið velkomin í verslun okkar
Opið virka daga kl. 8:30–17:00
Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

Veit á vandaða lausn

jólastemning
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ÁSA REGINS
OG EMIL

Karitas og Hafsteinn
hönnuðu þennan
guðdómlega jólastjaka
sem frumsýndur var á
dögunum.

Borða jólamatinn á
sitthvorum staðum en opna
pakkana saman.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

JÓLIN Í
VESTMANNAEYJUM
Innlit til Söru Sjafnar sem fer
milliveginn í jólaskreytingum.

ÞÓRUNN
HÖGNA

Býr til jólakrans á hverju
ári. Kransinn í ár er
mínimalískur og smart.

Halda sín
fyrstu jól
saman
Karitas Sveinsdóttir, innanhússarkitekt hjá
HAF studio, er ákaflega mikið jólabarn.
Hún byrjar að skreyta um miðjan nóvember
og elskar allt sem tengist jólunum.
Marta María | martamaria@mbl.is

앸

g myndi segja að ég væri mjög mikið
jólabarn. Er yfirleitt komin í gírinn í
byrjun september eða um leið og það fer
að myrkva aðeins úti, þá kemur þetta
bara yfir mig. Maðurinn minn og fjölskylda eru alltaf jafn hissa en ég deili
þessu sem betur fer með bestu vinkonu minni,“ segir
Karitas.
Hvenær byrjar þú að skreyta?
❄ SJÁ SÍÐU 82
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Morgunblaðið/Árni Sæberg

Royal Copenhagenstellið fær að njóta sín á
jólaborðinu. Glösin
koma úr Casa og líka
hnífapörin.

❄

„Að setjast við fínt borð
er fyrsti þátturinn af góðri
matarupplifun.“

„Ég er oft búin að setja hjartaljósið mitt í eldhúsgluggann og
seríur á svalirnar um miðjan nóvember. Síðan fer aðeins að
bætast við jóladótið þegar líður að fyrsta í aðventu. Og svo fer
það bara eftir því hversu lengi ég næ að halda í mér að byrja
að skreyta jólatréð. Síðustu jól var það komið upp og fullskreytt í byrjun desember.“
Þótt Karitas sé jólabarn og elski að jólaskreyta í kringum
sig er hún mínimalískt jólabarn. Hún ofhleður ekki heldur velur jólaskraut sitt af kostgæfni.
„Það er ekki spurning um magnið á skrauti sem skapar
þessa jólastemmningu fyrir okkur, heldur eru það til dæmis
jólakransinn á útidyrnar, grenigreinar í vösum, góð jólatónlist

❄ SJÁ SÍÐU 84

Mjúkt, safaríkt
og bragðmilt
Jólin eru tími elskulegrar íhaldssemi þegar við viljum vera
viss um að allt sé eins og það á að vera. Þess vegna velja
tugþúsundir Íslendinga SS birkireykta hangikjötið á
jólaborðið, því það er mjúkt, safaríkt og bragðmilt.
Gleðileg jól!

www.ss.is
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Hafsteinn og Karitas
lærðu að meta góða osta
og vín þegar þau voru í
námi á Ítalíu.

❄

„Að pakka inn jólagjöfunum finnst
mér alveg ótrúlega skemmtilegt og
notalegt með góðri tónlist og
kannski einu púrtvínsglasi.“

og lyktin af mandarínunum og jólakertunum sem skapa þessa
yndislegu jólaupplifun á okkar heimili. Það er kannski einna
helst hægt að sjá hversu mínímalískur stíllinn minn er á nýja
aðventustjakanum sem er að koma í búðir á næstu dögum,“
segir hún.
Karitas og Hafsteinn Júlíusson, eiginmaður hennar og
vinnufélagi, fluttu á árinu og í ár verða jólin svolítið öðruvísi en
oft áður.
„Við fjölskyldan erum að halda okkar fyrstu jól saman núna
í ár. Við höfum annars alltaf skipst á að vera hjá foreldrum
mínum og síðan hjá tengdaforeldrum mínum, sem hefur verið
svo skemmtilegt. En okkur fannst vera kominn tími til að
byrja okkar eigin jól með þeim hefðum sem við elskum mest.
Svo ég er að fara að leggja í fyrsta skiptið á mitt eigið jólaborð. Ég keypti ofsalega fallegar hörservíettur og kerti í
Kaupmannahöfn sem passa svo vel við fallegu Royal Copenhagen-diskana okkar. Ætli ég muni ekki hafa fallegar greinar í
vasa úr garðinum frá mömmu og pabba og skreyta borðið með
könglum og kertum,“ segir hún.
Hvað finnst þér skipta máli þegar þú leggur á borð?
„Mér finnst alveg ótrúlega gaman að leggja fallega á borð
og ef ég er með matarboð er það oft það fyrsta sem ég geri áður en við byrjum að elda.
Að taka smá tíma í að leggja á borðið með servíettum, kertum, einhverju lifandi í vasa eða smá skrauti finnst mér jafn
mikilvægt eins og að elda matinn. Okkur hjónunum finnst alveg ótrúlega gaman að vinna í eldhúsinu og gera mat fyrir
okkur og aðra og það er alltaf stór hluti af þessu að gera borðið fínt. Að setjast við fínt borð er fyrsti þátturinn af góðri matarupplifun.“
Ertu að safna stelli?
„Ég er að safna Royal Copenhagen, sem mér finnst svo fallegt og klassískt og hentar að mínu mati svo vel sem bæði
sparistell og hversdags.“
Karitas lagði á borð með Royal Copenhagen-stellinu sem
selt er í Kúnígúnd. Svörtu stjakarnir eru frá Postulínu en
hnífapörin eru úr Casa sem og glösin.
Karitas og Hafsteinn eru bæði alin upp við það að það sé
aspassúpa í forrétt og hamborgarhryggur í aðalrétt.
„Svo hef ég lært að gera æðislegan Toblerone-ís af tengdamóður minni sem er alveg ótrúlega ljúffengur. Svo þetta verður eldað á okkar heimili á aðfangadag.“
Hvað finnst þér best við jólin?
„Bara allt sem tengist jólunum finnst mér æðislegt. En að
pakka inn jólagjöfunum finnst mér alveg ótrúlega skemmtilegt
og notalegt með góðri tónlist og kannski einu púrtvínsglasi, en
ég hef lært svo mikið af mömmu minni sem hefur alltaf nostrað svo við hvern einasta pakka og gerir þá því að listaverki
undir trénu.
En auðvitað er það besta við jólin að vera í rólegheitum með
fjölskyldu og vinum og borða góðan mat. Svo er þetta bara
tími sem ég hef alltaf elskað, því frá því ég var lítil höfum við

Toblerone-ísinn er
ómissandi hluti
jólanna.

Toblerone-jólaís
½ l rjómi
4 eggjarauður
1 bolli púðursykur
100 g Toblerone
Þeytið rjómann og setjið í skál. Stífþeytið svo
eggjarauðurnar og púðursykurinn mjög vel
saman. Brytjið 100 g af Toblerone og bætið
varlega út í blönduna. Hrærið síðan rjómanum varlega saman við. Hafið svo í frysti í
a.m.k. sólarhring. Setjið á fallegan disk og
skreytið með Toblerone og granatepli eða
ávöxtum eftir smekk.

alltaf haft svo skemmtilegar hefðir sem að gera jólin að þessum dásamlega tíma. Í minni fjölskyldu hefur til dæmis alltaf
verið hefð að fá „pabbabrauð“ með hangikjöti og heitt súkkulaði með rjóma á Þorláksmessu meðan klárað er að pakka inn
síðustu pökkunum og jólatréð skreytt. Þetta brauð hefur verið
hefð hjá fjölskyldu mömmu minnar um jólin í tugi ára því
langamma mín hún Úlfhildur gerði þetta alltaf í gamla daga en
svo tók pabbi brauðið í sínar hendur á okkar heimili. En þetta

bragð er jólin fyrir mér! Svo eftir að ég kynntist Hafsteini hefur dásamlegi Toblerone-ísinn verið eitt af því sem ég hlakka
mikið til að fá yfir jólin því hann gerum við bara á þessum
tíma. Svo er þetta bara þessar góðu stundir sem maður á með
vinum með góðu víni eða glöggi og piparkökum með gorgonzola-osti. Það lærðum við hjónin á Ítalíu meðan við bjuggum
þar og höfum verið svo hrifin af síðan. Furðuleg en alveg ofsalega góð blanda, mæli með!“

Töfrastund
sem varðveitist
Gjafakort í Þjóðleikhúsið gleður
unga sem aldna, enda ávísun á
upplifun og ævintýri.
Hafðu samband við miðasölu
Þjóðleikhússins í síma 551 1200
eða á leikhusid.is

www.sidumuli.is
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Jólaandinn á heimilinu
Þóra og fjölskylda snæða
jólamatinn af Royal
Copenhagen-stelli.

Þórleif Sigurðardóttir er
menntaður grafískur
hönnuður og útstillingahönnuður. Hún starfar
í Líf & list við útstillingar.

Í einhverri skálinni frá Frederik
Bagger leynist
möndlugjöfin.

Morgunblaðið/Eggert

Rauði liturinn er gegnumgangandi hjá Þóru í ár
eins og sjá má á borðskreytingunni og í óróunum frá Georg Jensen.

Möndlugrauturinn er
bara upp á stemninguna
Þórleif Sigurðardóttir, grafískur hönnuður og útstillingahönnuður hjá Lífi &
list í Smáralind, er sannkallaður fagurkeri og hefur gaman af því að gera fínt
í kringum sig. Þegar jólin ganga í garð fær allt fína stellið og fallega skrautið
sem hún hefur safnað í gegnum árin að njóta sín í botn.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

❄

jólaborðinu í ár verða kristalsglösin
frá Frederik Bagger og stellið frá
Royal Copenhagen í stóru hlutverki.
„Já, á borðinu eru diskar og skálar
frá Royal Copenhagen, svolítið
gamaldags hnífapör frá Georg Jensen, glös frá Frederik Bagger og stór vasi frá Georg
Jensen. Í vasanum er svo trjágrein úr garðinum,“
segir Þórleif, eða Þóra eins og hún er gjarnan kölluð.
Á borðinu eru svo litlar kristalsskálar með pökkum.
Aðspurð út í það segir Þóra þetta vera hefð á sínu
heimili. „Af því að við viljum ekki kýla okkur út af
möndlugraut fyrir matinn þá hef ég bara gert það
þannig að ég set lítinn graut í skálina, bara upp á
stemninguna, en svo er ég með litla pakka í annarri
skál. Þeir eru misstórir en allir í eins pappír og í einum er mandlan fyrir möndlugjöfina. Þetta er orðið
okkar hefð.“

Á

„Að vísu flutti eitt að heiman
í ár og ég á eftir að láta jólasveininn vita af því.“

Stekkur út í garð og nær í skraut

Bakpokar
Léttir og liprir
með nóg af hólfum.
Tilvaldir í
skólann.

kr. 8.990

Hallveigarstíg 10a • 101 Reykjavík
Sími 551 2112 • www.ungfruingoda.is

Eins og áður sagði náði Þóra í trjágrein í garðinum
til að setja í stóra vasann frá Georg Jensen. „Mér
finnst voðalega skemmtilegt, allavega síðustu ár, að
nota greinar og mosa úr garðinum og önnur náttúruefni. Eftir að ég fékk þess köngla sem eru á borðunum
þá hafa þeir leikið stórt hlutverk. Svo nota ég líka mikið kanilstangir og oft glimmer með. Ég vel bara hluti
af handahófi til að skreyta með, eftir því hvernig stuði
ég er í,“ segir Þóra.
En svo til móts við grófar trjágreinar og annað í
þeim dúr er Þóra með gyllt og silfrað skraut víða
heima hjá sér, t.d. hangandi á jólatrénu og á speglinum
fyrir ofan borðstofuborðið. „Óróarnir á speglinum eru
frá Georg Jensen. Ég hef verið að safna svona einum
og einum, ef mér finnst þeir virkilega fallegir þá hef ég
keypt. Ég fékk svo einhverja í arf frá ömmu og sumt í
gjöf. Óróinn í ár er einstaklega fallegur þannig að
hann er að sjálfsögðu kominn í hús,“ segir Þóra og
hlær. Í ár ákvað hún að hafa rauða litinn gegnum-

gangandi heima hjá sér um jólin en í fyrra var það
hvítt. „Stundum hef ég nefnilega skipt um borða á óróunum og í fyrra voru þeir hvítir. Svo er ég með skraut
frá Rosendahl á trénu, þetta er hönnun eftir Karen
Blixen. Eftir því sem börnin mín eru orðin eldri hafa
þau hætt að setja sitt skraut á tréð og þá hef ég fjárfest í aðeins dýrara skrauti, eins og þessu frá Rosendahl. Þau er hægt að fá í gulli eða silfri og það fylgir
borði með. Svo er ég alltaf með sömu seríuna á trénu
og svo annað skraut. Ég hef stundum prjónað kúlur á
tréð en núna er ég með litla glersnjóbolta,“ segir Þóra,
sem hefur safnað ýmsum fallegum jólamunum í gegnum tíðina, sérstaklega síðan hún hóf störf hjá Lífi &
list í Smáralind. „Það eru til svo margir fallegir hlutir
hjá okkur.“
Uxahalasúpa og heimsókn frá jólasveininum
Spurð nánar út í jólamatinn segir Þóra forréttinn
vera fasta hefð á sínu heimili en aðalrétturinn er ekki
alltaf sá sami. „Uxahalasúpan er í forrétt, hún verður
alltaf að vera. En aðalrétturinn er aldrei sá sami, í
fyrra vorum við með hreindýr en stefnum á að hafa
rjúpur í ár, sem maðurinn minn veiðir. Svo er það
eftirrétturinn, ég er alveg hætt að leggja á borð fyrir
eftirréttinn því það hefur enginn lyst á honum strax
eftir að hafa gætt sér á öllum þessum kræsingum.
Hann er yfirleitt borðaður seinna með pökkunum.
Hingað til hef ég oftast verið með kirsuberja-soufflé.“
Uxahalasúpan er ómissandi hefð fyrir Þóru og fjölskyldu, en eru þau með einhverjar aðrar jólahefðir?
„Já, eftir að jólasveinarnir hættu að koma til okkar
dagana fyrir jól og gefa í skóinn þá hefur bara einn
komið til okkar á Þorláksmessunótt. Þó að börnin mín
séu rúmlega tvítug og eitt átján ára er þetta voða
skemmtilegt. Að vísu flutti eitt að heiman í ár og ég á
eftir að láta jólasveininn vita af því,“ segir Þóra og
hlær. „Þá setja allir skóinn út í glugga og svo fáum við
eitthvað fallegt í skóinn þessa einu nótt, þannig að við
höldum aðeins í jólasveininn,“ segir hún að lokum.
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Hugað að heilsunni yfir hátíðarnar

Vel hægt að njóta
jólanna án þess að
leggjast í sukkið
„Nú eru jólin að nálgast með öllu óhófinu í jólaboðum, jólahlaðborðum, áfengisdrykkju, smákökuáti
og hreyfingarleysi. En þetta þarf ekki að vera svona
og við getum gert margt til að koma í veg fyrir að
við þyngjumst yfir jólin. Það er vel hægt að njóta
jólanna alveg í botn þótt maður gangi ekki fram af
sér í mat, drykk og hreyfingarleysi,“ segir næringarfræðingurinn Geir Gunnar Markússon.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

ól og áramót eru rúmlega vika en undirbúningurinn er oft margir
mánuðir og margir eru byrjaðir að huga að jólunum í október. Því
er um að gera að vera meðvitaður um heilsu sína á þessum tíma því
allar búðir og umhverfi okkar eru löðrandi í jólakræsingum s.s. jólaöli og konfekti. Gott máltæki segir „Það skiptir ekki máli hvað við
borðum milli jóla og nýárs, heldur milli nýárs og jóla“, þ.e.a.s. allar
hinar vikurnar 51. En þegar verslunarmenn eru farnir að hefja jólaundirbúninginn mörgum mánuðum fyrir jól þá skiptir mjög miklu máli að vera meðvitaður um heilsu sína á þessum tíma,“ útskýrir Geir Gunnar, sem lumar á
nokkrum góðum heilsureglum og leiðbeiningum sem gott er að hafa í huga í
jólaundirbúningum og yfir jólahátíðana. „Ef þeim er fylgt þá munið þið ekki
bara koma heilsusamlegri út úr jólnum heldur verða jólin og undirbúningurinn mun skemmtilegri.“

J

Næringarfræðingurinn Geir
Gunnar lumar á ýmsum góðum
ráðum fyrir þá sem vilja halda sig
á beinu brautinni yfir hátíðarnar.
Morgunblaðið/Eggert

1 Skerum niður ávexti í staðinn
fyrir að neyta sætinda í óhófi

Góðar reglur
að heilsusamlegri
jólahátíð í boði
Geirs Gunnars

Það er mikið úrval af góðum ávöxtum
um jólin eins og t.d. safaríkum mandarínum og jólaeplunum góðu. Ávextir
eru nammi náttúrunnar en innihalda
bara 10% sykur en ekki 100% eins og viðbættur sykur er.
Auk þess eru ávextir stútfullir af vítamínum, steinefnum
og trefjum. Leyfum börnunum á heimilinu að skera niður
ávextina og þess vegna að búa til skemmtilegar fígúrúr þeim.

2 Borðum í meðvitund

Besti vinurinn í
eldhúsinu
Vitamix TNC er
stórkostlegur.
Mylur alla ávexti,
grænmeti, klaka og
nánast hvað sem er.
Býr til heita súpu og ís.
Til í fjórum litum,
svörtum, hvítum
rauðum og stáli.

Það er endalaust mikið af góðu sjónvarps- og afþreyingarefni í boði um jólin.
Gætið að því að borða ekki mikið fyrir
framan sjónvarp, tölvu, í bílnum eða
annars staðar þar sem maður er
að gera allt annað en að einbeita
sér að því að borða. Meðvitundarlaust át veldur því að maður
borðar mjög mikið og oft mjög
sykurmiklar matvörur.

3 Borðum næringarríkan
morgunverð – ALLA daga!
Þó að það séu jólin er mikilvægt
að næra sig vel á á mikilvægustu máltíð dagsins sem er
morgunmaturinn. Rannsóknir
hafa sýnt að þeir sem borða
morgunmat, borða síður
óhollustu eins og sykurmiklar
matvörur er líður á daginn og
eru frekar í kjörþyngd.

4 Tyggjum matinn og
njótum hans
Á jólunum erum við að borða
einn allra bragðbesta mat sem
Getty images
við getum borðað. Því er um að
gera að njóta matarins líka og tyggja
vel (a.m.k. 20 sinnum). Ekki bara „gúffa“ í sig fullum disk
af öllum kræsingunum og háma það í sig á nokkrum mínútum.

5 Búum til eigið jólakonfekt

Jólatilboðsverð kr. 103.116,Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál
og svunta
Fullt verð kr. 137.489,-

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Það eru mjög margir góðir kostir við það að búa til eigið
konfekt. Oft er heimagert konfekt mun heilsusamlegra en
fjöldaframleitt erlent Macintosh, t.d. fer minna af aukaefnum í eigið konfekt og við getum notað meira af dökku
súkkulaði (+70%) sem er stútfullt af andoxunarefnum.
Enn einn góður kostur við heimagert jólakonfekt er að við
leggjum mikla vinnu og natni í það og förum því oft sparlega í að neyta þess.

6 Munum að brosa og gleðjast
Mataræði okkar stjórnast mikið af stjórnstöðinni/
hausnum. Ef við erum hamingjusöm, með sjálfstraustið í
lagi og okkur líður vel eru minni líkur á því að við borðum
yfir okkar á jólahátíðinni. Í stað þess að drekkja sér í
sætindum og góðgæti ætti maður að horfa á góða grínmynd og/eða hitta skemmtilegt fólk sem fær mann til að
skellihlæja. Einnig er góð regla að heilsa fólki á förnum
vegi með brosi, það kostar ekkert og getur verið sælgæti
fyrir sál þína og þess sem tekur á móti því.

7 Sleppum sætuefnum og
borðum frekar heiðarlegan
sykur hóflega

Það er komið alltof mikið úrval af sætuefnum og við erum að troða sætuefnum
í mikið af vörum sem við kaupum og
bökum. Þessi neysla sætuefna er orðin óhófleg eins og
sykurneyslan hjá mörgum. Í stað þess að baka 10 sortir af
„hollari“ smákökum og neyta þeirra á hverjum degi í jólamánuðnum, neyttu frekar heiðarlegar, dísætrar ömmmuköku sjaldnar.

8 Jóla-hreyfi-dagatalið
Í stað þess að opna einn bjór eða borða sælgætismola á hverjum degi frá 1.-24. desember er
mun heilsusamlegra að taka
armbeygju- og hnébeygjudagatalið. Í því tekur þú eina
armbeygju og eina hnébeygju
1. desember, tvær af hvoru 2. desember og svo koll af kolli þar til þú
endar í 24 endurtekningum af hvoru
á aðfangadag. Þú verður því
útpumpaður og í fantaformi á aðfangadag.

9 Mokum
snjó í nærumhverfi okkar
Í kringum jólin er jörðin
oft þakin snjó og því um að
gera að vígbúast góðri skóflu og
moka snjóinn eins og enginn sé
morgundagurinn. Jólin er kærleikshátíð og um að gera að láta
góðverkin tala og mokum líka
tröppur og innkeyrslu nágrannans, sérstaklega ef þið teljið að
heilsa eða aldur leyfi það ekki. Setjum
líka skófuna í bílinn og mokum bíla sem festast eða mokum bílaplanið í vinnunni.
Það besta úr öllum þessum mokstri er að þetta er frábær
líkamsrækt sem reynir á flesta vöðva líkamans.

10 Förum út að leika – með börnunum eða
okkur sjálfum
Oft þegar við eldumst gleymum við lífsglaða, áhyggjulausa og káta barninu í okkur. Það er um að gera að nýta
jólafríið í að leika sér einn eða með börnum sínum, barnabörnum og frændsystkinum. Skelltu þér í kuldagallann
eða regngallann og farðu í snjókast, eltingarleik, renndu
þér á snjóþotu, búðu til snjókall, farðu í leiki og slökktu á
þessum fullorðna einstakling sem þú telur þig vera. „Við
erum bara eins gömul og okkur líður.“
Á jólum er öll fjölskyldan oft saman komin og er það nú
ekki oft sem tími gefst til að öll fjölskyldan hreyfi sig saman. Að loknu miklu matarboði er fátt betra fyrir sál og líkama að fara út með allri fjölskyldu á skíði, í göngutúr, fjallgöngu eða hvað sem ykkur í dettur í hug. Látum
veðráttuna á Íslandi ekki stoppa okkur að njóta samvista
með fjölskyldunni. Klæðum okkur eftir veðri og brosum
bara enn breiðar því verra sem veðrið er, eins og máltækið
segir „Þá er ekki til vont veður bara illa klæddur maður“.
Áhugasamir geta nálgast fleiri góð ráð frá Geir Gunnari
undir Facebook-síðunum Heilsugeirinn og Holl matarinnkaup.

Hjá okkur færðu þýsk gæðatæki frá Siemens, Bosch og Gaggenau.
Fyrir jólin bjóðum við fjölda glæsilegra tækja á sérstöku jólaverði.
Komdu til okkar og gerðu frábær kaup þér og öðrum til ánægju.

Bosch
Handryksuga
BKS 4043

óhreinindi, agnir og vökva.
Jólaverð:

6.900 kr.
Fullt verð: 8.900 kr.

Rommelsbacher
WA 1000/E

úr burstuðu stáli frá
þýska framleiðandanum
Rommelsbacher. Viðloðunarfrítt

Jólaverð:

10.900 kr.

Pralin
Hangandi ljós
65641-16
Jólaverð:

16.900 kr.
Fullt verð: 21.900 kr.

Fullt verð: 13.900 kr.

Bosch
Töfrasproti
MSM 67170
Kraftmikill, 750 W. Hljóðlátur og
laus við titring. Losanlegur neðri
hluti sem má þvo í uppþvottavél.
Skál með loki, stór hakkari,
ísbrjótur og þeytari fylgja með.
Jólaverð:

8.900 kr.
Fullt verð: 11.900 kr.

SIEMENS
Bosch
Matvinnsluvél

TE 515209RW

MCM 3110W
800 W. Tvær hraðastillingar og ein
púlsstilling. Tætir, sneiðir, rífur og
sker. 2,3 lítra skál. Örugg í notkun:
Fer aðeins í gang þegar lok er í
læstri stöðu.
Jólaverð:

9.500 kr.
Fullt verð: 11.900 kr.

hnappi. 15 bara þrýstingur.
vélina hljóðláta.
Jólaverð:

109.900 kr.
Fullt verð: 139.900 kr.
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Ásu og Emil þykir
ómissandi að
koma til Íslands til
að halda jólin.

Emanuel, sonur Ásu
og Emils, ásamt litlu
systur sinni sem kom
í heiminn í febrúar.

Ljósmynd/Sigrún Valgerður Magnúsdóttir

Jólin á Íslandi

„Okkur þykir þetta fyrirkomulag mjög rómantískt“
Ása María Reginsdóttir er búsett á Ítalíu ásamt eiginmanni sínum,
Emil Hallfreðssyni, og börnum þeirra tveimur. En þau hjón koma alltaf til
Íslands til að halda jólin og þykir ómissandi að halda í gamlar jólahefðir
sem þau ólust upp við og njóta jólanna með sínum nánustu.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

Sérverslun með kvenfatnað og gjafavöru

yrirkomulagið hjá Ásu og Emil er svolítið sérstakt og skemmtilegt en þau hafa aðeins einu sinni borðað jólamatinn saman
þrátt fyrir að hafa verið par í næstum áratug. „Við Emil höfum
búið saman erlendis öll okkar samvistarár, eða alls níu talsins.
Við komum bæði frá stórum og góðum fjölskyldum sem taka á
móti okkur með opnum örmum þegar við lendum á klakanum
og því höfum við bæði haldið jólin í mömmufangi. Þegar maður býr svona í
burtu vill maður bara fá sínar jólahefðir og matinn sem maður er alinn upp við.
Fjarlægðin gerir fjöllin blá. En eftir kvöldmatinn höfum við Emil svo hist og
opnað gjafirnar saman. Okkur þykir þetta fyrirkomulag mjög rómantískt og
jólin okkar eru þau
bestu. Í fyrra borðuðum við þó jólasteikina saman í
fyrsta skipti og það
var líka yndislegt,“
útskýrir Ása. Þetta
árið verður fyrirkomulagið samt svolítið frábrugðið þar
sem þau eignuðust
nýverið sitt annað
barn. „Já, núna erum við komin með
tvö börn og því bjóðum við fjölskyldunni
heim í mjög margmennt og góðmennt
aðfangadagskvöld í
Garðabænum.“
Það er alltaf mikið
líf og fjör í kringum
fjölskyldu Ásu en
hún á fimm systkini.
Emanuel
og Andrea.
„Við erum sex systkini auk mömmu,
maka og barna.
„Í fyrra borðuðum við þó jólaMamma sá alltaf
steikina saman í fyrsta skipti og
um að elda ofan í
mannskapinn en nú
það var líka yndislegt.“
hefur Gunnar Már
mágur minn tekið við keflinu og eldar jólamatinn fyrir okkur öll af sinni stöku
snilld – og ég sé um skreytingarnar. Jólin okkar í dag eru ekki ósvipuð því sem
við systkinin ólumst upp við enda erum við sannfærð um að þetta séu bestu jólin í bænum!“

F
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Skötuveisla og Köben ómissandi

Eikjuvogur 29 - 104 Rvk. S:781-5100
Opið: Mán-ﬁm: 12-18 - fös: 12-16 - www.facebook.com/spennandi

Ása segir lífið úti á Ítalíu hafa orðið til þess að þau kunna betur að meta íslensku jólin. „Núna erum við farin að sjá alla íslenska jólasiðina, matinn og
hefðirnar sem það besta í heimi.“ En hvaða jólahefðir eru Ásu ómissandi?
„Skötuveislan á Þorláksmessu er alveg ómissandi. Og svo hef ég farið í aðventuferð til Kaupmannahafnar undanfarin ár með kærum vinkonum, það er
ótrúlega ljúft á þessum árstíma.“
Að lokum rifjar Ása upp eftirminnilegustu jólin sín. „Það eru líklegast fyrstu
jólin okkar Emils sem kærustupar. Hann gaf mér ósköpin öll af jólagjöfum og
það var svo gaman að sjá hann í fyrsta skipti prúðbúinn í jakkafötum.“

tímalaus hönnun

Ármúla 26 | 108 Reykjavík | Sími 578 4400 | heimilioghugmyndir.is
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Sara Sjöfn starfar sem
blaðamaður og bloggar
á Femme.is um heimili,
hönnun og fleira.

Jólainnlit

Fer milliveginn í jólaskreytingum
Fagurkerinn og bloggarinn Sara Sjöfn Grettisdóttir
býr í fallegu húsi í Vestmannaeyjum ásamt sambýlismanni sínum, Bergi Páli Gylfasyni, og þriggja ára syni
þeirra, Atla Degi. Sara kveðst njóta þess að skreyta
fyrir jólin og ómissandi þykir henni að prýða heimilið
með greni og fá þannig jólalyktina á heimilið.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is
tli ég fari ekki milliveginn. Ég set ljós í hvern
glugga, bæti við kertin og nota mikið greni,
svo fær fallegt jólaskraut sem okkur hefur
hlotnast í gegnum árin sinn stað,“ segir Sara,
aðspurð hvort hún skreyti mikið í kringum
jólin. „Jólatréð er að mínu mati fallegasta
jólaskrautið og vil ég hafa það alvöru, stórt og fallegt,“ útskýrir Sara
sem hefur sankað að sér allskyns jólaskrauti úr hinum ýmsu verslunum í gegnum tíðina. „Það er engin ein búð í uppáhaldi frekar en
önnur þegar kemur að jólaskrauti. En ég fer alltaf eina ferð í IKEA
og Söstrene Grene fyrir jólin, þar er hægt að fá margt sniðugt fyrir
lítinn pening. Svo á tengdamóðir mín fallega búð sem heitir Póley og

Æ
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„Jólatréð er
að mínu
mati fallegasta
jólaskrautið og
vil ég hafa það
alvöru, stórt og
fallegt.“

Sara notar
greni óspart til
að skapa jólastemmningu.

Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur!

RÚM

Jólagjafir
í miklu úrvali
Opnunartími fram að jólum:
Virka daga 9-18
Laugardaga 10-16
Sunnudaga 13-16

Ljósmyndir/Guðbjörg Guðmanns

Sara Sjöfn kveðst
fara milliveginn
þegar kemur að
jólaskrauti.

ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

Jólailmurinn í ár
kemur frá MySenso

Mikið úrval af nýjum
handklæðum frá Esprit
RB rúm | Dalshrauni 8 | Hafnarﬁrði | Sími: 555 0397 | www.rbrum.is | rum@rbrum.is | erum á facebook
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Vanillu-jólaís
Sara Sjöfn og
Bergur festu
kaup á húsinu
í fyrra.

Getty images

rjómanum smátt og smátt saman við
með sleif. Bragðbætið með vanilludropum og sítrónusafa. Setjið blönduna í form og frystið.

5 eggjarauður
5 msk. sykur
1 vanillustöng
½ lítri rjómi
½ tsk. vanilludropar
1 tsk. sítrónusafi

Snickers-sósa

Setjið eggjarauður í hrærivélarskálina og þeytið í 1 mín. Bætið
sykrinum rólega við og hrærið þar
til rauðurnar verða léttar og ljósar,
u.þ.b. fimm mínútur. Skerið vanillustöng til helmina eftir endilöngu og
skafið kornin innan úr henni með
hníf. Blandið kornum við blönduna
og hrærið í 10 sekúndur. Blandið 1⁄3
af rjómanum saman við blönduna
með písk. Blandið afganginum af

1-2 dl rjómi
4 Snickers skorin í bita
Setjið allt saman í pott og sjóðið
við vægan hita eða þar til allt er
bráðnað og vel blandað saman. Þegar ísinn er borinn fram er gott að
hella smá af sósunni yfir ísinn og
hafa svo afgang með til hliðar. Berið
fram með ferskum berjum, t.d.
jarðarberjum, bláberjum eða hindberjum.

Íslensk hönnun
- fyrir þig -

jólaskrautið sem hún fær er mjög fallegt og það er erfitt að standast.“ En hvaða jólaskraut er í uppáhaldi?
„Við erfðum jólakaffistell fyrir tveimur árum frá
tengdaömmu minni sem mér finnst dásamlegt og held
mikið upp á. Einnig hefur sonur okkar föndrað jólaskraut sem fær að sjálfsögðu sinn stað.“
Mikilvægast að verja gæðatíma saman

www.heklaislandi.is - S: 6993366

Eins og áður sagði eiga þau Sara og Bergur þriggja
ára son saman, svo er annar strákur á leiðinni og settur dagur er 1. desember. Sara og Bergur halda í gamlar jólahefðir sem þau ólust upp við, ásamt því að búa til
nýjar. „Já, núna, þegar ég er sjálf komin með barn, eru
að myndast nýjar hefðir en svo eru margar gamlar
hefðir sem maður vill kynna fyrir barninu sínu. En ég
held að það skipti mestu máli að leggja áherslu á samveru, sama í hvaða formi hún er. Hvort sem fólk bakar
saman, spjallar yfir heitu kakói, spilar, kúrir uppi í sófa

yfir jólamynd, velur jólatré í sameiningu og/eða skreytir það saman,“ útskýrir Sara sem reynir eftir bestu
getu að forðast allt jólastress. „Maður á að njóta þessa
tíma, hann getur verið svo dásamlegur.“
Hvað varðar jólahefðir, nýjar og gamlar, þá ólst Sara
upp við að borða hamborgarhrygg á aðfangadag.
„Hamborgarhrygg og allt sem honum tilheyrir. Við
Bergur erum sem betur fer bæði alin upp við þá hefð
þannig að í fyrra, þegar við héldum okkar fyrstu jól
sjálf, var ekkert vesen að ákveða jólamatinn,“ segir
Sara sem er dugleg í eldhúsinu og þykir gaman að elda
og baka. „Það eru alveg 3-4 sortir af smákökum bakaðar fyrir jólin. En ég leyfi mömmu að sjá um lagtertuna og fæ svo að hjálpa henni með sörubaksturinn,
gegn því að fá nokkra poka með heim,“ segir Sara. Svo
er það auðvitað jólaísinn. Meðfylgjandi er uppskrift að
jólaísnum hennar Söru sem hún bragðbætir með
Snickers-sósu og berjum.
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Skref fyrir skref

Trjágreinar
úr görðum vina
í stóru hlutverki
Brynja Bárðardóttir, eigandi blómabúðarinnar

Möggubrá á Suðurlandsbraut, setti saman
tvær sætar jólaskreytingar fyrir jólin og kennir
hér lesendum að gera slíkt hið sama. Trjágreinar spila stórt hlutverk í skreytingum
Brynju, en þær fékk hún úr görðum vina sinna.

Það tók Brynju
um 30 mínútur
að búa til hvora
skreytingu.

Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

Morgunblaðið/Eggert

Jólatré

Aðventuskreyting
„Fyrsta skref er að saga
trjágreinar niður í heppilega
stærð. Þær eru svo festar
saman með smá lími og
snæri eða vír. Límið er svo
hulið með mosa. Athugið að
gott er að gera ráð fyrir
„sæti“ eða palli fyrir dádýrið
þegar greinarnar eru festar
saman. „Kertasætin eru fest
með lími en eins má bora göt
fyrir þau,“ segir Brynja, sem
notar alltaf svokölluð kertasæti fyrir sprittkerti vegna
brunahættu sem getur annars myndast. „Dádýrið,
könglar og smá skraut er svo
fest með lími. Að lokum er
smá gervijólasnjór settur yfir allt saman.“

Dádýrið, kertasætin
og litla skrautið fæst í
blómabúð Brynju.

Brynja byrjaði á að finna heppilega
skál eða pott undir jólatréð, sjálf
valdi hún skál sem unnin er úr
kókoshnetu og er seld í Möggubrá.
„Byrjað er að klippa grófa trjágrein
niður í heppilega stærð fyrir stofn
trésins. Síðan eru fíngerðari greinar
klipptar niður í rétta stærð og þeim
raðað upp stóru greinina og þær
festar með vír. Þegar toppnum er
náð er endi vírsins festur mjög vel
og mosi eða snæri sett yfir til
skrauts. Þá er settur þurr „oasis“ í
skálina og hann festur með lími.
Neðsta hluta trésins er stungið í
„oasis“-kubbinn og tréð fest með
lími. Mosi er settir yfir kubbinn. Að
lokum er smá skraut sett hér og þar
og auðvitað er skvetta af „jólasnjó“
sett yfir allt saman.“

Ómissandi í jólamatinn

Villijurtir
Frábært á lambalærið
um jólin.
Kryddleggið í 4 -5 daga.

Eðal-kjúkllingakrydd
Ein vinsælasta kryddblanda Pottagaldra frá
upphafi, hentar einnig á
steiktan fisk.

Kalkúnakrydd
Þúsundir íslendinga
nota Kalkúnakrydd í
fyllinguna í kalkúninn um
jólin, hentar einnig
í kjúklingafyllingu.

Eðalsteik- og grillkrydd
Frábær á lambalundir,
nautasteikina og margt
fleira.
Húsið ilmar á meðan kjötið
er marinerað.

Arabískar nætur
7 krydda blandan frá
Líbanon. Notið á grænmeti, kjúkling, lambakjöt
og svínakjöt.
Frábært á hnettusteikina

Töfrakrydd
Dásamleg kryddblanda í
pottréttinn og á afganginn
af lambalærinu.

Kryddin frá okkur eru ómissandi í eldhúsið hjá ykkur
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Tinna Brá Baldvinsdóttir er eigandi verslunarinnar Hríms.

Morgunblaðið/Ófeigur

Jólainnlit

Skreytir á síðustu stundu
Tinna Brá Baldvinsdóttir, eigandi hönnunarverslunarinnar Hríms,
er búin að skreyta heima hjá sér. Við fengum að kíkja í heimsókn til
hennar og sjá allt fína jólaskrautið sem prýðir heimilið.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is
Hvenær byrjar þú að skreyta?
„Ég er yfirleitt á síðustu stundu, ég geri þetta fyrsta
sunnudag í aðventu og stundum seinna.“
Hvaðan kemur jólaskrautið þitt?
„Flestallt kemur úr Hrími eða frá Bandaríkjunum.“
Áttu þér eitthvert uppáhaldsjólaskraut?
„Hríms-trén mín eru alltaf uppáhalds. Ég hannaði þau
ásamt vinkonu minni þegar við opnuðum Hrím.“
Dregur þú fram eitthvert jólastell eða sérstaka jóladúka í
desember?
„Ég er með laufabrauðslöberinn frá Hugrúnu á borðinu

og viskustykki í stíl. Ég elska laufabrauðshefðina.“
Ertu með lifandi jólatré eða gervitré?
„Ég hef verið með lifandi tré síðustu ár, það er svo gaman að
sækja tré snemma í desember.“
Skreytir þú húsið að utan?
„Ég hef lítið skreytt að utan hingað til en núna er ég komin í
stórt hús og verð nú að skreyta aðeins meira en vanalega.“
Er einhver sérstök jólahefð á þínu heimili þegar kemur að
jólaskreytingum?
„Já, sokkurinn undir jólakortin er ein af þeim og við skreytum svo tréð saman.“

GJÖF AF ÖLLU

H J A R TA
Gjafakort Kringlunnar er gjöf af öllu hjarta.
Þú færð kortið á þjónustuborðinu á 1. hæð
við Hagkaup eða á kringlan.is.
kringlan.is
facebook.com/kringlan.is
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Pakkadagatal
frá Ferm Living
hangir undir
stiganum, það
fæst í Hrími.

Tinna skreytir
heimilið
gjarnan með
greni fyrir
jólin. Það
kaupir hún í
Garðheimum.

Jólasokkarnir sem hanga á
eldhúseyjunni setja skemmtilegan svip á eldhúsið. Annar
þeirra er frá Ferm Living og
hinn frá ömmu hennar Tinnu.

Þennan krans
hannaði
Tinna ásamt
Hrafnhildi vinkonu sinni
þegar hún
stofnaði Hrím.

❄

Á heimili Tinnu er
hefð fyrir því að
sækja lifandi jólatré
snemma í desember.

LAUFABRAUÐS VÖRULÍNAN
OKKAR, SÍGILD OG
KLASSÍSK Í 10 ÁR
BJÓÐUM EINNIG
UPP Á NÝJA
VÖRULÍNU, “LAUF”,
UNNIN ÚT FRÁ
MYNSTRI LAUFABRAUÐSINS,
EINFÖLD OG
NÚTÍMALEG
HÖNNUN

Í

XT

LU

MIKIÐ ÚRVAL AF ÍSLENSKRI HÖNNUN

S

ÁR

TE

10

FALLEGT Á JÓLABORÐIÐ

ÍL F R AM LE

IÐ

VELKOMIN Í VEFVERSLUN
WWW. ISLENSK. IS
OG Í VERSLANIR RAMMAGERÐARINNAR

100 Jólablað Morgunblaðsins

Bjargey er mikill
sælkeri og heldur úti blogginu
www. bjargeyogco.com þar
sem hún fjallar
meðal annars
um matargerð.

Bjargey ásamt dóttir
sinni, Hrafnhildi
Elsu, en þær eiga
það sameiginlegt að
vera mikil jólabörn.

Morgunblaðið/Ófeigur

Bjargey byrjar að
skreyta heimilið í
nóvember.

Jólastemning

Skreytir jólatréð á
ólíkan hátt ár hvert
Bjargey Ingólfsdóttir er mikið jólabarn að eigin sögn og getur
varla beðið eftir að skreyta heima hjá sér fyrir jólin. Hún byrjar yfirleitt að skreyta í lok nóvember eða jafnvel fyrr.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is
g er svakalega mikið
jólabarn og hef alltaf
verið,“ segir Bjargey, sem býr í Kópavoginum ásamt
eiginmanni sínum,
Haraldi Inga, og börnunum þeirra
þremur, Bryndísi Ingu, Hrafnhildi
Elsu og Ingólfi Birgi.
Heimili Bjargeyjar og fjölskyldu
er prýtt með gervitré. „Já, það kemur ekkert annað til greina þar sem
ég er með ofnæmi fyrir greni,“ segir
Bjargey sem skreytir tréð alltaf á
ólíkan hátt frá ári til árs. „Ég er alltaf að skipta um skraut á trénu en við
eigum handmálaðar kúlur eftir
krakkana sem fara alltaf á tréð, þær
eru mitt allra mesta uppáhaldsjólaskraut.“

PIPAR\TBWA • SÍA • 102985

É

Mesta föndrið í innpökkuninni

www.gjofsemgefur.is

Spurð út í uppáhaldsjólahefðir
sínar segir Bjargey jólamyndina
Christmas Vacation vera ómissandi.
„Við fjölskyldan horfum alltaf á
hana á Þorláksmessukvöld og bíðum
eftir jólunum.“ Svo er það föndrið
sem er líka dýrmæt hefð á heimilinu.
Sjálf föndrar Bjargey alltaf eitthvað
fyrir jólin, t.d. myndskreytt kerti og
jólakort. Svo dundar hún sér við að
pakka inn gjöfum. „Mesta föndrið

Hvítt jólaskraut er áberandi á
heimili Bjargeyjar þetta árið.

hjá mér er yfirleitt að pakka inn
gjöfunum því ég tek mér góðan tíma
í það og skreyti pakkana á ólíkan
hátt. Svo föndra ég alltaf eitthvað
með krökkunum, eitt árið gerðum
við kertastjaka og skraut úr tröllaleir, næsta ár perluðum við jólaskraut og svo handmáluðum við auðvitað jólakúlur.“

Bjargey bakar alltaf fyrir jólin,
svo sem smákökur, skinkuhorn og
síðast en ekki síst sörur. „Þær eru
alltaf klassískar og ómissandi að
eiga þegar maður fer að opna jólabækurnar.“ Meðfylgjandi er uppskrift að sörunum sem Bjargey bakar, uppskriftina fékk hún úr
Kökubók Hagkaupa.
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❄

„Við eigum
handmálaðar kúlur
eftir krakkana sem fara
alltaf á tréð.“

Mælt er með
að geyma
sörurnar í
frysti.

Sara Bernharðs
Botn
260 g möndlur
230 g flórsykur
4 eggjahvítur
Krem
120 g sykur
1 dl vatn
4 eggjarauður
1½ msk. kakó
260 g mjúkt smjör
suðusúkkulaði til að
hjúpa

Jólatréð er
skreytt á mismunandi hátt
ár hvert.

1. Möndlurnar eru
hakkaðar vel niður í
matvinnsluvél og
eggjahvíturnar eru
þeyttar alveg í topp.
Möndlum og flórsykri
er blandað saman þar
til alveg kekklaust.
Blöndunni er svo
hrært varlega saman
við hvíturnar.

Það er ansi skemmtilegt
jóladagatal sem prýðir
einn vegg heimilisins.

2. Blöndunni er svo
raðað á plötu með teskeið og bakað við 180
°C í ca. 11-13 mín.
3. Sykur og vatn er
sett pott og soðið þar
til fer að þykkna (116
°C). Eggjarauðurnar
eru stífþeyttar á
meðan. Sykurleginum
er svo hellt varlega út
í eggjarauðurnar og
allt þeytt áfram í um
það bil 1 mínútu.
4. Smjörinu og
kakóinu er blandað
saman við með sleikju
þar til kekklaust.
Kreminu er svo smurt
á kalda botnana og
kælt. Að lokum er
kakan hjúpuð með
súkkulaði

AÐVENTAN 2016 MATSEÐILL
25.11-23.12.2016
JÓLAPLATTI BRYGGJUNNAR
Í hádeginu og á kvöldin
FORDRYKKUR:
Fagnaðarerindið, jólabjórinn okkar
REYKT ÖND

JÓLAMATSEÐILL BRYGGJUNNAR
FORDRYKKUR:
Fagnaðarerindið, jólabjórinn okkar

LIFANDI HÁTÍÐARTÓNLIST ÖLL
FIMMTUDAGS, FÖSTUDAGS &
LAUGARDAGSKVÖLD.

reykt í eldhúsinu okkar, döðlur, appelsína

TVÍREYKT LAMB
reykt í eldhúsinu okkar, piparrót, majónes

PALE ALE GRAFINN LAX

FORRÉTTIR
..................
REYKT ÖND
reykt í eldhúsinu okkar, döðlur, appelsína

SUNNUDJASS MEÐ HÁTÍÐARÍVAFI
ÖLL SUNNUDAGSKVÖLD.

TVÍREYKT LAMB
reykt í eldhúsinu okkar, piparrót, majónes

PALE ALE GRAFINN LAX

kryddmajónes

kryddmajónes

SÍLD OG RÚGBRAUÐ

SÍLD OG RÚGBRAUÐ

kr. 3.200.-

AÐALRÉTTUR
.......................
LAMBA PRIME
grænar ertur, kartöflu krókettur, rótargrænmeti,
rabarbarasulta og demi gljái

EFTIRRÉTTUR
...............
KANIL ÍS
piparköku mulningur, þurrkuð trönuber & 66%
omnom ganache

kr. 8.400.BRYGGJAN BRUGGHÚS * GRANDAGARÐI 8 101 REYKJAVÍK * 00354 456 4040 * WWW.BRYGGJANBRUGGHUS.IS
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Glæsileg LED lukt
með dimmer

Hinn
fullkomni
hurðarkrans

Þetta þarftu í kransinn.

• Stillanlegt LED ljós, góð birta
• Gengur fyrir venjulegum
rafhlöðum (D) sem endast lengi
• Verð kr. 4.990.-

Það skapar alltaf mikla jólastemningu að
setja hurðarkrans á útihurðina í desember.
Eva Sólveig Þórarinsdóttir, stílisti í Garðheimum, kennir lesendum réttu trixin
þegar kemur að hurðarkrönsum.
Marta María | martamaria@mbl.is
Ármúla 19 · Sími 568 1620
www.gloey.is · gloey@gloey.is

Jólamarkaður
4. desember

í Hlöðunni við frístundamiðstöðina Gufunesbæ
Nú ætla konur úr Grafarvogi að halda
glæsilegan markað.
Opnum kl. 13 - 17
Verðum með glæsilegt vöruúrval
GUP-design - Fínindi - Kósyföt - NaNa - Blúndugler - Gallery Ilmur - Mistur Handgerðar sápur - Plexigler - Leður og roðtöskur og fleiri spennandi aðilar.

Jólaskeiðin
2016

❄

ema skeiðarinnar í ár er hljóðfæri og prýðir
knéfiðla, eða selló, skeiðina. Á bakhliðinni eru
nótur.
70 ár eru síðan fyrsta jólaskeiðin var smíðuð í Gullog silfursmiðjunni Ernu. Þær eru smíðaðar úr 925
sterling silfri á sama hátt og í byrjun, af íslenskum
silfursmiðum. 80 ár eru síðan Erna hóf smíði á íslenska silfurborðbúnaðinum sem margir fagurkerar þekkja. Helstu munstrin eru níu og til í
öllum gerðum.

Þ

Hér á árum áður var engin húsmóðir með
húsmæðrum nema safna jólaskeiðum frá
Gull- og silfursmiðjunni Ernu. Í dag er slegist
um þessar skeiðar og það er heldur alls ekki
of seint að byrja að safna þeim því jólaskeiðin 2016 er ansi falleg. Hún er hönnuð af
Ragnhildi Sif Reynisdóttur gullsmið, sem
hannaði einnig jólaskeiðina 2015.

Jólaskeiðin
2016 er
hönnuð af
Ragnhildi
Sif Reynisdóttur gullsmið.
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Þegar búið er
að vefja hringinn með plasti
er hægt að
byrja að festa
greinarnar á.

Blandað greni,
flatmosi og fleira gott.

Þetta þarftu í
kransinn
쎲 basthringur 30 cm
쎲 kransaplast, 1 rúlla
쎲 vírrúlla
쎲 flatmosi 1 poki
쎲 blandað greni, 2-3
búnt t.d. buxus, thuja
nopsis og Norðmannsþinur.
쎲 eucalyptus, 2 greinar
쎲 birkigreinar, 2 stk.
쎲 4 búnt af jólakúlum
쎲 rómanálar, 1 poki
쎲 vírklippur og greinaklippur
쎲 seríur eða kerti eftir
óskum.

Skref 1
쎲 Byrjið á að festa endann á plastinu við
basthringinn með rómanál og vefjið
þar til kransinn er allur hulinn plasti.
Festið lausa endann með annarri
rómanál.
쎲 Leggið flatmosa ofan á hringinn og
vefjið hann fastan með vírnum.

Skref 3

Eva Sólveig
hnýtir af list.

쎲 Stingið kúlum hér og hvar
og festið með rómanálum.
쎲 Ef nota skal seríu er hún
fest á þessu stigi og gott
að stjaka hana af með
rómanálum.
쎲 Þessi krans er mjög fallegur bæði til að setja á
bakka með kertum og
hafa inni í stofu, eða til að
hengja á hurð. Ef það á að
nota hann sem hurðarkrans er sniðugt að festa
batterísboxið aftan á með
rómanál og jafnvel setja
strigabúnt eða slaufu eftir smekk.

Skref 2
쎲 Klippið greinar niður í 10-15 cm búta.
쎲 Búið til búnt með um það bil einni
grein af hverri tegund og leggið fallega á kransinn. Vefjið fast með
vírnum.
쎲 Endurtakið þangað til búið er að
þekja allan hringinn. Passið að næsta
búnt af greinum feli allan vír.

Gefðu
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Safn- og sýningartengdar vörur
Íslensk hönnun og handverk
Erlend gjafavara
Bækur, kort og veggspjöld
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enningar

.com/m

facebook
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Heldur
ekki of fast
í hefðirnar
Þórdís Harpa Lárusdóttir flugfreyja er komin
vel á veg með undirbúning jólanna, en hún
segir jólaandann koma yfir sig í nóvember.
Hún safnar meðal annars innblæstri fyrir hátíðina á ferðalögum sínum um heiminn.
Kolbrún Pálína Helgadóttir | kolbrun@mbl.is

egar jólaandinn er
kominn yfir mig
hefst jólaundirbúningurinn hjá mér í
kjölfarið hægt og
rólega og fer svo
stigvaxandi dag frá degi þar til allt
er orðið fagurlega skreytt, kransinn
er klár, nokkrar sortir bakaðar og

Þ

gjafirnar innpakkaðar,“ segir Þórdís, sem vill þó meina að hún hafi
róast mikið með aldrinum þegar
kemur að jólaundirbúningnum og
að hún kippi sér ekki lengur upp
við það þó svo að einverjir hlutir
fari ekki alveg eins upphaflega stóð
til.
„Ég skreyti heimilið yfirleitt

frekar mikið en hef vanið mig á að
taka út hluti í staðinn svo að
skrautið njóti sín betur,“ segir Þórdís spurð um hefðir og venjur í
þeim málum.
Kransinn innblásinn af stól
Þegar talið berst að kransagerðinni segist hún sveiflast töluvert

eftir tíðarandanum. „Ég gerðist alveg sek um að gera klassískan
hringlaga krans með greni, gervisveppum og plastberjum í nokkur
ár en núna er ég meira fyrir
skemmtilega uppröðun á bakka
með mismunandi áherslum og er
jafnvel með tvo ólíka bakka á heimilinu“ Þórdís fær innblástur fyrir
jólaskreytingarnar á ferðum sínum
erlendis, en hún starfar í háloftunum og er því mikið á ferð og
flugi.
„Ég kaupi kannski einn hlut sem
ég fell fyrir í ákveðnum lit sem setur síðan tóninn fyrir skreytingarnar það árið.“ Í ár voru það
túrkisbláir borðstofustólar sem
Þórdís eignaðist nýverið sem
stýrðu örlögum jólakransins 2016.
Spurð um uppáhalds jólaskrautið
sitt segir hún að það sem börnin
hennar hafi komið með heim úr
skólanum í gegnum árin sé þar efst
á lista. Annars sé hún dugleg að
skipta út skrauti og að það sé því
orðið töluvert til.
„Ég þyrfti nú líklega að fara að
grisja aðeins úr jólaskrautinu sem
ég hef sankað að mér í gegnum tíðina. Sumt er samt bara svo tímalaust og fallegt og kannski aðeins
kærara manni en annað.“
Það besta við aðventuna að mati
Þórdísar er samveran með fjölskyldunni og að gera vel við sig í
mat og drykk. „Aðventan er yndislegur tími og ég hreinlega elska að
vera með kveikt á kertum, hlusta á
jólatónlist og stússast á heimilinu.
Það versta við aðventuna er hins
vegar þegar umferðin fer að þyngjast og það verður erfiðara að skjót-

ast á milli staða og stressið fer að
færast yfir mannskapinn. Ég trúi
því hins vegar að við séum öll að
verða rólegri yfir þessum yndislega
tíma og hætt að stunda lífsgæðakapphlaupið og farin að líta inn á
við í rólegheitin.“
Gafst upp á jólatrénu
Þórdís og fjölskylda halda ekkert
sérstaklega fast í hefðir þegar kemur að jólahaldinu og viðurkennir
hún að þau séu alltaf opin fyrir því
að breyta til og gera nýja hluti.
„Við hittum þó alltaf stórfjölskylduna á fyrsta eða annan í aðventu og
borðum hangikjöt og laufabrauð,
svo hef ég yfirleitt farið á eina jóla-

❄

„Ég trúi því hins
vegar að við
séum öll að
verða rólegri yfir þessum
yndislega tíma og hætt
að stunda lífsgæðakapphlaupið og farin að
líta inn á við í rólegheitin.“
tónleika á aðventunni. Annars spilum við þetta bara eftir stemningunni.“
Fjölskyldan setur alltaf upp
gervijólatré en Þórdís játar það
fúslega að hafa gefist upp ein jólin
eftir að heimilið fylltist af óboðnum
gestum sem fylgdu trénu. „Þegar
svo barrið féll út um allt þá var
mér endanlega nóg boðið, síðan þá
hefur alltaf verið gervijólatré. Mig
dreymir reyndar um að eignast tré
með áföstum seríum sem þarf bara
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Jólaísinn

Falleg uppröðun á
bakka myndar kransinn hjá Þórdísi að
þessu sinni.

Baileys- og Toblerone-ís
6 eggjarauður
½ bolli púðursykur
½ lítri þeyttur rjómi
1 dl Baileys
örlítið af vanillumauki (Nielsen-Massey,
vanilla bean paste) sem ég kaupi í
Williams Sonoma í Bandaríkjunum.
100 g saxað Toblerone
Þeytið eggjarauður og púðursykur vel
saman þar til sykurinn finnst ekki lengur í
blöndunni.
Þeytið rjómann og setjið Baileys og smá
vanillumauk út í.
Blandið eggjablöndunni varlega saman
við rjómann og bætið saxaða súkkulaðinu
saman við. Setjið í álform og frystið.

Dulce de leche-jólaísinn
hennar mömmu
3 eggjarauður og 1 egg
½ lítri rjómi
2 msk. sykur
vanillumauk
Karamella
1 bolli sykur
1 bolli vatn
örlítið gróft salt

Í seinni tíð hafa foreldrar Þórdísar borðað hjá þeim á aðfangadagskvöld og segir hún því lítið annað
hægt en að bjóða ættarlauknum
upp á risalamande upp á tíu. Þórdís
ber þó fleiri kræsingar á borð en
hún gerir jólaísinn frá grunni. „Ég
geri gamaldags rjómaís með góðu
vanillubragði fyrir jólin, kaupi
meira að segja vanillupaste erlendis
til að ná fram þessu ekta vanillubragði af ísnum. Ég leik mér líka
aðeins með ísgerðina og geri nokkrar tegundir, bæti til dæmis Toblerone-súkkulaði, rommkúlum eða
heimalagaðri karamellusósu út í,
sem mér finnst agalega gott.“

❄

„Ég gerðist alveg sek um að
gera klassískan hringlaga krans
með greni, gervisveppum og
plastberjum í nokkur ár en núna er ég
meira fyrir skemmtilega uppröðun á
bakka með mismunandi áherslum og er
jafnvel með tvo ólíka bakka á heimilinu.“

Falleg
jólatré

Morgunblaðið/Ófeigur

Jól í útlöndum
að stinga í samband en ég hef enn
ekki rekist á þess konar tré sem
bilar ekki eftir eitt skipti.“
Aðspurð um jólabaksturinn þá
segist hún taka vænar tarnir í eldhúsinu og bakar hún þá helst allavega fimm sortir í einu. „Svo þegar
búið er að ganga ágætlega á þær
birgðir þá baka ég annað holl, en
ég tek nú yfirleitt ekki meira en
tvær tarnir í aðventunni. Stundum
baka ég líka sörur því til viðbótar
með góðum vinkonum ef ég er í
stuði og hef tíma.“ Súkkulaðibitakökur, engiferkökur, kornflekskökur og haframjölskökur eru þær
kökur sem bakað er hvað mest af á
heimilinu að sögn Þórdísar en svo
eru alltaf prófaðar einhverjar nýjar
sortir. „Ég er að vísu með ákveðna
nostalgíu fyrir hálfmánunum sem
hún Ingibjörg, mamma Ásdísar
æskuvinkonu minnar, bakaði þegar
við vorum litlar, en ég hef ekki
ennþá lagt almennilega í þá.“
Danskar matarvenjur
Rólegt er yfir heimili Þórdísar á
aðfangadag fyrir utan almennt matarstúss sem dagurinn fer að mestu
í. „Við erum nokkurnveginn búin að
vera með sama matseðilinn alla tíð.
Amma mín var dönsk og ólst ég því
upp við hægeldaða önd, heimalagað
rauðkál og risalamande í eftirrétt.
Sem betur fer hefur manninum
mínum hugnast þessi matur þó svo
að hann hafi ekki verið par hrifinn
af grjónagrautnum eins og hann
kallaði hann fyrst. En núna leggjum við mikla alúð í grautinn og er
hann eldaður eftir kúnstarinnar
reglum.“

Þórdís hefur nokkrum sinnum
eytt jólunum á erlendri grundu og
fannst það dásamlegt. „Í fyrsta
skiptið sem ég hélt jólin erlendis
var ég tvítug au pair-stúlka í New
Haven í Bandaríkjunum, þar héldum við þrjár vinkonur saman jólin
fjarri nánustu ættingjum og áttum
yndislegan tíma saman sem mun
aldrei gleymast. Mér þykir alveg
einstaklega vænt um minningarnar
sem sköpuðust þau jólin. Vinnu
minnar vegna hef ég svo þurft að
eyða jólum og áramótum erlendis
sem var alveg yndislegt enda gaman að gera eitthvað öðruvísi með
góðum vinnufélögum. Það skapast
einstaklega góður andi í þessum
litla hópi sem áhöfnin er og oftar
en ekki fá makar og börn að fljóta
með, það er ævintýri sem gaman
hefur verið að upplifa.“
Einnig hefur fjölskylda Þórdísar
kosið að eyða jólum í fríi á Flórída
og því auðheyrt að fjölskyldan er
ekki föst í heilögum hefðum.
„Fyrstu jólin okkar úti fylltum við
töskurnar af Nóa konfekti, malti og
appelsíni, laufabrauði og fleiri
kræsingum að heiman og vorum því
með sama matseðilinn og heima og
stóðum sveitt yfir pottunum allan
aðfangadag. „Þórdís segir það ekki
alveg hafa verið málið og því hafi
verið gripið til þess ráðs ári síðar
að panta kalkún með öllu tilheyrandi út úr búð þar sem hún hafi
kosið að standa ekki í heilan dag í
eldhúsinu í góða veðrinu í Flórída.
„Það er hinsvegar skemmst frá því
að segja að næst verður farinn
millivegurinn,“segir þessi mikla
jólakona að lokum.

Þeytið egg og sykur vel saman þangað til
sykurinn finnst ekki lengur í blöndunni.
Þeytið því næst rjómann og vanillumaukið
saman.
Bræðið 1 bolla af sykri á pönnu þar til
hann er orðinn bráðinn og gullinbrúnn, hellið 1 bolla af vatni út í og smá salti. Sjóðið
blönduna á vægum hita þar til að sósan er
tilbúin.
Kælið hana vel og hellið henni svo varlega
út í rjómablönduna.
Blandið að lokum eggjablöndunni varlega
saman við rjómann.
Frystið og njótið.

Fáðu þér sígræna gæðajólatréð
- sem endist ár eftir ár!
Þessi jólatré eru í hæsta
gæðaflokki auk þess að vera
mjög falleg og líkjast þannig
raunverulegum trjám.
Einföld samsetning.

•
•
•
•

Ekkert barr að ryksuga
Ekki ofnæmisvaldandi
12 stærðir (60-500 cm)
Íslenskar leiðbeiningar

•
•
•
•

Eldtraust
Engin vökvun
10 ára ábyrgð
Stálfótur fylgir

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 09-18
Helgar kl. 12-18
Hraunbær 123 | s. 550 9800
www.gervijolatre.is
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Mæðgurnar þær
Þórunn og Leah Mist
eru svo sannarlega
tilbúnar að taka á
móti jólunum.

Morgunblaðið/Ófeigur

Toppurinn að
heyra í kirkjuklukkunum
Þórunn Högnadóttir, ritstjóri tímaritsins Home
Magazine og einn fremsti fagurkeri landsins,
veigrar sér ekki við að viðurkenna aðdáun sína á
jólunum og metnað sinn í jólahaldi heimilisins.
Kolbrún Pálína Helgadóttir | kolbrun@mbl.is

g er algjör jólaálfur
og byrja að undirbúa
jólin snemma í september. Um mánaðamótin september/
október er ég svo
yfirleitt búin að kaupa allar jólagjafir,
pappír, borða og búin að gera jólakortin,“ segir Þórunn. Hún segist nú
samt reyna að halda í sér og bíða með
skreytingarnar þar til október rennur upp. Gjafainnkaup og innpökkun
klárar Þórunn svo yfirleitt tveimur
vikum fyrir jól. „Ég bara elska þennan árstíma og nýt alls í kringum
hann.“
Spurð um hefðir og venjur þegar
kemur að kransagerð segist Þórunn
alltaf fara sínar eigin leiðir frá ári til
árs. „Ég hef alltaf gert minn eigin
krans og er aldrei með sama útlit á
kransinum fyrir utan eitt sem er alveg heilagt og það eru kertin. Þau
eru alltaf hvít.“ Þórunn segir jólatískuna einstaklega fallega í ár. „Mér
finnst ég sjá mikið af jólaskreytingum með hvítum kertum, könglum,
greni og margir setja tölustafi á kertin. En svo er þetta auðvitað allt
smekksatriði og það er margt mjög
fallegt í boði. Þemað hjá mér í ár er
hvítt, svart, lifandi greni og koparborðar með smá glimmeri. Einfalt og
fallegt.“ Þórunn segist skoða Pinterest mikið til að fá sínar hugmyndir en
vinkonur hennar í versluninni Magnoliu veiti henni einnig mikinn innblástur.
Þórunn segist ekki eiga sér neitt
sérstakt uppáhaldsjólaskraut en
stjörnur af öllum stærðum og gerðum séu í miklu dálæti hjá sér. „Svo er
ég ilmkertasjúk og á alltaf til greniilminn frá Bath and body works, og
jólasápurnar frá Williams-Sonoma.“
Þar sem Þórunn er dugleg að
skipta út jólaskrauti leikur mér forvitni á að vita hvað verður um jóla-

É

Þemað í kransagerðinni var einfalt
hjá Þórunni í ár en
útkoman er einstaklega falleg.

❄

„Ég hef alltaf gert
minn eigin krans
og er aldrei með
sama útlit á kransinum fyrir
utan eitt sem er alveg heilagt og það eru kertin. Þau
eru alltaf hvít.“
skrautið sem hefur skilað sínu hlutverki. „Ég hef vanið mig á að gefa
það, ég fór til dæmis með mikið magn
í Rauða krossinn í fyrra.“
Ein hefð er þó stór hluti af undirbúningi jólanna á heimili Þórunnar
og fjölskyldu en það er að fara saman
í Haukadalsskóg og fella þar drauma-

tréð. „Við veljum annað hvort stafafuru eða blágreni og erum yfirleitt
búin að koma því skreyttu upp tveimur vikum fyrir jól.“ Þórunn blandar
saman bæði nýju og gömlu skrauti á
tréð, aðallega í silfri, hvítu og gráu.
„Ég hef safnað mér ýmsu á tréð á
ferðalögum erlendis, því til viðbótar
finnst mér einstaklega fallegt að vera
með mikið magn af seríum. Síðustu
jól var tréð skreytt þrjú hundruð
perum.“ En hvað setur punktinn yfir
i-ið þegar kemur að jólahaldinu hjá
Þórunni? „Allt, en toppurinn er án
efa þegar ég heyri kirkjuklukkurnar í
Bústaðakirkju hringja inn jólin; fæ
gæsahúð. Og svo auðvitað dásamlegi
jólamaturinn hennar mömmu.“
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Aðventukransinn

Aðventustjakinn frá
Kähler klikkar ekki
Hafdís Hilmarsdóttir notaðist við Illumina-stjakann frá Kähler
þegar hún setti saman aðventukransinn sinn. „Hann er auðvelt að skreyta eftir eigin höfði,“ segir Hafdís, sem skreytti
kransinn meðal annars með þykkblöðungum og könglum.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

ar sem ég er mikil plöntukona ákvað ég að
skreyta stjakann með litlum þykkblöðungum
sem ég raðaði á til að byrja með. Síðan fyllti ég
upp í stjakann með hreindýramosa og skreytti
að lokum með nokkrum könglum. Gráu kertin
finnst mér svo passa vel við náttúrulega þemað
í kransinum,“ útskýrir Hafdís sem hefur notað aðventustjakann
frá Kähler síðustu fern jól en hún hefur alltaf skreytt hann á
ólíkan hátt fyrir hver jól. „Hráefnið sem ég notaði er auðveldlega hægt að fá úr náttúrunni, fyrir utan þykk„Hráefnið
blöðungana sem fást í blómabúðum. En þar
sem ég notsem að ég var svolítið á síðustu stundu að útbúa
aði er auðkransinn þá keypti ég allt hráefnið í næstu matvörubúð hér í Danmörku.“
veldlega hægt að fá

Þ

❄

Hafdís Hilmarsdóttir er búsett í
Horsens í
Danmörku.

úr náttúrunni.“

Heldur öllu skrauti í lágmarki
Hafdís segir stíl sinn vera mínimalískan og
einkennast af skandinavískum straumum „Ég
held litum í lágmarki og er mikið fyrir plöntur
og hluti sem minna á náttúruna. Þannig að
kransinn í ár er alveg í takt við minn stíl. Ég
hef aldrei verið mikið jólabarn þó að mér finnist auðvitað gaman á jólunum með fjölskyldunni. Ég held t.d. jólaskrauti í lágmarki og kaupi
mér bara tilbúnar smákökur ef mig langar í þær,“
segir hún að lokum.

Gómsætt

❄

Svona lítur aðventustjakinn frá
Kähler út áður en hann er skreyttur.

Piparduftið
svokallaða
frá Dracula
gefur ísnum
lakkrísbragð.
Getty Images/iStockphoto

Ís með lakkrísbragði
sem slær í gegn

fallegar og vandaðar jólagjafir fyrir börnin

Sælgæti og ís með pipardufti hefur tröllriðið öllu að
undanförnu og er þá ekki tilvalið að setja slíkt duft út í jólaísinn? Þetta svokallaða piparduft gefur ísnum skemmtilegt lakkrísbragð. Piparísinn er síðan hægt að bragðbæta
með súkkulaðispænum eða ferskum berjum svo dæmi
séu tekin. Þennan ís er lítið mál að útbúa og hann ætti að
slá í gegn hjá öllum, sérstaklega ungu kynslóðinni.
6 eggjarauður
1 bolli púðursykur
1 tsk. vanilludropar
½ l rjómi
2 matskeiðar Dracula
Pulver-lakkrísduft.

Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

Eggjarauðurnar, púðursykurinn
og vanilludroparnir eru þeytt vel
saman. Þá er rjóminn þeyttur í annarri skál, þó ekki stífþeyttur. Eftir
það er öllu blandað saman ásamt
piparduftinu með sleif. Athugið að
gott er að bæta duftinu smátt og
smátt út í ísblönduna og smakka ísinn til
og bæta við dufti eftir smekk. Að lokum er ísinn
settur í form og inn í frysti.

SEBRA
dúkkuvagn

DJECO
eldhús

22.900 KR.

21.900 KR.
DONE BY DEER
kubbar

6.400 KR.

Skólavörðustíg 5 • 101 Reykjavík • www.litiliupphaﬁ.is
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Fyrir bestu vinkonuna

❄

Dásamlegt baðsalt, 3.590 krónur í
Snúrunni.

Sætir
sokkar,
5.900
krónur í
Hjarni.

Augnskuggar frá
Viseart, 14.990
krónur í Fotia.is.

Armband frá Sif Jakobs,
13.900 krónur.

Spara
Spreða

Kerti frá Meraki, 8 cm,
2.895 krónur í Fakó.

Svöl heyrnartól frá
Marshall, 11.995
krónur í Elko.

Stafaplakat eftir Sigríði
Rún, 5.500 á vefnum
sparkdesign space.com.

Vasi frá Finnsdottir,
14.900 krónur í
Snúrunni.

Fallegt fyrir bestu vinina
Bestu vinirnir mega ekki gleymast um jólin; hvort sem þú munt
spara eða spreða í vininn þá er það hugurinn sem gildir.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

Fyrir besta vininn

HUGURINN
SEM GILDIR

❄

Hugmyndir að fallegum og
gagnlegum gjöfum sem
kosta undir 2.000 krónur.

EINHLEYPA
KONAN
Þær sem eru lausar og
liðugar hafa heimild til að
spreða smá í sjálfar sig
í desember.

GRÆJUR
OG GÓSS
Réttu tækin og tólin gleðja
græjufíkilinn sem elskar alltaf jafn mikið að leika sér.

앸

Flothetta og fótaflot í
setti, 17.900 á vefnum
sparkdesignspace.com.

Fugl frá Normann Copenhagen, 11 sentímetrar. Líf & list,
5.850 krónur.

Dásamlega
skemmtilegur
vasi frá Serax,
minni týpan
kostar 9.800
krónur í Duka.

Spara
Kerti frá Pyropret, 5.500 krónur í Snúrunni.

Hlýr ullartrefill,
12.800 krónur í
Geysi.

Spreða

Lyklakippa frá
OYOY, 3.990
krónur í
Hjarni.

Kaffibrúsi frá Hjarni,
4.990 krónur.

Sauvage-herrailmur frá Dior,
12.399 krónur, 60 ml í Hagkaupum.
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Dásamleg
sturtusápa
fyrir hann
með júníper-, kardimommu- og
viðartónum,
1.695 krónur frá Avon.

Sokkar,
1.895 krónur
í Lindex.

Stílhrein og sæt skál
fyrir heimilið, 895
krónur í IKEA.

Eiturefnalaus
reykelsi úr Systrasamlaginu, 990 krónur.

Jólagjafir undir 2.000

Mjólkurþeytari úr
Tiger,
1.000
krónur.

Það þarf ekki alltaf að vera dýrt að gleðja þá sem manni þykir vænt
um. Um fram allt er það hugurinn sem gildir. Hér má líta á fallegar
gjafir sem allar eiga það sameiginlegt að kosta undir 2.000 krónum.
Kolbrún Pálína Helgadóttir | kolbrun@mbl.is

Vasapeli, 900
krónur í Tiger.

Kósí-inniskór
frá IKEA,
1.690 krónur.

Fallegur trefill í
björtum litum. 1.895
krónur í Lindex.

Afmælisdagar með
málsháttum. Bókin
kom fyrst út árið 1950,
öðlaðist miklar vinsældir og var prentuð
margoft síðan. Hér
hefur bókin verið
endurskoðuð og færð
í nútímalegri búning.
1.699 krónur í Pennanum Eymundsson.

ð
aðbaonnr 23.des
l
h
u
t
Skö0 og 14:30 þ
!
11:3
i
l
alega
mil
m
í
t
ð
Panti

- JÓLAGRILLPARTÝ Gel Finishnaglalakk.
Áferðin verður
eins og þegar
notaður hefur
verið UV-lampi.
10 ml. 1.395
krónur. www.avon.is.

Allt borðið nýtur saman stórkostlegs
hlaðborðs að hætti Sjávargrillsins.
FJÖGRA RÉTTA
Fallegur
espresso-bolli úr
Nordic coallínunni hjá Broste í
Húsgagnahöllinni.
1.390 krónur.

- JÓLASÆLKERAVEISLA Æðisleg hátíðarveisla sem
kemur þér í jólagírinn.
ÞRIGGJA RÉTTA

- JÓLAHÁDEGI Hádegisveisla eins og þær gerast
bestar um hátíðirnar.

Opnunartímar yfir hátíðirnar

Kertastjaki úr
marmara, Húsgagnahöllinni,
1.495 krónur.

Notalegir
vettlingar
í kuldanum,
1.895
krónur
parið í
Lindex.

23. des
24-25.des
26. des
31.des
1. jan
2. jan

| Skötuhlaðborð frá kl 11:30-14:30 & 17:00-22:30 (alacart)
| Lokað
| 17:00-22:30
| 17:00 (borðapantanir til 21:00)
| 17:00-22:30
| 11:00-15:00 & 17:00-23:30

SJÁVARGRILLIÐ - SKÓLAVÖRÐUSTÍG 14 - 571 1100

SJAVARGRILLID.IS
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Fullkomin
sjálfshátíð

Konur sem hafa
smekk fyrir fíniríi
tóku andköf þegar þessi taska frá
Gucci kom á
markað. Hún fer
vel í öll fínu boðin sem einhleypa
konan er alltaf í.
Hún kostar í
kringum 160.000
kr. í Bretlandi.

(einhleypu konunnar)

Það er margt vitlausara en að
kaupa sér dúnmjúka flauelspúða til að hjúfra sig upp að í
sófanum. Þessir eru úr Snúrunni og kosta 10.900 kr.

Einhleypar konur mega ekki
vera illa lyktandi.
Þessi guðdómlegi ilmur
fæst í Madison
Ilmhúsi og kostar í kringum
27.000 kr.
Þessi taska frá Louis Vuitton
gerir öll föt að hátíðafötum.
Hægt er að halda á henni en líka
hengja hana utan á sig með ólinni. Þetta snið hefur verið framleitt síðan 1930 og er því meira
en klassískt eða sönn fjárfesting eins og einhver myndi
segja. Taskan kostar í kringum
250.000 krónur í Bretlandi.

Ef það er einhvern tímann eftirsóknarvert að vera á föstu þá er
það um jólin. Desember er óneitanlega rómantískasti mánuður
ársins þar sem kærustupör geta notið lífsins saman; labbað
Laugaveginn í snjókomu, legið nakin saman á feldi fyrir framan
arineld, makað marengstoppadeigi hvort á annað yfir jólabakstrinum og planað glassúrhúðaða framtíð.
Marta María | martamaria@mbl.is

Í

desember ná nefnilega allt enda
kemur vísareikningurinn ekki fyrr
en í febrúar! Því miður er lífið ekki
alltaf eins og í rómantískum
Hollywood-myndum og þá þurfa
konur að taka málin í sínar hendur. Riddarinn á hvíta hestinum
skýtur örvum sínum í allt aðrar áttir og til þess að breiða
yfir vonbrigði allra vonlausu
vonbiðlanna á Tinder
þarf að verðlauna sig og
það almennilega. Einhleypar konur með
þokkaleg fjárráð munu
ekki fara í jólaköttinn ef
þær fara eftir þessum
dúndurlista. Í desember
má nefnilega allt, nema
vera fáviti.

Slæðurnar
sem Katrín
Ólína Pétursdóttir hannaði
fyrir Saga
Kakala eru
guðdómlegar.
Þær eru úr
100% silki,
kosta 21.900
kr. og fást í
Mýrinni, Galleria Reykjavík
og í Listasafni
Íslands.
Margur kvenpeningurinn tók andköf þegar þessir skór frá
Gucci komu á markað. Þær hávöxnu
myndu án efa splæsa í
þessa flatbotna ef þær
ætla að verðlauna sig. Í Bretlandi
kosta þeir í kringum 80.000 krónur.
Einhleypar konur geta ekki verið slæmar í húðinni. Þetta krem
frá Chanel gefur mikinn raka
og einstakan ljóma. Það fæst í
Sigurboganum, í Hagkaupum
og á fleiri stöðum.

Eigum allt á börnin
og í pakkana
þeirra!

Þar sem einhleypa
konan er ekki með
ávísun á daglegt fótanudd frá makanum
kemur franska töfrakremið frá Guinot að
góðum notum. Um er
að ræða kælandi fótakrem sem róar fótapirring og veitir mikinn
unað. Það fæst á öllum
betri snyrtistofum
landsins.

EIR loðfóðruð
rauðrefsúlpa
frá FELDUR
verkstæði yljar í vetrarkuldanum. Hún
kostar
158.000 kr.

Lífið er of stutt fyrir ljóta skó.
Gaddarnir frá Valentino hafa
gert allt tryllt síðustu ár. Hér
eru þeir notaðir í kantinn við
öklann og kemur það hreint
út sagt vel út. Hægt er að
nálgast þetta skópar á Net-aPorter.com og kosta þeir um
80.000 krónur í Bretlandi.
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Spilið #kommentakerfið dregur
fram skrýtnar
hliðar fólks.
6.350 krónur í
Spilavinum.

Bók um einn mesta
furðufugl kvikmyndasögunnar,
Ron Burgundy.
2.385 krónur í
Pennanum
Eymundsson.

Fisheye-myndavél, fyrir þá sem
vilja ekki taka venjulegar myndir.
10.900 krónur í Hans Petersen.
Einstakur sparibaukur. 9.990
krónur í Hrími.
Hver vill ekki eiga númeraplötu
með t.d. nafninu sínu á? Framleitt á Litla-Hrauni, 3.500 krónur.

Hugmyndir
Myndabók af hundum að
hrista sig, 3.111 krónur í
Pennanum Eymundsson.

Öðruvísi bókastoð, 5.250
krónur í Heimkaupum.

Jólagjafir fyrir
furðufuglinn
Furðufuglinn, sem kann allt skrýtið að meta, má
ekki gleymast um jólin. Allt sem er öðruvísi og
spes gleður hann. Það er langskemmtilegast
að velja gjöf fyrir þessa týpu enda þarf hún bara
að vera skemmtileg og svolítið sérstök, þá ætti
hún að slá í gegn.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

Uppblásinn hattur
fyrir kött, einmitt.
1.290 krónur í
Dogma.

Fótameðferð í Fish Spa Iceland á
Hverfisgötu er svo sannarlega
spes upplifun. Verð: 4.990
krónur (20 mínútur).

NYX-Liquid Suade-varalitur í
litnum Little denim dress. Fyrir
þær sem þora að vera öðruvísi.
1.795 krónur í Hagkaup.
Jólakort
frá Asos,
420
krónur.

Virkilega
spes lyklakippa , 703
krónur á
ASOS.com.

LAMPAR FYRIR
JÓLABÓKALESTURINN
Lampi á mynd:
Belid Sway

Gríma fyrir hressu týpuna,
4.990 krónur í Dogma.

Gulrótayddari,
2.490 krónur í
Dogma.

Klærnar hans
Freddy Kruger úr
kvikmyndinni A
Nightmare on Elm
Street. 18.499
krónur í Nexus.

Ármúla 24
585 2800 - rafkaup.is
Opið virka daga 9-18
laugardaga 11-16
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Fallegt plakat
eftir listamanninn Børge
Bredenbekk.
6.950 krónur,
Epal.

Heimilisilmur,
5.600
krónur í
Heimahúsinu.

Bókin Inni er falleg bók eftir
hönnuðinn Rut Káradóttur.
Bókin tekur sig vel út á kaffiborðinu. Verð: 10.990 krónur í
öllum helstu bókabúðum.

Slakandi og hreinsandi
Angan baðsalt, 3.900
krónur. Fæst í Snúrunni.
Koparlituð veggklukka úr línu
Georg Jensen, 48.850 krónur.

Finnsdottir
Big Bigfoot
lampinn vinsæli, 79.900
krónur. Fæst í
Snúrunni.

Jólagjafir fyrir
heimilisfagurkerann
Fagurkerar fagna ekki bara jólunum
fyrir þær sakir að fá að skreyta og
gera heimilin sín falleg heldur gæti
einnig eitthvað ánægjulegt leynst í
jólapakkanum sem gleður auga þeirra
og fegrar heimilið í senn.
Kolbrún Pálína Helgadóttir | kolbrun@mbl.is

Kaffibolli sem
ber heitið Love
úr vinsælu
Múmínálfalínunni. Verð:
3.490 krónur í
Modern.
Sælgætisskál með
loki, 7.800 krónur.
Heimahúsið.

Flos 265lampinn fæst
í Casa og
kostar
110.000
krónur.

HEY-rúmföt, en
verslunin Epal selur
þetta fallega merki.
32 cm hár ananas úr verslunni Modern til
að skreyta
heimilið. 11.992
krónur.

Kaffiborð úr versluninni Epal.
Hönnun:
Thomas Bentzen,
26.900 krónur.

Frábær gjöf fyrir
dömur á öllum aldri

Helstu útsölustaðir í Reykjavík
Allar sundlaugar, Apótekarinn Mjódd,
Borgarapótek, Lyf og heilsa; JL húsi,
Kringlu og Austurveri, Minja,
Snyrtivörubúðin Glæsibæ, Mistý,
Lyfjaver, Reykjavíkur Apótek,
Árbæjarapótek, Urðarapótek,
Balletbúðin Arena.
Netverslanir Aha.is, Heimkaup,
Krabbameinsfélagið og Netsöfnun.

Fáanleg í 12 litum
í fullorðins- og barnastærð.

Þessi blómavasi er úr Hammershøi-línunni sem HansChristian Bauer hannaði fyrir
Kähler. Hæð 25 cm, 12.980
krónur. Líf og list.

Nánar um sölustaði á facebook

200x140 cm ullarteppi eftir hönnuðinn Andreu Magnúsdóttur úr línunni AndreA home. 28.000 krónur.

Fallegt kristalsglas, 14.900
krónur. Fáanlegt
í Snúrunni.
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Beats SOLO3, þráðlaus
heyrnartól eru ekki bara
einstaklega flott heldur
eru þau þekkt fyrir gæðin. 49.995 krónur í Elko.

Fullkomið
fyrir
tæknifíkla
Það þarf að vanda valið þegar
kemur að þeim sem elska allar
tækninýjungar og græjur.
Sniðugur og vandaður
tæknibúnaður sem gleður
augað er fullkomin gjöf fyrir
tækninördið sem hefur alltaf
jafngaman að því að leika sér.

Hugmyndir

Þráðlaus hátalalari frá
Harman Kardon gerir
tónlistarunnandanum
kleift að hlusta á tónlist í
miklum gæðum á auðveldan hátt. 24.990 krónur, Sjónvarpsmiðstöðin.

LuMee-selfie-hulstur
fyrir iPhone tryggir
flottar sjálfsmyndir.
Kostar 7.990 krónur í
verslun Nova.

Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

Hleðslusteinn frá
Kreafunk er græja sem
bjargar málunum.
7.990 krónur í Fakó.

Canon PowerShot G9 X-myndavélin er
afar nett og meðfærileg. Býður upp á
ýmist litla eða mikla handvirka stjórn
og uppfyllir kröfur atvinnufólks. Svört,
89.900 krónur í Nýherja.

Samsung Gear VR-sýndarveuleikagleraugu bjóða upp á
svakalega skemmtilega upplifun, virka með Samsungsímum. 19.990 krónur í
verslun Símans.
Misfit Shine 2-skrefa- og svefnmælir er fullkomin gjöf fyrir heilsu- og tæknifíkilinn en úrið
mælir skref, vegalengd og gæði svefns svo
fátt eitt sé nefnt. 16.990 krónur í Ormsson.

Fyrir jólin.
Þú ﬁnnur vandaðar Mercedes-Benz gjafavörur í Öskju.
Kíktu á gjafavara.mercedes-benz.is og skoðaðu úrvalið.

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“
á Facebook
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Samung Gear IconX eru
þráðlaus heyrnartól frá Samsung sem haldast mjög vel í
eyra, jafnvel þegar þú ert á
hlaupum. Einnig geta heyrnartólin mælt vegalegd, tíma,
hjartslátt og fjölda brenndra
hitaeininga. Á meðan á æfingu stendur geta heyrnartólin talað 15 mismunandi
tungumál til að veita þér upplýsingar, 34.990 krónur í
verslunum Símans.

Mercedes-Benz sleði fyrir
litla dellukallinn, verð
16.500 krónur hjá Bílaumboðinu Öskju, Krókhálsi 11

iGrill 2 frá iDevices er
kjöthitamælir sem vinnur
með símanum þínum og
lætur þig vita þegar kjötið
hefur náð réttu hitastigi.
Snilldartæki sem hjálpar
þér að elda hina fullkomnu máltíð. Rafhlaðan
í iGrill 2 endist í allt að
150 klst. Tækið tengist
við símann með bluetooth,14.990 krónur.
www.istore.is

Mercedes-Benz
iphone hulstur ,
fæst bæði í hvítu og
svörtu, 4.650 krónur hjá Bílaumboðinu Öskju,
Krókhálsi 11.

Taktu ljósmyndirnar þínar á næsta stig með EOS
750D. 3 klst. námskeið og bókin Stafræn ljósmyndun á Canon EOS fylgir með þessari glæsilegu
myndavél, 119.901 krónur í Nýherja.

Allt í einni hjólatölvu fyrir
hjólreiðamanninn.
Fyrir æfingu, keppni, rötun
og gagnadeilingu, 84.900
krónur í versluninni Garmin.

Jólagjafir
dellumannsins
Dellustrákarnir þurfa ekki að fara í
jólaköttinn þessi jólin því mikið er um
nýjungar af tækjum og tólum. Hvort
sem þú vilt fylgjast með steikinni í gegnum símann þinn eða fylgjast með lífinu
ofan frá þá er allt hægt og flest til.

DJI Phantom 4-dróni með
tveimur aukarafhlöðum og
hleðsluhub, 209.990 krónur í iStore í Kringlunni.

iPhone 7 Plus,
134.990 krónur
ódýrasta gerð í
versluninni Epli.

Kolbrún Pálína Helgadóttir | kolbrun@mbl.is

Glæsilegur plötuspilari með innbyggðum formagnara og USB-tengi.
34.990 krónur í Sjónvarpsmiðstöðinni.

Þetta glæsilega kolagrill gleður alla
þá sem áhuga hafa á mat og matargerð. Það tekur hvorki meira né
minna en 23 hamborgara í einu,
59.995 krónur í Byko.

Mercedes-Benz sparkbíll
fyrir unga og upprennandi
ökumenn. Verð 19.500 krónur hjá Bílaumboðinu Öskju,
Krókhálsi 11

kollurinn – margir litir

Tí l
Tímalaus
ííslensk
l k hö
hönnun
eftir Sigurð Má Helgason

Gjöfin fyrir
útivistarkærustuna
Ef þú átt kærustu eða eiginkonu sem
hefur unun af útiveru en er ekki nægilega vel búin, þá er nýja úlpan frá
66°Norður guðdómleg. Hún heitir
Hofsjökull PrimaDown og er með
mattri áferð og einangruð úr 50%
Primaloft og 50% dún. Hún þornar því
hraðar en klassísk dúnkápa en er á
sama tíma létt og heldur vel hita.
Snúrugöng eru í mitti og hettu, tveir
vasar á hliðum og einn vasi innan á.
Verð 79.000 kr.
Hofsjökull PrimaDown
er ansi hreint vel sniðin
og smekkleg.

❄
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Taflmenn úr plasti, kóngurinn er 85 mm
hár með filti undir stalli. Vel stöðugir á
borði, 3.980 kr. í Spilavinum.

Hugmyndir

Fishermans’s Cap. 66°N húfa.
100% Merino-ull að utanverðu,
100% ull að innanverðu. Hægt að
snúa húfunni við og nota hana á
„röngunni“, 6.900 krónur.

Nikon myndavél.
14.995 krónur í Elko.

Satúrnus tímastjórnunardagbók
fyrir árið 2017,
2.899 krónur í A4.

Nytsamlegt fyrir
unglingana
Plakat
REYKJAVÍK
POSTERS,
Acapulco,
7.950 krónur í
Epal.

Það getur verið vandasamt að velja
gjafir fyrir unglingana okkar en einstaklega ánægjulegt ef vel tekst til.
Kolbrún Pálína Helgadóttir | kolbrun@mbl.is

Bleik 0,65 l,
Poul Pava
great guysvatnsflaska
sem lífgar
upp á
tilveruna frá
Húsgagnahöllinni,
1.990 krónur.

Ferðataska, ein sú léttasta í
heimi. Þyngd aðeins 2,05 kg
og stærð 70 x 41 x 23 cm, tekur 56L. Góð ferðataska sem
hentar vel í ferðalagið og
verslunarferðirnar. Er með 4
tvöföldum hjólum. Til í stærðum 58 cm, 70 cm og 80 cm.
Kemur í bláu og dökkgráu,
19.999 krónur í Eymundsson.

❄

Nike-inniskór sem henta
öllum tásum. 3.990 krónur
á www.icepharma.is.

Ennheiser HD4.30i
over-ear heyrnatól
fyrir iPhone, 13.495
krónur í Elko.

Apple úrið er nytsamlegt í
ræktinni.

Jólagjöf græjufíkilsins
ttu græjuóðan maka sem
hreyfir sig of lítið og mætir
aldrei á réttum tíma? Ef
svo er þá er Apple-úrið hin fullkomna jólagjöf. Um er að ræða persónulegustu vöru sem fyrirtækið
hefur framleitt en úrin eru mjög
fjölbreytt og hægt að leika sér með
þau út í hið óendanlega. Hægt er að
fá úrin í nokkrum litum og stærðum
og hægt að leika sér með val á ólum.

Á

Hægt er að hafa skjáinn eftir eigin
smekk.
Apple hannaði sérstakt kerfi til
þess að skipta um ólar og er því
mjög auðvelt að skipta út og setja
nýja ól á.
Apple Watch fæst í tveimur útgáfum hjá Epli: Apple Watch Sport
og Apple Watch. Fyrri útgáfan er úr
styrktu en léttu áli og hertu gleri, en
sú seinni er úr 316L ryðfríu stáli og
safírkristal. Apple Watch krefst
iPhone 5, 5S, 6, 6S eða nýrri síma
með iOS 9. Apple Watch kostar frá
49.900 kr. í Epli
martamaria@mbl.is
Hægt er að leika sér endalaust með Apple úrið.

Jólagjöfin
hennar
Tryggvagötu 18 - Sími 552 0160 - Opið alla virka daga kl. 13.00-18.00
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Hvernig er samband
okkar við peninga?

❄

Edda Jónsdóttir, leiðtogamarkþjálfi hjá Edda Coaching, segir að það færist í
vöxt að fólk gefi andlegar jólagjafir. Hún leggur mikið upp úr góðu jólahaldi en
vill að við hugum betur að andanum og pælum minna í hlutum.
Marta María | martamaria@mbl.is

ífellt fleiri aðhyllast sjálfbæran lífsstíl sem
felur í sér að eiga færri hluti. Upplifanir,
reynsla og þekking eru verðmæti sem
standast tímans tönn og andlegar jólagjafir
eru því í takt við nýja tíma. Eða eins og
Benjamín Franklín sagði: „Að fjárfesta í
þekkingu, veitir besta ávöxtun“,“ segir Edda.
Edda býður upp á námskeið sem kallast Fjárhagslegt
frelsi á 12 vikum. Hún segir að þetta henti vel fyrir þá sem
vilja fara betur með peningana sína.
„Fjárhagslegt frelsi á 12 vikum byggist á hugmyndum
um sjálfbærni og fjárhagslega valdeflingu einstaklingsins.
Það byggist einnig á þeirri staðreynd að öll stefnum við að
fjárhagslegu frelsi með einum eða öðrum hætti. Fæst erum við hins vegar með áætlun um það hvernig við ætlum
að láta þann draum verða að veruleika. Á námskeiðinu
Fjárhagslegt frelsi á 12 vikum gefst þátttakendum tækifæri til að útbúa slíka áætlun.
Fyrstu vikur námskeiðsins eru helgaðar sjálfsþekkingu.
Þar gefst tækifæri til að kynnast peninga-DNA-inu, sem
er einstakt hjá hverjum og einum. Samband okkar við
peninga og peningahegðun er þvínæst til skoðunar. Þar
gefst tækifæri til að sleppa tökunum á peningasögunni
sem tilheyrir fortíðinni og hefjast handa við að skrifa nýjan kafla – eða jafnvel nýja bók þar sem kveður við nýjan
tón í peningasögunni. Þegar kemur að sambandi okkar við
peninga er ýmislegt sem hefur áhrif eins og til dæmis
venjur. Við skoðum þessa þætti með það í huga að endurstilla forritið ef svo má segja. Þannig fæst betri árangur til
framtíðar. Í lokin byggjum við svokallað peningakerfi sem
miðar að því að gera peningamálin skemmtileg. Fjármálaumsýsla á ekki að vera kvíðaefni heldur tilhlökkunarefni
og því notum við skapandi aðferðir þar sem styrkleikar
hvers og eins eru í forgrunni.
Ólíkt flestum öðrum fjármálatengdum námskeiðum á
netinu – er þetta klæðskerasniðið. Hvernig er hægt að
bjóða klæðskerasniðna lausn á netinu? spyrja sumir. Jú,
það er hægt því að upplifun hvers og eins á námskeiðisefninu helgast af peninga DNA-i við komandi, sem greint er á
upphafsstigum námskeiðsins. Þetta er einfalt, aðgengilegt, skapandi og skemmtilegt. Með þessari mannbætandi
jólagjöf gefst því tækifæri til að gefa gjöf sem heldur

S

áfram að gefa viðtakanda um ókomna tíð,“ segir hún.
Nú hefur þú mikið stúderað erkitýpur og jólin. Getur
það hjálpað fólki mikið að vita hvaða erkitýpa það
er?
„Sjálfsþekking var hornsteinn í
menningu Forn-Grikkja og vestræn
menning byggist í raun á þessum
hornsteini þó að það gleymist oft
í amstri dagsins. Hugmyndina
um erkitýpur má einnig rekja til
Forn-Grikkja sem áttuðu sig á
mikilvægi þess að einstaklingurinn gæti fundið innri samhljóm í straumþunga samfélagsins.
Ég tala um samsetingu peningaerkitýpanna eða peningapersónugerðanna sem peninga DNA-ið
okkar. Það hefur hjálpað mér mjög mikið Edda Jónsdóttir, leiðtogamarkþjálfi hjá
að kynnast mínu peninga DNA-i og einnig
Edda Coaching.
þeim sem ég hef unnið með að fjárhagslegri valdeflingu á undanförnum árum. Það er sérstaklega
skemmtilegt að setja þessar hugmyndir í samhengi við jólin, þar sem peningahegðun okkar virðist afhjúpast á einskæran hátt á þessum árstíma.“
finnst bæði gaman að undirbúa jólin og einnig að njóta þeirra.“
Edda segir að námskeiðið sé ekki fyrir þröngan hóp
Hvað finnst þér best við aðventuna?
fólks heldur séu mjög margir að glíma við peninga„Það er eftirvæntingin og hátíðleikinn. Mér finnst líka foráskoranir af einhverju tagi.
réttindi að upplifa aðventuna og jólahátíðina með augum
Lausnir fyrir alla sem vilja taka ábyrgð
barnanna minna. Ég fer yfirleitt á jólatónleika og horfi á jólamyndir. Svo finnst mér gaman að fara í kirkju á aðventunni og
„Birtingarmyndirnar eru mjög mismunandi en þær eru
syngja jólasálma. Almennt er ég frekar meyr á þessum árstíma
áskoranir engu að síður. Þetta námskeið er sett saman
og geri grín að sjálfri mér þegar ég tárast af gleði og þakklæti.“
með það í huga að búa til lausn sem getur hentað fólki
óháð því hverjar peningaáskoranirnar eru. Þetta hentar
Edda eldar kalkún á aðfangadag.
þeim sem eru tilbúnir að taka ábyrgð á peningamálunum
og breyta því sem breyta þarf. Þetta hentar þeim sem
langar til að búa til skemmtilegt og skapandi kerfi utan
um fjármálin.“
Edda er mikið jólabarn og segist vera dægurstjarna
þegar kemur að peningamálum.
„Mín efsta peningaerkitýpa eða persónugerð er dægurstjarnan og hún fær að njóta sín um hátíðarnar. Mér

Rjóminn
í ísnum

Getty images

„Við fengum alltaf kalkún heima hjá afa á aðfangadagskvöld
á æskuárum mínum, svo ég held í hefðina. Kalkúninn er fylltur
og eldaður eftir kúnstarinnar reglum. Ég stend yfir honum frá
morgni og nostra við hann – milli þess sem ég laga trönuberjasósu frá grunni, brúna rósakál og útbý annað meðlæti. Þetta er
besta máltíð ársins. Ég hringi gjarnan til móðursystur minnar
sem er búsett í Bretlandi og ráðfæri mig við hana á meðan á
eldamennskunni stendur. Hún er nokkurs konar guðmóðir
eldamennskunnar í mínum huga. Vinir mínir á Ítalíu hafa sagt
að fjölskyldan mín sé ítalskari en allt sem ítalskt er. Við getum
talað um mat í margar klukkustundir og þegar við hittumst þá
er borðað!“
Þarftu alltaf að hafa allt eins eða ertu
„Þegar kemur að
opin fyrir nýjungum?
sambandi okkar
„Hefðir eru góðar en ég er forvitin og
nýjungagjörn að upplagi. Þess vegna
við peninga er
prófa ég mismunandi eftirrétti um jólin
ýmislegt sem hefur áhrif,
ár hvert. Við höfum líka haldið jólin í
nokkrum löndum og það hefur mér þótt eins og til dæmis venjur.“
dýrmæt reynsla. Til dæmis eru eftirminnileg jólin 2006, þegar
ég var í meistaranámi við Bologna-háskóla á Ítalíu. Móðir mín
kom og hélt jólin með okkur, enda voru þetta fyrstu jól frumburðar míns og fyrsta barnabarns hennar. Við keyrðum til
Rómar og komum þangað að kvöldi annars í jólum. Þar gengum
við inn á upplýst Péturstorgið þar sem fæðingarsaga Jesú var
sett á svið á miðju torginu. Þeirri sýn gleymi ég aldrei. Hátíðleikinn var hreinlega áþreifanlegur.“

❄

Reynir að vera skapandi í jólaundirbúningnum
Talið berst að börnum og barnauppeldi. Edda er á því að það
skipti miklu máli að setja börnum skýrar reglur. Þegar ég spyr
hana að því hvað við getum gert til þess að börn verði ekki of
heimtufrek og vanþakklát um jólin segir hún að það skipti máli
að kenna þeim um gildi og það eigi ekki bara við í desember.
„Á aðventunni finnst mér gaman að lesa gamlar jólasögur
fyrir börnin mín. Sér í lagi þær sem enduróma gamla tímann
þegar lífið var einfaldara og snérist meira um samveru en
minna um hluti. Svo hef ég reynt að vera góð fyrirmynd með því
að vera meira skapandi í jólaundirbúningnum. Búa hluti til í
höndunum og leyfa börnunum að taka þátt í því. Einnig höfum
við bakað smákökur og pakkað inn í litla pakka og fært útigangsfólki dagana fyrir jól. Það gefur börnunum mikið að gefa
af sér og upplifa hvað litlir hlutir sem þau taka sem sjálfsögðum
hlut, geta skipt þá sem minna eiga miklu máli. Það finnst mér
vera kjarninn í jólaboðskapnum. Þetta er jú hátíðin þar sem við
fögnum stærstu gjöfinni, sem er kærleikurinn.“
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Hönnun
Það er mismunandi grafík á
hvorri hlið jólapappírsins.
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„Á þessum
árstíma er
það áskorun
að finna jólaandann.“

Brúnir og
grænir tónar
einkenna
jólalínuna.

Ólöf Birna Garðarsdóttir
og Hildur Sigurðardóttir
eru eigendur Reykjavík
Letterpress.
Morgunblaðið/Golli

Áskorun að koma sér
snemma í jólagírinn
Þær Ólöf Birna Garðarsdóttir og Hildur Sigurðardóttir, grafískir hönnuðir
og eigendur Reykjavík Letterpress, hanna og búa reglulega til jólalínur sem
innihalda meðal annars jólakort og jólapappír. Í ár er jólalínan mínímalísk og
smart. Þær Ólöf og Hildur eru svo sannarlega komnar í jólagírinn enda
þurfa þær að byrja að vinna jólalínuna strax í lok sumars.

Íslensk hönnun
- fyrir þig -

Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is
ár er jólalínan okkar í hlýlegum og minimalískum stíl þar sem kopar og grænir tónar
spila lykilhlutverk. Jólakortin eru tvennskonar, annars vegar grænn pappír og hins
vegar brúnn pappír. Hvort tveggja kemur í
fallega brúnleitum umslögum. Síðan er það
allt fyrir jólagjafirnar! Jólapappírinn er himneskur og
við bjóðum upp á tvær
gerðir af honum. Það
sem er skemmtilegt við
jólapappírinn okkar er
að það er mismunandi
grafík á hvorri hlið sem
gerir innpökkunina enn
ánægjulegri. Við erum
líka með jólabréfpoka sem henta vel
undir allskonar
smærri gjafir og
einnig sex mismunandi gerðir af merkimiðum í stíl við allt
saman,“ segja þær
spurðar út í nýju jólalínuna.
Þetta er þriðja jólalínan sem Letterpress
sendir frá sér en fyrirtækið hefur verið
starfrækt í sex ár. „Í
síðustu jólalínunni
höfðum við léttleika og húmor í fyrirrúmi og fengum til liðs við okkur hina frábæru Rán Flygening sem
myndskreytti hinn eina sanna jóla ToDo-lista! Þar lékum við okkur með allt sem við teljum okkur trú um að
verði að klára fyrir jólin og teikningarnar hennar Ránar gerðu línuna glettilega góða. Þær hentuðu Letterpress-prentaðferðinni frábærlega vel. Sú aðferð er er

Í

svo falleg og færir alla flotta grafík og texta á nýtt
plan, dýptin og einstök áferðin er bara svo dásamleg.“
Notast við hress jólalög
Þær Ólöf og Hildur koma sér ansi snemma í jólagírinn en það getur stundum verið krefjandi. „Já, helst
þyrftum við að koma okkur í gírinn í sumarlok. Á þessum árstíma er það áskorun að
finna jólaandann,“ útskýrir
Ólöf sem kveðst t.d. notast við
hress jólalög til að koma sér í
jólagírinn. „Við erum mikil
jólabörn og elskum að velta
því fyrir okkur hvernig jólakort við viljum senda og
hvernig okkur langar að
pakka gjöfunum inn. Eðlilega
er það okkar smekkur sem
Rán Flygening
myndskreytti fyrir
ræður útkomunni í bland við
seinustu jólalínu
tíðarandann.“
Letterpress.
En hjá Letterpress er
ekki aðeins hægt að
kaupa tilbúna jólalínu
heldur vinna þær
Ólöf og Hildur
einnig eftir séróskum. „Slíkum
verkefnum fer
fjölgandi milli ára.
Það er gaman að heyra
margt fólk segja að það
sendi færri jólakort nú til dags heldur en
það gerði áður fyrr, en vilji þá hafa þau extra falleg,“
segir Ólöf.
Upplýsingar um sölustaði Letterpress má finna á
Facebook-síðu þeirra. „Svo er búðin okkar á Fiskislóð
24 opin á milli klukkan 10.00 og 16.00 nema annað sé
auglýst.“

www.heklaislandi.is - S: 6993366
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Ása Jewellery

Stílhrein og
smart lína
Hríma II / White Frost II er nýjasta
skartgripalínan frá asa™. Kraftur íslenskra jökla er innblástur hönnunarinnar; sprungið yfirborð þeirra þegar
þeir skríða fram birtist í silfrinu.

Ása Gunnlaugsdóttir og
Brynhildur Ingvarsdóttir reka
saman www.asajewellery.com

Marta María | martamaria@mbl.is

örulínan er byggð á fyrstu vörulínu asa, sem
hefur um árabil verið ein af vinsælustu
vörulínum íslenska hönnunarfyrirtækisins,
sem hannar og markaðssetur skartgripi
undir vörumerkinu asa™.
„Þessi nýja lína er sú tólfta sem við framleiðum undir vörumerkinu en eldri Hrímalínan hefur verið
mjög vinsæl í gegnum árin. Ferðamenn hafa sérstaklega verið hrifnir af mynstrinu og tengingu þess við íslenska náttúru.
Það var skemmtileg áskorun að útfæra hana á nýjan hátt nú
þegar við erum farin að selja meira á erlenda markaði,“ segir
frumkvöðullinn Ása Gunnlaugsdóttir, en fyrirtækið hefur verið í aukinni útrás til Norðurlanda síðastliðið ár.
Skartgripir asa™ byggja á norrænni hönnunarhefð, íslenskri náttúru og sterkri hönnunar- og fagþekkingu þeirra
aðila sem hanna vörulínur fyrirtækisins. Ása segir að gull- og
silfursmíði sé rótgróið handverk en asa™ byggi engu að síður
á tækni og hugviti sem sé að hluta til nýjung á Íslandi og
opni dyr fyrir útflutning á íslenskri hönnun. „Það er ekki
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„Ferðamenn hafa sérstaklega verið hrifnir af
mynstrinu og tengingu
þess við íslenska náttúru.“
sama hvernig skartgripur er hannaður
svo hann falli að magnframleiðslu,“ segir
Ása, en hún hefur mikla reynslu og þekkingu á slíkri hönnun. „Að sama skapi hefur
mikil vinna verið lögð í að finna traustan og
vottaðan framleiðanda sem skilar vörum í
hæsta gæðaflokki. Fyrirtækið er því mjög vel
í stakk búið til að mæta aukinni eftirspurn með
skalanlegri framleiðslu.“
Skartgripir asa™ eru seldir í helstu skartgripaverslunum á
Íslandi, í völdum verslunum í Noregi og í vefversluninni
www.asajewellery.com.
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Klikkaðar jólagjafir

Paris Hilton
gaf sjálfri
sér Bentleybíl í jólagjöf.

Getty images

Fallegir lampar, púðar
og annað heimilisprýði
í einstakri verslun
í miðbænum

Kr. 2.990-9.990

Hallveigarstíg 10a • 101 Reykjavík
Sími 551 2112 • www.ungfruingoda.is

Keyrir ekki
um á neinum
druslum
umir hafa vanið sig á að gefa sjálfum
sér jólagjöf á hverju ári og Paris
Hilton er ein þeirra. Hún er greinilega bílaáhugamanneskja því hún mun
tvisvar sinnum hafa gefið sjálfri sér bíla í
dýrari kantinum í jólagjöf. Fyrst var það
32,4 milljóna króna bleikur Bentley
Continental GT, skreyttur demöntum
að innan. Og svo var það Ferrari-bíll
sem metinn var á upphæð sem nemur um 34 milljónum króna. Svona er
víst að vera með dýran smekk.
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Paris Hilton
keyrir ekki um á
hverju sem er.
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JÓLATÓNLISTARHÁTÍÐ HALLGRÍMSKIRKJU 2016

Ó, sól míns lífs
Jólatónleikar Mótettukórs Hallgrímskirkju
Sunnudaginn 4. des. kl. 17 og þriðjudaginn 6. des. kl. 20

Flytjendur: Mótettukór Hallgrímskirkju, sænska sópranstjarnan Maria Keohane og
orgelvirtúósinn Mattias Wager, organisti við Storkyrkan í Stokkhólmi.
Stjórnandi er Hörður Áskelsson.
Á efnisskránni eru þekktir jólasálmar, sænskar jólaperlur, sópranarían “Rejoice
greatly” eftir Händel, “Ó helga nótt” og orgelspuni.
Jólastemmning eins og best verður á kosið í fagurlega skreyttri kirkjunni!
Miðaverð 5.900 / 4.900 kr., hálfvirði fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

J.S. Bach

Jólaóratórían
I-III BWV 248

NOËL, NOËL!
Jólaorgeltónleikar
Sunnudaginn 11. desember kl. 17.
Björn Steinar Sólbergsson organisti við Hallgrímskirkju
leikur jólatónlist á hið volduga Klais orgel kirkjunnar.
Miðaverð 2.500 kr., hálfvirði fyrir nemendur, öryrkja og félaga í
Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

Hátíðarhljómar við áramót
Fimmtudaginn 29. desember kl. 20
föstudaginn 30. desember kl. 17

31. desember Gamlársdagur kl. 16.30
Eitt dáðasta jólaverk allra tíma flutt á hátíðartónleikum í tilefni af 20 ára
afmæli Schola cantorum.

(athugið breyttan tíma)

Flytjendur:
Schola cantorum og Alþjóðlega barokksveitin í Hallgrímskirkju.
Einsöngvarar: Thelma Hrönn Sigurdórsdóttir sópran, Hildigunnur Einarsdóttir alt,
Benedikt Kristjánsson tenór og Fjölnir Ólafsson bassi.
Stjórnandi er Hörður Áskelsson.
Miðaverð: 9.500 kr./ 6.500 kr. -50% afsláttur af lægra verði fyrir nemendur, öryrkja og félaga í
Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

Trompetleikararnir Ásgeir H. Steingrímsson, Eiríkur Örn Pálsson og Einar St. Jónsson,
Eggert Pálsson pákuleikari og Björn St. Sólbergsson leika hátíðarverk eftir J.S. Bach,
Albinoni, o fl. barokkmeistara. Einir vinsælustu tónleikar ársins, þ.s. hátíðarhljómar
þeirra félaga koma öllum í áramótaskapið!
Miðaverð 3.900 kr. -50% afsláttur fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

Miðasala á alla viðburði er í Hallgrímskirkju s. 510 1000 og á TIX.IS.
LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 35. STARFSÁR
LISTVINAFELAG.IS - SCHOLACANTORUM.IS - MOTETTUKOR.IS
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Jólaundirbúningur
Sólrún er virk á Snapchat ásamt því að
blogga reglulega á
Mamie, en hún og vinkonur hennar halda
þeirri síðu úti. Samhliða
því stundar hún nám við
Háskólann í Reykjavík.

❄

„Ég get heldur ekki
beðið eftir að skapa
skemmtilegar hefðir
með Maísól, stelpunni okkar.“

Mun fara yfir jólaþrifin á Snapchat
Bloggarinn og Snapchat-arinn Sólrún Lilja Diego er mikið jólabarn og elskar
allt sem tengist jólatímanum. Sólrún, sem er þekkt fyrir að deila góðum ráðum
sem tengjast heimilishaldi og þrifum á blogginu sínu og á Snapchat, mun á
næstunni fara yfir jólaundirbúninginn með áhugasömum á þeim miðlum.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

Sólrún segir sniðugt að sjóða
kanil eða negul í borðediki,
þannig kemur jólalykt í hús.

Jólagjöfinfæst í Spilavinum
Suðurlandsbraut 48 (bláu húsin í Faxafeni) - Sími 553 3450 - www.spilavinir.is

ólin eru án efa minn uppáhaldstími, þá
piparkökuhús, sendum jólakort og fullt fleira
sérstaklega þegar snjórinn byrjar að falla
skemmtilegt. Ég get heldur ekki beðið eftir að skapa
og fjölskyldan verður nánari. Að vera í
skemmtilegar hefðir með Maísól, stelpunni okkar,
jólafríi og njóta tímans með fjölskyldunni
mér finnst skipta öllu máli að leyfa börnunum að taka
er uppáhalds,“ segir Sólrún sem mun
þátt í svona hefðum.“
fara yfir jólaþrifin með fylgjendum sínum
Jólatónlistin er ómissandi í þrifunum
á Snapchat. „Ég elska að hafa hreint í kringum mig
og sömuleiðis elska ég að miðla reynslu minni til
Þegar kemur að jólaþrifunum byrjar Sólrún á eldannarra, það geri ég daglega í gegnum Snapchat.
húsinu, það tekur hún sérstaklega vel í gegn fyrir háÞar kemur þrifáráttan sterk inn.“
tíðirnar. „Ég byrja alltaf á eldhúsinu þegar ég þríf,
Eins og áður sagði er Sólrún mikið jólabarn og
sama hvort það eru vikuþrifin eða jólaþrifin. Mér
hún þarf hálfpartinn að halda aftur af sér þegar
finnst það bara langbest. Það sem ég tek í nefið fyrir
kemur að jólaundirbúningnum. „Ég reyni að halda
jólin í eldhúsinu er bakaraofninn, örbylgjuofninn,
aftur af mér með skreytingarnar,“
helluborðið, ruslaskápurinn, uppþvottasegir hún og hlær. „Ég reyni að
vélin, viftan og ísskápurinn.“ Því næst
halda í hefðirnar sem mamma hefur
tekur Sólrún baðherbergið í gegn.
verið með síðan ég var barn en ein
„Ég er síðan með þvottahús sem ég
er að skreyta fyrir fyrsta í aðventu.
vil alltaf hafa tipp topp og sömuleiðis
Sama með baksturinn, ég elska að baka
þvottavélina og þurrkarann. En allt
og geri mikið af því fyrir jólin. En ég
þetta sem ég hef talið upp fer ég reglubyrja ekki fyrr en heimilið er orðið fulllega yfir á Snapchat. Fólki finnst gott
skreytt.“ Sólrún byrjar svo tiltölulega
að láta „minna“ sig á svona hluti svo
snemma að kaupa jólagjafir og undáhugasamir geta fylgst með þar.“ Í
irbúa innkaupin. „Ég byrja í september
jólaþrifunum þykir Sólrúnu gott að
eða október að skrifa niður lista yfir þá
hækka vel í tónlistinni. „Mér finnst svo
sem fá gjafir og kort frá okkur. Mér
jólalegt að setja jólalögin í botn og þrífa
finnst gott að byrja snemma - bæði peningasófann og gólfmottuna,“ segir hún og hlær.
og tímalega séð. Ég vil alls ekki vera í stressi Sólrún og Frans
„Já, alveg klárlega,“ segir Sólrún spurð
rétt fyrir jól að kaupa gjafir, þess vegna
eru með þá hefð hvort hún lumi á einhverju skotheldu ráði til
byrja ég að kaupa eina og eina í byrjun októ- að kaupa sér eitt að kalla fram ferska lykt á heimilinu.
ber. Það er líka sniðugt að dreifa kostnaðnum nýtt jólaskraut í
„Gamalt og gott er að sjóða borðedik í potti.
yfir október, nóvember og desember svo mað- desember.
Fólk hefur gert þetta í hundrað ár og þetta
ur fái ekki einn stóran reikning í hausinn í desemer til dæmis algjör snilld fyrir þá sem vilja losna við
ber.“
skötulyktina í ár,“ segir Sólrún sem mælir svo með að
Spurð út í jólahefðir segir Sólrún að hún og unnusti
sjóða kanil eða negul með edikinu í desember og kalla
hennar, Frans, séu farin að skapa sér sínar eigin jólaþannig fram sannkallaðan jólailm. Áhugasamir geta
hefðir saman. „Já, við höfum verið að bæta einni og
svo fylgst með henni á Snapchat, undir notendanafneinni hefð við hver jól enda elska ég skemmtilegar
inu solrundiego, en þar mun hún deila með áhorfjólahefðir. Við til dæmis kaupum okkur eitt fallegt
endum sínum hvernig hún framkvæmir jólaþrifin
jólaskraut í byrjun desember. Svo fáum við fjölskyldheima hjá sér. Svo mun hún einnig deila öllu saman
una í mat og spilum saman á aðventunni, skreytum
með lesendum sínum á Mamie.is.

J
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Jólahefðir

Sigurður Már
Helgason hannaði
Fuzzy-kollinn árið
1972 og hefur hann
notið mikilla vinsælda síðan þá.
Morgunblaðið/Eggert

Fékk bestu jólagjöfina árið 1960
Sigurður Már Helgason, maðurinn á bak við Fuzzykollinn sem flestir fagurkerar ættu að kannast við, er
jólabarn og skreytir mikið í kringum sig fyrir jólin. Eftirminnilegustu jólin hans eru jólin árið 1960 því þá var
sonur hans, Flosi Sigurðsson, nýkominn í heiminn.
Guðný Hrönn | gudnyhronn@mbl.is

Hver er þín uppáhaldsjólahefð?
„Að hlusta á jólamessu í útvarpi, sjónvarpi eða í kirkju.
Ég fann hvað þetta er stór þáttur í jólunum þegar þetta
vantaði í eitt skipti, þá var ég erlendis.“
Hvað er í matinn á þínu heimili á aðfangadag?
„Hamborgarhryggur og ananasfrómas.“
Hver er besta jólagjöf sem þú hefur fengið?
„Ég eignaðist son 10. desember árið 1960.“

Eftirminnilegustu jólin:
„Það voru jólin 1960 þegar við vorum orðin þrjú.“
Skreytir þú mikið fyrir jólin?
„Já, ég hef alltaf skreyt mikið inni og úti og þá segir elsku
frúin: „Er þetta ekki orðið nóg?“.“
Er eitthvert jólaskraut sem þú átt í sérstöku uppáhaldi? „Það
eru hlutir sem börnin hafa gert og það sem við höfum gert saman. Svo er það einn hlutur frá tengdafólki mínu.“

Hönnun

Glæsilegar

jólagjafir
• Náttföt
• Náttkjólar
• Náttserkir
• Stakar
náttbuxur
• Sloppar

Laufabrauðið í
hávegum
haft
slenska laufabrauðið er ekki
bara gómsætt heldur er það
einstaklega fallegt og á sér
skemmtilega sögu. Laufabrauð þróaðist á íslenskum heimilum
þegar takmarkað
mjöl var til og
þjóðin nýtti
hugvit og
handverk til
að skapa list
úr litlu. Útkoman er listilega útskornar
örþunnar laufabrauðskökur sem
verða gjarnan til við hátíðlega samverustund. Og það er einmitt það sem hönnuðurinn Hugrún
Ívarsdóttir hefur unnið með í
gegnum tíðina; laufabrauðið og
mynstrið sem einkennir þetta ein-

Í

Bláu húsin v/Faxafen
Sími 553 7355 • www.selena.is •

❄

Selena undirfataverslun

Borðdregillinn er
úr hör- og bómullarblöndu.

staka brauð. Hugrún hannar undir
eigin nafni og vörulína hennar, Laufabrauð, hefur vakið töluverða athygli. Vörulínan
samanstendur af servíettum, borðdreglum og svuntum svo eitthvað
sé nefnt. Nánari upplýsingar um
Laufabrauðs-línuna má finna á
vefnum islensk.is.

Gefðu gjöf frá
frægustu hönnuðum heims
Skeifan 6 / Harpa / Laugarvegi 70 / Kringlan / 5687733 / epal@epal.is / www.epal.is

MATARSTELL
með gylltu skrauti, silfurrönd eða
gyllt og blátt, 6 manna, 39 stk.

11.246

kr.

Almennt verð: 14.995 kr.
41100142/5/6

MATAR- OG KAFFISTELL, hvítt, 20 stk.

BRAUÐRIST, hvít

4.496

3.945

Almennt verð: 5.995 kr.
41100108

42351799

kr.

kr.

HRÆRIVÉL, 600W, stál.

14.995

kr.

Almennt verð: 19.995 kr.
42358222

HEILSUGRILL,
family, 5 portion

KHG RYKSUGA
900W, BS-900MT.

11.995

8.245

65103383

Almennt verð: 10.995 kr.
65103270

kr.

25%

kr.

AFSLÁTTUR AF
ÖLLUM LEIKFÖNGUM
byko.is

25%

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

AFSLÁTTUR
AF ÖLLU

AF ÖLLUM JÓLALJÓSUM
SERÍUR OG AÐVENTULJÓS

TENGDU SAMAN MARGAR SERÍUR

KÓPAVOGUR, REYKJAVÍK, AKUREYRI,
SELFOSS, SUÐURNES, REYÐARFJÖRÐUR

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Tilboð gilda til 5. desember.

-25%
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Jólaviðburðir í desember
Jólamarkaður Ásgarðs

Hugmyndasmiðjunni á Kjarvalsstöðum er að ræða.. Hvað er jólaskap? Er hægt að skapa eitthvað úr
því? Þessar spurningar verður farið
nánar út í og reynt verður að fanga
andann á listrænan hátt undir leiðsögn myndlistarkonunnar Berglindar Jónu Hlynsdóttur. Aðgöngumiði á safnið gildir. Frítt fyrir
handhafa Menningarkorts Reykjavíkur og Árskorts Listasafns
Reykjavíkur.

Hvar: Húsnæði Ásgarðs að Álafossvegi 14 og 22 í Mosfellsbæ
Hvenær: 3. desember, klukkan
12.00-17.00
Um: Árlegur jólamarkaður og kaffisala Ásgarðs Handverkstæðis. Allar
leikfangalínur Ásgarðs verða til sýnis og sölu, einnig verða kaffi, súkkulaði og kökur til sölu. Góðir gestir líta
inn í heimsókn og taka nokkur lög.

Jólamarkaður Skógræktarfélags Reykjavíkur

Jólatónleikar Baggalúts
Hvar: Háskólabíó
Hvenær: Upplýsingar um dag- og
tímasetningar má nálgast á tix.is
Um: Hljómsveitin leikur og syngur
öll lögin sem jólabarnið í þér þráir að
heyra. Tónleikarnir eru ávísun á

Hvar: Elliðavatnsbær í Heiðmörk
Hvenær: 3. og 4. desember, 10. og
11. desember, 17. og 18. desember
frá klukkan 11.00-16.30.
Um: Heimsókn á jólamarkað Skógræktarfélags Reykjavíkur hefur fest
sig í sessi sem aðventuhefð hjá ótal
fjölskyldum. Þar má finna handverks-, hönnunar- og matarmarkað
ásamt ýmsum viðburðum, svo sem
barnastundir í Rjóðrinu kl. 14.00.
Jólaskógurinn á Hólmsheiði er
svo opinn allar helgar í
desember fram að jólum
frá 11.00-16.00, þar er
hægt að höggva sitt eigið
jólatré. Keyrt inn í Heiðmörk við Rauðhóla.

Jólin í gamla daga
Hvar: Árbæjarsafn
Hvenær: 4. desember, 11. desember og 18. desember, 13.00-17.00.
Um: Jóladagskrá Árbæjarsafns er
ómissandi hluti aðventunnar í
borginni enda leitun að stað sem er
eins notalegt og skemmtilegt að
heimsækja á þessum tíma árs. Dagskráin er á öllu safnsvæðinu og geta
ungir sem aldnir rölt á milli húsanna
og fylgst með undirbúningi jólanna
eins og hann var í gamla daga.
Hrekkjóttir jólasveinar gægjast á
glugga og kíkja í potta. Börn og fullorðnir dansa í kringum jólatréð og
syngja vinsæl jólalög.

Aðventutónleikar
Söngfjelagsins
Hvar: Langholtskirkja
Hvenær: 4. desember klukkan 16.00
og 20.00.
Um: Stór, blandaður og metnaðarfullur kór sem í ár syngur írsk, keltnesk og íslensk jólalög með hljómsveit og erlendum gestum.
Stjórnandi Söngfjelagsins er Hilmar
Örn Agnarsson og gestir Söngfjelagsins í ár eru Gerry Diver, fiðlu-

leikari og sérfræðingur í írskri og keltneskri tónlist,
Heloise Pilkington, keltnesk söngkona frá Glastonbury, og Bláth
Conroy Murphy úr hinum heimsþekkta írska sönghópi Anúna.

hinn eina sanna jólaanda. Að vanda
mun sérsveit Baggalúts tjalda öllu
til; lúðrar verða þeyttir, bumbur
barðar, gígjur og slaghörpur slegnar
og raddbönd þanin. Miðaverð er
7.997 krónur.

Jólatónleikar Fíladelfíu
Hvar: Hvítasunnukirkjan Fíladelfía
Hvenær: 5. og 6. desember klukkan
19.00 og 21.00.
Um: Jólatónleikar Fíladelfíu hafa
verið fastur liður í jólahaldi fjölmargra Íslendinga undanfarin ár.
Fram kemur Gospelkór Fíladelfíu

undir stjórn Óskars Einarssonar
ásamt einvala liði hljóðfæraleikara
auk gestasöngvara sem í ár eru m.a.
annars þau Jón Jónsson og Jóhanna
Guðrún.

breyttar og fallegar vörur af ýmsum
toga. Veitingar frá Matstofu frú
Laugu, sem verður með jólakræsingar. Hér er tilvalið að kaupa jólagjafir.

Kvöldlokkur á jólaföstu,
jólatónleikar

Jólatónleikar Croon &
Swoon

Hvar: Fríkirkjan í Reykjavík
Hvenær: 6. desember kl. 20.00.
Um: Blásarakvintett Reykjavíkur og
félagar halda sína árlegu tónleika.
Unaðslegar kvöldlokkur eða serenöður hljóma þar í fallegu kirkjunni
við Tjörnina og hafa gert í 15 ár og
fastagestum mörgum finnst það upphaf jólastemningarinnar. Fluttar
verða blásaraserenöður eftir Mozart,
Beethoven og Krommer. Tónleikarnir enda alltaf á mótettu Mozarts
„Ave verum corpus“.

Hvar: Dillon Whiskey Bar, Laugavegi 30
Hvenær: 17. desember kl. 21.00
Um: Hljómsveitin Croon & Swoon
kemur fram á Dillon við Laugaveg 30
laugardagskvöldið 17. desember.
Hljómsveitin samanstendur af
söngvurunum Andreu Gylfadóttur
og Daníel Hjálmtýssyni, gítarleikaranum Benjamín Náttmerði Árnasyni, bassaleikaranum Pétri Sigurðssyni og trommaranum Pétri Daníel
Péturssyni og leikur sveitin jólalög
af gamla skólanum í jazz og blús útsetningum. Miðaverð á tónleikana er
2.000 krónur við hurð.

Stóri jólamarkaður Popup
verzlunar

Í Skúmaskoti er úrval íslenskrar hönnunar og
myndlistar í sérﬂokki, tilvalið í jólapakkann.
Skúmaskot, Skólavörðustíg 21a

Hvar: Portið í Hafnarhúsinu
Hvenær: 10. desember frá 11.00 til
17.00
Um: PopUp verzlun verður í ár haldinn í áttunda sinn og hefur markaðurinn aldrei verið jafn stór í sniðum. 42 hönnuðir, vinnustofur og
listamenn sem leggja áherslu á
hönnunarvörur taka þátt með fjöl-

Jólaskapið: Opin vinnustofa fyrir fjölskyldur
Hvar: Kjarvalsstaðir Listasafn
Reykjavíkur
Hvenær: 17. desember kl. 11.0013.00
Um: Um opna vinnustofu fyrir fjölskyldur með krakka á öllum aldri í

Velkomin jól,
jólatónleikar
Hvar: Fella- og Hólakirkja
Hvenær: 18. desember klukkan
20.00.
Um: Breiðfirðingakórinn syngur inn
jólin á tónleikum Kórstjóri er Júlían
Hewlett, einsöngvari er Alexandra
Chernyshova og meðleikari er
Renata Iván.

Mozart við kertaljós
Hvar og hvenær: Í Hafnarfjarðarkirkju mánudagskvöldið 19. desember, Kópavogskirkju þriðjudagskvöldið 20. desember, Garðakirkju,
miðvikudagskvöldið 21. desember og
loks í Dómkirkjunni í Reykjavík
fimmtudagskvöldið 22. desember.
Tónleikarnir hefjast allir klukkan
21.00.
Um: Kammerhópurinn Camerarctica heldur sína árlegu kertaljósatónleika. Hópurinn hefur leikið ljúfa
tónlist eftir Mozart við kertaljós í
tuttugu og fjögur ár og þykir mörgum ómissandi að koma úr miðri jólaösinni inn í kyrrðina og kertaljósin í
rökkrinu. Aðgangseyrir er 2.800
krónur en 2.000 krónur fyrir nemendur og eldri borgara en frítt fyrir
börn. Miðasala við innganginn.

S7 | S7 edge & Gear S3

Ekki bara gjöf.
Heill heimur af möguleikum!
samsungmobile.is/s7
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