Gleðileg jól
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❄

Freki karlinn eða
freki krakkinn?

E

ftir frekar súrt ár sem einkenndist
af veikindum, ótta, bjargarleysi,
vonleysi, leiðindum, vonbrigðum og reiði koma þó alltaf
Jólin koma þótt
árið hafi verið
jól. Orkustig landsmanna er
öðruvísi en
kannski örlítið lægra en oft áður enda margt í
búist var við.
umhverfinu sem hefur áhrif á það. Fólk sem er til
dæmis ekki vant því að vinna heima hjá sér getur
orðið skrýtið þegar það fer ekki út úr húsi og hittir
fáa. Fólk sem hefur þurft að fara í sóttkví einu sinni
eða oftar veit að lífið verður svolítið brenglað þegar það
getur ekki gert það sem það er vant að gera og finnst sjálfsagt. Svo ekki sé
minnst á það hvernig þeir hafa það sem urðu alvarlega veikir eða misstu ástvini. Kvart um heimavinnu og djammleysi verður goslaust í þeim samanburði.
Það er áhugavert að sjá hvernig fólki hættir til að haga sér þegar það hefur
ekki fulla stjórn á tilverunni. Það verður til dæmis meira áberandi á samfélagsmiðlum hver er „freki karlinn“ eða „freki krakkinn“ sem er vanur að fá sitt og
hverjir mæta lífinu með æðruleysi. Ég heyrði á það minnst hjá sérfræðingi að
fólk væri í barnasjálfinu sínu á þessum veirutímum sem gerði það að verkum
að það væru litlu við sem réðum för.
Þessi pæling hitti mig í hjartastað því ég hef lagt töluvert á mig til þess að
vera ekki átta ára Marta María Jónasdóttir alla daga (lesist Emma öfugsnúna).
Eitthvað úr æskunni getur truflað okkur það mikið á fullorðinsárum að við
getum orðið algerlega óþolandi sem fullorðin.
Það getur gerst án þess að við gerum okkur grein fyrir því. Ég datt til dæmis alltaf í þessa átta ára ef það var ekki allt eftir mínu höfði, sem getur brotist út
í stjórnlausri frekju.
Þessi mótvindur var ekki alltaf appelsínugul eða rauð viðvörun. Hún hafði
kannski varla lit því hún var svo smávægileg en varð að risastormi í hausnum
þegar þessi átta ára var við stjórnvölinn. Það þarf náttúrlega ekki að nefna
það, en það er óþolandi að freki krakkinn taki stjórnina á lífinu. Ef fólk vill ekki hafa það þannig þá þarf að bregðast við.
Svo eru það þeir sem hafa orðið fyrir stórum áföllum í lífinu og komist í gegnum þau. Þessi hópur á það sameiginlegt að hafa lært að hugga sig sjálfur þegar á móti
blæs. Það er eiginlega alveg sama hvað gerist í lífi fólks,
það eru alltaf til einhverjar leiðir til að fara í gegnum hluti
– sama hvaða leið fólk velur.
Líf okkar hér í myrkri og kulda heldur áfram þótt það sé
kannski örlítið öðruvísi en áður og jólin koma þótt þau
verði kannski með breyttu sniði. Ég mæli með því að við
reynum að sjá það jákvæða í þessari veiru og lærum að
vera þakklát fyrir það sem er gott í lífi okkar. Restina geta
fagmenn hjálpað okkur að díla við (ef við nennum því).
Annars bara gleðileg jól!

Marta María Jónasdóttir

26.11.2020
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Katrín
Júlíusdóttir
fann ástina
35 ára.
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Kristín Þóra Jónsdóttir á
að eiga á aðfangadag.
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Margrét Bjarnadóttir
segir að villibráð sé
ómissandi.
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út!
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Lovísa dýrkar
að klæða
sig fallega.
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súkkulaðimús
keyrir upp
jólastemninguna.

Settu á þig bláan
augnskugga og
lífið skánar um
63%.

114

100
Vertu kúl og gefðu
aðventugjafir!

Ásdísi Rán dreymir
um jólakærasta.
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Útbjó draumaíbúðina fyrir
jólin í stað þess að flytja.
Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Jónasdóttir mm@mbl.is, Elínrós Líndal elinros@mbl.is Guðrún Selma
Sigurjónsdóttir gudrunselma@mbl.is, Sonja Sif Þórólfsdóttir sonja@mbl.is Auglýsingar Katrín Theódórsdóttir kata@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

112
Margrét María
töfrar fram handgerðar jólagjafir.

Forsíðumyndina tók
Eggert Jóhannesson.
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Á von á lítilli stelpu á aðfangadag
Kristín Þóra Jónsdóttir tanntæknir er að gera miklar breytingar í lífinu. Hún á von á lítilli jólastelpu með unnusta sínum,
Kolbeini Björnssyni. Þau eru einnig að koma sér fyrir í einstöku húsi í Þingholtunum eftir að hafa búið í Garðabæ.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

K

ristín Þóra var föst í Riga í Lettlandi vegna kórónuveirunnar í
sumar vegna vinnu mannsins síns. En þau hafa verið með annan
fótinn þar síðan í fyrra. Þau komu til landsins í lok júlí og síðan
þá hefur hún verið að snúast í húsamálum, flutningum og verið
með iðnaðarmenn á sínum snærum í fallegu litlu húsi sem hún
festi kaup á nýverið á besta stað í Reykjavík. „Ég er einnig á fullu að njóta þess
að vera ófrísk þar sem við eigum von á lítilli prinsessu um jólin sem verður
skemmtileg viðbót þar sem við eigum þrjá stráka fyrir.“
Hefur oftast verið á Ítalíu um jólin
Hvernig er að eiga von á jólabarni?
„Settur dagur er 24. desember svo hún verður nýja jesúbarnið okkar. Þetta er
allt svo skemmtilega óvænt og verður bara gaman að halda jól með nýjan fjölskyldumeðlim í hópnum á nýju heimili og á Íslandi. Við erum vön að vera á skíðum á Ítalíu um jólin. Ég var búsett lengi á Ítalíu og höfum við stórfjölskyldan
haldið jól og áramót á Ítalíu síðustu 20 árin.“
Ertu flutt í draumahúsið? „Það er góð spurning, það gæti bara vel verið að
þetta sé draumahúsið. Ég hef átt þetta hús í nokkur ár en aldrei búið í því. Ég
leigði það út og þegar húsið losnaði í sumar ákváðum við að flytja þangað, fyrst
það eru svona miklar breytingar hjá okkur. Það verður öðruvísi að búa í Þingholtunum en í Garðabæ þar sem við erum vön að búa. Það eru auðvitað skrýtnir
tímar núna vegna kórónuveirunnar en ég sé fyrir mér að það sé mjög gaman að
vera með lítið barn í miðbænum. Það er skemmtilegt að fara í göngutúra umvafinn miðbæjarlífinu. Ég er mikið borgarbarn að því leyti að ég elska að geta labbað út og sinnt því sem ég þarf að gera þó að Reykjavík sé aðeins öðruvísi en aðrar borgir sem ég hef búið í að því leyti að maður er alltaf dálítið háður bíl en það
er allavega gaman að rölta út og sjá líf á götum borgarinnar. Vonandi komast
hlutirnir í eðlilegt horf fljótlega.“
Hvað þýða jólin í þínum huga?
„Jólin fyrir mér þýða fjölskylda og vinir saman að njóta útiveru og samverustunda. Frá því ég var fimm ára hef ég haldið flestöll jól á skíðum erlendis ásamt
fjölskyldu og vinum og vorum við stundum allt upp í tuttugu og fimm manns
saman þegar ég var barn og unglingur. Jólin fyrir mér snúast um góðan mat,
útiveru og hreyfingu í frábærum félagsskap.“
Yfirleitt með látlausar skreytingar

Kristín Þóra er að
undirbúa komu
jólabarnsins.
Morgunblaðið/Eggert

Jólafötin og fallegar gjafir
Nú einnig á selected.is

Ertu með eitthvað sem þú gerir alltaf fyrir jólin?
„Ég á í rauninni fáar hefðir fyrir jólin þar sem ég hef ekki verið mikið eða oft
heima á jólunum svo það hafa aldrei skapast neinar sérstakar hefðir hjá mér. Ég
sem dæmi borða oft fisk á aðfangadag. Ég elska fisk og á Ítalíu er það algengur
siður að borða fisk á jólunum. Ég skreyti heimilið reyndar alltaf í desember því
ég er jólabarn og finnst gaman að upplifa jólastemninguna og hafa heimilið jólalegt.“
Hvað gerir þú aldrei á jólunum?
„Ég spila aldrei jólalög, þau óma í útvarpinu og víða annars staðar vel fyrir jól
og það dugar mér alveg svo ég er ekki mikið fyrir að spila jólalög sjálf í bílnum eða
Í sumar
ákváðum við að heima fyrir.“
Hvernig skreytirðu fyrir jólin?
flytja, fyrst það
„Ég er yfirleitt með látlausar skreytingeru svona miklar breytar, ekkert yfidrifið. Enda er ég oftast ekki
ingar hjá okkur. Það verð- heima á þessum tíma. Ég er alltaf pínu
ur öðruvísi að búa í Þing- skotin í svona smá gamaldags skrauti og
holtunum en í Garðabæ. elska til dæmis að hafa jólatréð blandað af
alls konar sem er ekki í stíl. Í fyrra áskotnaðist okkur allt jólaskrautið frá tengdaforeldrum mínum sem var til þegar maðurinn minn var lítill og fór það á jólatréð í bland við annað sem við eigum fyrir.
Svo elska ég jólarósir og finnst þær algerlega ómissandi sem og furugreinar sem
ég nota mikið í vasa og skálar með kertum og ljósaseríum. Ég set jafnvel epli og
mandarínur með og svo auðvitað fullt af kertum en ég kveiki á kertum allt árið.
Stundum á daginn líka.“

❄

Alltaf verið mikill gaur í sér

Jakki
29.990 kr.

Kjóll
25.990 kr.

Áttirðu falleg og skemmtileg jól þegar þú varst stelpa?
„Ég átti æðisleg jól sem stelpa. Mínar minningar eru flestallar frá Austurríki
þar sem stórfjölskyldan eyddi langflestum jólum þegar ég var barn og unglingur, amma og afi, amma, frændfólk og frændsystkin mín á skíðum allan daginn og
oftar en ekki var vinafólk líka með í för svo þetta var alltaf ævintýri og Austurríki er mjög jólalegt umhverfi, mikil stemning þar í kringum hátíðirnar. Þetta
var ekki algengt á þessum tíma og voru samgöngurnar ekkert í líkingu við það
sem er í dag og keyrðum við oft í tíu til tólf klukkustundir frá Þýskalandi eða
Lúxemborg til að komast á áfangastað enda alveg þess virði til að eyða jólum og
áramótum í vetrarparadís. Það komu alltaf jólasveinar á hótelin sem við vorum á
og stórt jólatré með tilheyrandi skreytingum og allir krakkar fengu gjöf en svo
vorum við oftast líka með tré sjálf þar sem við fjölskyldan komum saman og opnuðum pakka og héldum okkar jól.“
Áttu skemmtilega minningu um þig á jólunum?
„Ein jólin gaf amma Hjalta frænda mínum sem er þremur árum yngri en ég
geggjaðan svartan fjarstýrðan pallbíl í jólagjöf og ég var pínu öfundsjúk, hann
var svo flottur. Við Hjalti erum systkinabörn og eyddum öllum jólum saman á
skíðum. Nema hvað ég fékk alveg eins bíl nema rauðan frá ömmu líka svo við
gætum leikið okkur saman í útlöndunum. Ég var svo hamingjusöm og glöð með
þessa gjöf því ég hef alltaf verið pínu gaur í mér og hef alltaf elskað bíla enda alin
upp mikið á fjöllum í jeppaferðum og á snjósleða svo þetta var mjög spennandi.“

HEIMILI ÍSLENSKRAR
HÖNNUNAR OG HANDVERKS
Aldís Einarsdóttir er ein þeirra sem skapa einstaka muni fyrir Rammagerðina. Hún er einn færasti
leirkerasmiður Íslands og sækir arﬂeifð sína í Glit. Handgerðu Lava-vörurnar hennar hafa allar sín sérstöku
einkenni með sterkri vísun í íslenskt landslag, þar sem hrjúf áferð og óvænt efnisval sameinast.

Lava vasar
6.200-18.200 kr.

Skólavörðustígur 12 — Perlan — Hvolsvöllur — Keﬂavíkurﬂugvöllur
www.rammagerdin.is —

@rammagerdin
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Ætlar að skreyta
pálmatrén í
garðinum með
jólaljósum
Guðrún Líf Björnsdóttir jógakennari er
spennt fyrir jólunum enda verður hún á
nýjum stað á jólunum. Hún klæðir sig
vanalega upp á um jólin og leyfir sér
ýmislegt þegar kemur að mat.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Ljósir litir eru í
miklu uppáhaldi.

Guðrún Líf er
mikið fyrir fallegt
skraut í hárið.

Hún lærði jóga á Balí
og sér ekki eftir því.

Ljósmynd/Þorgeir Ólafsson

G

uðrún Líf segir ástandið í dag krefjandi en hún hefur reynt að
nota tímann eins vel og hún getur til að læra meira í ljósmyndun.
„Hvað varðar jóga, þá hef ég iðkað það heima í stofu allt
þetta ár, eða frá því ég kom heim úr jógakennaranámi á Balí
rétt fyrir síðustu jól. Þegar kemur að ferðalögum, þá finnst mér ekki verst að
geta ekki ferðast sjálf heldur það að geta ekki tekið á móti ferðalöngum til Íslands. Við kærastinn minn, Víkingur Heiðar Arnórsson, erum með ferðaþjónustufyrirtækið Exclusive Reykjavík sem tekur á móti hópum frá útlöndum.“
Nýtir öll tækifæri til að halda upp á þau
„Já, hef alltaf verið algjört jólabarn og afmælisbarn og alltaf nýtt hvert
tækifæri til að halda upp á hvað sem er.“
Hvað gerir þú alltaf á jólunum?
„Ein af mínum helstu jólahefðum er að setja eina til tvær gjafir undir jólatréð í Kringlunni. Það er frábær söfnun fyrir þá sem fá engar gjafir á jólunum. Síðastliðin ár höfum við mamma gert það að hefð að fá okkur jólaplatta í Hannesarholti. Það er eitthvað svo jólalegt við að rölta Laugaveginn
og fá jólamat. Svo þetta hefðbundna eins og að baka sörur, skreyta jólatréð
með litla bróður og fjölskylduboðin.“
Ertu dugleg að leyfa þér góðmeti um jólin eða ertu á heilsulínu að gera
jóga þá líka?
„Ég leyfi mér alltaf um jólin. Það er partur af jólastemningunni.“
Hefur tvisvar upplifað jólin á erlendri grundu

Jólafötin og jólagjafir fyrir hann

Ný netverslun á jackandjones.is

Hefurðu ferðast um jólin?
„Ég hef tvisvar ferðast um jólin. Annars höfum við alltaf haldið okkur
heima.
Í fyrra skiptið sem ég fór til útlanda var ég 17 ára skiptinemi á Ítalíu, þar
sem ég eyddi jólunum í fjallakofa á snjóbretti í frönsku Ölpunum. Seinna
skiptið var ég með fjölskyldunni á Flórída. Bæði skiptin voru skemmtileg tilbreyting en mér finnst best að halda jólin heima.“
Skreytir þú mikið heima hjá þér á jólunum?
„Nei, við setjum yfirleitt bara upp jólatréð og næstum ekkert annað. Ég er
hins vegar mjög spennt fyrir næstu jólum þar sem við verðum nýflutt og
planið er að setja jólaseríu á pálmatrén sem eru úti í garði.“
Hver er besta jólagjöfin sem þú hefur fengið?
„Fyrsta sem kemur í hugann er hjólið sem kærastinn minn gaf mér í jólagjöf fyrir nokkrum árum. Ekki endilega út af hjólinu heldur hugsuninni á
bak við það. En pabbi minn hjólar mikið og hann gaf mér það svo ég gæti
hjólað með honum.“
Hvað með verstu gjöfina?
„Ég man ekki eftir að hafa fengið slæma jólagjöf nema þá kannski stærðfræðibók frá mömmu þegar ég var krakki. Ég var svo léleg í stærðfræði og
átti að nýta jólafríið í að læra. Mér fannst það alls ekki skemmtilegt.“
Er eitthvað á óskalistanum hjá þér fyrir þessi jólin?
„Já, það er tvennt sem mig langar í. Vatnsheldir gönguskór og soda
stream-tæki. Annars er ég að reyna að tileinka mér reglu varðandi gjafir fyrir fjölskylduna, en það er að gefa upplifanir í staðinn fyrir hluti.“

Gefðu undir fótinn

Jólagjafabréf fyrir Vildarpunkta
Nú getur þú notað Vildarpunkta Icelandair til að kaupa jólagjafabréf hjá
Air Iceland Connect. Þú velur einfaldlega hversu marga Vildarpunkta
þú vilt nota í upphæðina, prentar gjafabréfið út og jólagjöfin er klár.
Einnig er hægt að kaupa jólagjafabréf með peningum.
airicelandconnect.is/gjafabref
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Ljósmynd/Hákon Kjalar

Þú færð jólakjólinn í VILA

Kjóll
10.990 kr.
Kjóll
8.990 kr.

„Vonar að
allir fái þak
yfir höfuðið
fyrir jólin“
Jóhanna Íris Gígja, löggiltur fasteignasali á fasteignasölunni Stakfelli, ætlaði að halda jólin á
Sikiley en er ekki viss um að af því verði. Jólaóskin
hennar er sú að heimilislausir fái úrbætur fyrir jólin.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

J
vila.is

óhanna hefur starfað sem fasteignasali í 17 ár. Hún er með
ólæknandi húsadellu enda fylgir það líklega starfinu. Hún
ætlaði að halda jólin á Sikiley en plönin gætu breyst.
„Nánar tiltekið í Taormina sem er fallegur bær rétt norðan
við Catania sem er austan megin á Sikiley. Vegna ástandsins
í heiminum vitum við ekki á þessari stundu hvort þau áform ganga eftir. Ég bjó á Ítalíu í eitt ár þegar ég var nítján ára og hef verið heilluð af
Ítalíu allar götur síðan. Maturinn er auðvitað dásamlegur en það er
ekki síst þessi gamla menning, fólkið og tungumálið sem heillar. Ítalir

❄ SJÁ SÍÐU 10

Njótum
aðventunnar
heima
—WWW—
ÚrVal aF aLlS kYns jólAvöRu, LjósUm, KerTuM oG
sKreYtIngUM í VefVeRslUN gArðhEimA
fRí HeiMsEndInG fRam að jóluM

—WWW—

Lærðu að gera jólaskreytingar
sTarFsólK gArðhEimA sýnIr YkKur rétTu TaKtaNA í gErð jólAskReYtiNgA iNN á GarDhEimAr.iS

Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

opið frá 10 til 21 alla daga
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Stílhreinum hlutum er raðað upp á
huggulegan hátt.

Jóhanna Íris segir mikilvægt
að kaupa listaverk af íslenskum konum fyrir jólin.
Ljósmynd/Hákon Kjalar

eru opnir og ófeimnir að tjá sig, hvort sem það er í kjörbúðinni eða umferðinni, og það heillar mig alltaf að fylgjast með fólkinu og stemningunni.“
Er mikið jólabarn
Hvaða hug berðu til jólanna?
„Ég er mikið jólabarn og hef gaman af því að sjá umhverfið lýsast upp með fallegum skreytingum og þessari
sérstöku stemningu sem er einhvers konar blanda af eftirvæntingu og stressi. Ég skreyti sjálf ekki mikið heldur
set upp hluti sem eru mér kærir og hafa fylgt mér lengi.
Ég hef mikið af kertum, set greni í vasa og spila jólalög
frá 1. desember.“
Hvað gerir þú alltaf fyrir jólin?
„Undanfarið hef
„Ég nýt aðventunnar. Byrja
ég beitt mér fyrir
snemma að skreyta, baka og hlusta á
bættum aðbúnaði jólalög. Í raun er aðventan mér mikheimilislausra í borginni.
ilvægari en jólin sjálf. Ég fer mikið á
söfn og kaffihús og hef sérstaklega
Þetta er hópur sem hefur
haft gaman af því að fara á jólamarkorðið út undan í umræðaðinn í Ásmundarsal þar sem ýmsir
unni á tímum kórónuveirlistamenn sýna verk sín og bjóða til
unnar en er mikilvægt
sölu. Jólamarkaðurinn er skemmtileg
uppákoma sem ég vona að sé orðin að
að halda vel utan um.“
hefð því það er svo gaman að fá tækifæri til að sjá fjölbreytileika íslenskrar myndlistar samankominn á einum stað. Ég er mikill aðdáandi íslenskrar
myndlistar og á mér uppáhaldslistamenn, jafnt samtíma
sem liðna.“

❄

Ætlar að prófa að steikja laufabrauð
Jóhanna hefur aldrei steikt laufabrauð fyrir jólin.
„Í ár stendur til að bæta úr því. Enda er laufabrauðsgerð skemmtileg hefð sem gaman er að halda í og
gera að sérstakri samverustund fjölskyldu og vina.“
Ertu dugleg að kaupa handa þér eitthvað fallegt um
jólin?
„Það stendur til að fjárfesta í listaverki eftir unga íslenska listakonu, við erum með nokkrar í huga sem við
ætlum að heimsækja og skoða verk hjá. Ég hef undanfarið mikið verið að skoða samtímaverk íslenskra
listakvenna. Við eigum fjöldann allan af einstaklega

Jóhanna ásamt Bellu
hundinum sínum.

í fyrra en mörg undanfarin ár hef ég verið erlendis og
þykir skemmtilegt að upplifa jólastemninguna á hverjum stað. Það er til dæmis mikill munur á jólastemningu í
Kaupmannahöfn eða Los Angeles eins og gefur að skilja
en hver staður hefur sinn sjarma og það er gaman að fá
tækifæri til að upplifa ólíkar hefðir og menningu.“
Berst fyrir bættum aðbúnaði heimilislausra
Hvað dreymir þig um að gerist þessi jólin?
„Undanfarið hef ég verið að beita mér fyrir bættum
aðbúnaði heimilislausra í borginni. Þetta er hópur sem
hefur orðið út undan í umræðunni á tímum kórónuveirunnar að mínu mati en er mikilægt að halda vel utan um,
því oft á tíðum er þetta fólk sem ekki lætur mikið í sér
heyra. Mér þætti virkilega gott að sjá úrbætur fyrir
þennan hóp sem allra fyrst og vonandi verða komnar
varanlegar lausnir á ýmsum þáttum sem að þessum hópi
snúa fyrir jól.“
Hlakkar til ferðalaga á næsta ári

Til hvers hlakkar þú á nýju
ári?
„Við maðurinn minn eigum skútu í Karabíska hafhæfileikaríkum listakoninu. Hún er núna á eyjum og mér finnst að þær
unni Grenada en til
mættu fá aukið vægi í
stendur að sigla henni
umræðunni.“
yfir til Martinique. Ég
Hugarðu mikið að
hlakka mikið til þess.
fatnaði og tísku fyrir jólÉg hef mest gaman
in?
af því í mínu starfi að
„Ég huga ekkert
fylgja fólki frá upphafi
meira að tísku fyrir jólin
söluferlis til enda. Að
en aðra tíma ársins. Ég
veita persónulega þjónnota hins vegar tækifærið
ustu sem felst í því að aðog nota sparilegri fatnað eins
stoða við uppröðun fyrir
og kjólana mína meira. Mér
ljósmyndatöku sem er mjög
Heimili Jóhönnu Írisar
finnst gaman að klæða mig upp,
mikilvægur þáttur söluferlis og
er stílhreint og fallegt.
fara í bæinn, á safn og svo á kaffihús
snýr að því að hámarka virði eigneða út að borða. Eins er ég duglegri að
arinnar. Það er einna mikilvægast í
vera sparilega klædd í vinnunni.“
söluferlinu að myndirnar endurspegli það
Hvað keyptir þú síðast í fataskápinn?
besta sem eignin hefur upp á að bjóða og því getur und„Síðast keypti ég mér geggjaða dúnkápu frá Filippu
irbúningur fyrir myndatöku skipt sköpum. Að undirbúnK og stóran ullartrefil frá Acne Studios. Dásamlegar
ingi loknum mæti ég svo á staðinn með atvinnuflíkur fyrir kuldaskræfuna mig. Ég nota þær mjög mikið
ljósmyndara sem sérhæfir sig í myndatöku húsnæðis.
þessa dagana.“
Þessu ferli er svo fylgt eftir með opnu húsi eftir að eignin er komin á netið og ég er sjálf á staðnum í opnu húsi.
Besta gjöfin frá börnunum um jólin
Þá fer ég með mínum viðskiptavinum að skoða væntHver er besta gjöfin sem þú hefur fengið á jólunum?
anlegt nýtt heimili, aðstoða við ákvörðunartöku og velti
„Gjafirnar frá strákunum mínum slá alltaf í gegn. Það
upp möguleikum hverrar eignar fyrir sig. Það er virkier alltaf jafn yndisleg tilfinning að upplifa tilhlökkunina í
lega gaman að fá að taka þátt í því ferli að aðstoða fólk
augum þeirra þegar ég opna gjöfina sem þeir hafa vandað finna sér nýtt heimili og því mjög gefandi að fá tækiað sig að gera í skólanum og pakkað fallega inn. Ég á
færi til að veita persónulega þjónustu.“
marga fallega muni eftir þá og þeir eru í sérstöku uppáElskar vinnuna sína
haldi.“
Hvað er í mat á jólunum?
Jóhanna hefur séð um sölu á virkilega fallegum hús„Á jólunum elda ég alltaf hreindýr og er með humarum, bæði á höfuðborgarsvæðinu og fyrir austan fjall.
súpu í forrétt. Það sem er í eftirrétt er hins vegar breyti„Auk þess er ég aðstoða við hönnun innanhúss á íbúð
legt. Með hreindýrinu hef ég villisveppasósu, trönusem verið er að gera upp, mjög skemmtilegt verkefni
berjasultu, heimagert rauðkál, waldorfsalat og
þar sem ég fæ nokkuð frjálsar hendur um val á innrétthvítlaukssteikt rósakál. Á síðasta ári breytti ég aðeins út
ingum, gólfefnum og litum ásamt uppröðun innbús og
vali á listaverkum.“
af vananum og ákvað að grilla bæði hreindýr og dádýr.
Jóhanna er búsett á tveimur stöðum í dag.
Það var alveg ofboðslega gott og mikil stemning sem
„Annars vegar bý ég í Garðabæ þar sem drengirnir
fylgdi því að grilla á aðfangadag.“
mínir ganga í Sjálandsskóla og hins vegar á eyjunni
Þegar kemur að hefðum úr barnæsku þá er Jóhanna
Traustholtshólma. Þar er ég einmitt stödd núna þar sem
frekar frjáls frá þeim.
við erum að ganga frá húsinu okkar fyrir veturinn. Í eyj„Ég held svei mér þá að eina jólahefðin sem ég held í
unni, sem er 23 hektarar að stærð, er laxveiði, mikið
sé að hlusta á þegar jólin eru hringd inn klukkan sex.
fuglalíf og fjölbreyttur gróður – sannkölluð paradís.“
Það þykir mér mikil stemning. Ég var á Íslandi um jólin

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

Meðvituð um
að draga úr
neysluhyggjunni
Kristín Valdemarsdóttir hefur í gegnum tíðina lagt mikið
upp úr því að taka fallegar myndir af dætrum sínum, en hún
er áhugaljósmyndari með mikla ástírðu fyrir jólunum og öllu
sem jólastússi fylgir. Síðustu ár hefur hún reynt að draga úr
streitu og það gerir hún með því að draga úr neysluhyggjur
og njóta litlu hlutanna eins og búa til sitt eigið Bailey’s.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Kristín gerir fallega
jólapakka með allskonar þemu um jólin.

Kristín Valdemarsdóttir tekur
einstaklega fallegar jólamyndir.

Dætur Kristínar á
fallegum degi.
Ljósmynd/Kristín Valdemarsdóttir
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ristín er íþróttakennari og áhugaljósmyndari sem býr í Mosfellsbæ. Hún
hefur einstaklega gaman af fallegum
jólaljósmyndum.
„Ég er áhugaljósmyndari og fannst
alltaf svo gaman að skoða fallegar vetrar- og jólamyndir. Mér leið eitthvað svo vel í hjartanu að skoða þannig
myndir. Í október árið 2013 fékk ég svo þá hugmynd að
taka nokkrar ljósmyndir af stelpunum mínum og vera
með jólamyndadagatal í desember þar sem ég myndi
birta eina mynd á dag á aðventunni. Ljósmyndir sem fá
fólk til að gleyma stressinu og ná fram notalegri
„nostalgíutilfinningu“ sem er svo góð. Þessi litla hugmynd hefur undið ansi mikið upp á sig og hef ég núna
verið með þetta dagatal síðan eða í sjö skipti.“
Tekur ljósmyndir af dætrum
sínum í alls konar ævintýrum

FÓTBOLTASPIL OG POOLBORÐ
Síðumúli 35 (gengið inn að aftanverðu) - 108 Reykjavík - S. 568 3920
Opið 12.30-18.00

Kristín hefur tekið myndir af stelpunum sínum í alls
kyns ævintýrum.
„Við höfum skreytt jólatré í Heiðmörkinni, farið í
vetrar-lautarferð, grillað sykurpúða yfir opnum eldi,
rölt um Árbæjarsafn, rennt okkur á gamaldags sleða og
margt fleira. Síðan hef ég líka verið að gera alls kyns

jólaföndur, fallegar vetraruppstillingar, uppskriftir að ætum gjöfum og margt fleira. Ég hef náð að framkvæma
mjög mikið af hugmyndum mínum en á ennþá nokkrar
eftir sem ég vonandi næ í framtíðinni.“
Kristín segir ljósmyndadagatalið taka dágóðan tíma.
„Hugmyndavinnan er í gangi allt árið en fer á fullt um
haustið. Ég fæ hugmyndir úti um allt, bæði af Pinterest
og Instagram og svo hef ég sótt hugmyndir í íslenskar
jólahefðir og íslenska náttúru.
Þá fer mikill tími hjá mér í að safna ýmsum hlutum og
fatnaði. Eitt árið lét ég sem dæmi sauma rauðhettuslár úr
gömlu stofugardínunum hennar mömmu. Svo hef ég staðið mig að því að kaupa föt á stelpurnar sem eru bara fyrir
einhverja ákveðna myndatöku og ég veit að þær munu svo
aldrei fara aftur í. En það skiptir miklu máli fyrir heildarmyndina að vera í réttum klæðnaði.
Svo þarf að útfæra þetta allt saman og finna rétta tímann í myndatökurnar þegar dætur mínar komast og þegar
veðrið er í lagi. Það er ekki alltaf hægt að treysta á veðrið
eða birtuna hér á Íslandi í desember. Stundum hefur ekki
komið neinn snjór í desember og því hef ég tekið myndirnar sem ég var búin að ákveða í janúar og febrúar og
geymt fram að næstu jólum.“
❄ SJÁ SÍÐU 14
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Hvítur fatnaður á börnin er
hátíðlegur litur á jólunum.

Dæturnar grilla sér
sykurpúða á aðventunni.

Fær útrás fyrir listamanninn á jólunum
Hvað ertu þakklát fyrir þessu tengt?
„Þetta verkefni hefur ýtt mér út úr þægindahringnum og
sett á mig ákveðna pressu. Sem betur fer því annars ætti ég
ekki þessar dásamlegu jólamyndir. Ég er alltaf á leiðinni að
hætta með þetta. Dætur mínar eru orðnar unglingar og hættar
að nenna að sitja fyrir hjá mömmunni, en það er samt svolítið
erfitt að hætta og er þetta orðið hluti af jólunum og jólaundirbúningnum hjá mér.
Þetta er líka mjög dýrmætt fyrir dætur mínar þegar þær
verða eldri að eiga allar þessar ævintýralegu jólamyndir af sér.
Svo veitir þetta mér mikla gleði þar sem ég næ að fá smá útrás fyrir listamanninn í mér og ekki er það verra ef ég næ að
gleðja einhverja í leiðinni í desember, því fyrir mér eru jólin
ekki bara hátíð heldur tilfinning.“
Jólin eru ævintýralega falleg hjá þér. Hvað getur þú sagt
mér um undirbúninginn?
„Ég er mikil jólastelpa og byrja snemma að hugsa til
jólanna. Ég byrja rólega að skreyta heima hjá mér um
mánaðamótin nóvember/desember og bæti smátt og smátt
við. Ég er samt mjög meðvituð um það að njóta aðventunnar
og hlaða ekki of miklu af atburðum og verkefnum á mig í
desember. Ég er einnig mjög meðvituð um að draga úr
neysluhyggjunni. Við erum búin að minnka gjafirnar mjög
mikið núna seinni árin og það hefur minnkað stressið í desember.“
Fær hugmyndir alls staðar frá
Hvaðan koma hugmyndirnar þínar?
„Ég er ekkert að finna upp hjólið en hugmyndirnar koma alls
staðar frá. Stundum er eitthvað sem kemur upp í hugann en
mikið kemur af Pinterest eða Instagram. Ég sé oft einhverja
skemmtilega hugmynd en geri svo mína útfærslu af henni. Oftast er þetta verkefni sem ég tvinna saman við jólamyndadagatalið mitt.“
Getur þú sagt frá einhverju sem þú gerir alltaf fyrir jólin?
„Ég vil hafa desember eins rólegan og ég get og reyni því að
gera ekki of mikið. Ég vil helst bara njóta og upplifa. Ég sker
alltaf út laufabrauð með fjölskyldunni. Baka lakkrístoppa með
stelpunum og geri jólaísinn.

Heimilið breytist í
jólaveröld í desember.

Þegar stelpurnar voru yngri var ég alltaf með samverudagatal en núna þegar þær eru báðar orðnar uppteknir unglingar gerum við bara eitthvað kósí saman sem passar inn í
þeirra skipulag.“

Heimalagað Bailey’s
1 peli rjómi
1 dós niðursoðin mjólk
200-400 ml viskí (smekksatriði)
1 tsk. skyndikaffi (duftið)
2 msk. súkkulaðisíróp (Hershey’s)
1 tsk. vanilludropar
Setið allt hráefnið í blandara og á mesta hraða í 30 sekúndur.
Setjið á lokaðar flöskur og geymið í kæli.
Hristið fyrir notkun.
Geymist í kæli í um mánuð. Það er ágætt að skrifa dagsetningar á miðann.
Ég gerði tvöfalda uppskrift og hún dugði á sex flöskur.
Í uppskriftinni, sem ég fann á netinu, var helmingi meira af
viskíi. Þegar ég gerði fyrstu uppskrift fannst mér allt of mikið
viskíbragð þannig að ég minnkaði það um helming. Þannig að
þegar þið gerið uppskriftina þá mæli ég með að þið byrjið á að
setja minna viskí og svo bara bæta við eftir smekk.
Ég notaði flöskur undan Froosh smoothie og bjó miðana til
sjálf.
Gerir jóla-lautarferð heima
Hvað með skemmtilega kvöldstund með börnunum?
„Við fjölskyldan erum með skemmtilega hefð á Þorláksmessukvöldi. Þegar búið er að skreyta allt og þrífa og enginn
nennir að elda og óhreinka eldhúsið förum við í lautarferð í stofunni. Pöntum pítsu, slökkvum öll ljós í húsinu nema jólaljósin
og kertaljós og setjum teppi á stofugólfið og borðum pítsuna
saman eins og í lautarferð. Svo horfum við saman á skemmtilega jólamynd. Þetta finnst stelpunum æðislegt og tala um að
þetta sé þeirra jólahefð.“
Hvernig skreytirðu pakkana?
„Það er mjög misjafnt. Stundum legg ég mikinn metnað í
pakkana en stundum er þetta bara mjög einfalt. Það fer svolítið
eftir hver fær pakkann.“

Laufabrauðsgerð er hluti
af jólahefð fjölskyldunnar.

Fallegt jólahjól
hlaðið pökkum
og jólavörum.

w w w . l i f s t y k k j a b u d i n . i s

G efð u silk im jú k a jó la g jö f

Heimalagaður
Bailey’s.

GEFÐU
UPPLIFUN
Í ÖSKJU

Rómantík, gourmet, dekur, útivist, námskeið, bröns fyrir tvo
eða hvaðeina annað sem hægt er að njóta.
Þannig er Óskaskrín, upplifun fyrir þá sem þér þykir vænt um.
Fæst í Pennanum/Eymundsson og Hagkaup.

577 5600 | info@oskaskrin.is | oskaskrin.is
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Katrín Júlíusdóttir fór að
skilja sjálfa sig betur þegar
hún greindist með ADHD
eftir fertugt en áralangt
svefnleysi hafði hrjáð hana.

Fann ástina
35 ára og lífið
umturnaðist
Katrín Júlíusdóttir hlaut verðlaunin Svartfuglinn fyrir
sína fyrstu skáldsögu, Sykur. Eiginmaður hennar,
Bjarni Bjarnason rithöfundur, hvatti hana til að byrja
að skrifa. Þegar hún varð fertug greindist hún með
ADHD sem gerði það að verkum að hún fór að skilja
sjálfa sig betur og fór loks að sofa eins og engill.
Marta María | mm@mbl.is

Morgunblaðið/Eggert

K

atrín er framkvæmdastjóri
Samtaka fjármálafyrirtækja
og fyrrverandi alþingismaður
og ráðherra. Þegar hún er
spurð að því hvernig það hafi
æxlast að hún hafi geyst fram á ritvöllinn segir hún að það hafi blundað í henni lengi.
„Ég byrjaði að skrifa þessa bók sumarið
áður en ég hætti á þingi. Ástæðan er sú að ég
er ótrúlega forvitin um hvar geta mín liggur
og hvað ég get fengið út úr þessu lífi. Ef mér
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dettur eitthvað í hug hef ég tilhneigingu til að
prófa það. Ég var alltaf að segja Bjarna
manninum mínum einhverjar sögur af fólki
sem hafði framið ódæðisverk eða orðið fyrir
barðinu á slæmu fólki og hef alltaf haft
mikinn áhuga á glæpaefni af ýmsu tagi. Svo
fór ég að spyrja mig og hann hvað ef þessi
eða hin týpan væri bara hér í kringum okkur
og hvað þær kæmust langt. Hann skoraði því
á mig að prófa að skrifa,“ segir Katrín.
Hún skrifaði fyrstu 17 síðurnar og leyfði
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eiginmanninum að lesa. Hann heillaðist og
hvatti hana til að halda áfram. Á þessum tíma
var Katrín í miðri kosningabaráttu og þar
sem hún hafði ákveðið að hætta í stjórnmálum hafði hún örlítið meiri tíma en vanalega. Fljótlega hóf hún störf sem framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja og
þá neyddist hún til þess að leggja bókaskrifin
til hliðar. Um tveimur árum síðar tók hún
þráðinn upp aftur og kláraði bókina um síðustu jól.
„Þegar ég var búin að með bókina missti ég
algerlega kjarkinn og vildi ekki sýna neinum
hana. En svo komst ég yfir það og sendi bókina inn í samkeppnina Svartfuglinn sem gefur
okkur sem erum ný í þessum bransa tækifæri,“ segir Katrín og játar að hún hafi komið
sjálfri sér á óvart með skrifunum.

Ég las mér til og
komst að því að
stelpur með ADHD
eiga það oft sameiginlegt að þeim
gengur gjarnan vel í
lífinu, þær fá góðar
einkunnir í skóla en
samt er alltaf verið
að gagnrýna þær.

Fann ástina 35 ára

Lífshlaup Katrínar er áhugavert
fyrir margar sakir. Hún var til
dæmis orðin 35 ára þegar hún fann
stóru ástina en þá var hún einstæð
móðir með 11 ára gamlan son sinn.
Fram að þeim tíma hafði hún aldrei
búið með karlmanni.
„Ég er mikill extróvert en líka
mjög mikill lóner þannig að Bjarni
er fyrsti maðurinn sem ég hóf sambúð með. Ég vil hafa hlutina á minn
hátt og er líka pínu snúin týpa. Svo
kom hann inn í líf mitt og hann er
bara svolítið snúin týpa á sinn hátt líka. Hann
þarf sitt pláss og ég þarf mitt pláss. Ég var
orðin efins um að samband væri fyrir mig en
þegar ég kynntist Bjarna var ég viss um að
hann væri sá rétti,“ segir hún.

Er eitthvað í uppeldinu sem gerði það að
verkum að þú sást ekki fyrir þér að þú gætir
tengt við aðra manneskja eða búið með
henni?
„Mögulega. Ég er þetta klassíska skilnaðarbarn þótt það hafi ekki verið neitt tráma í
lífinu þannig séð en það mótar mann engu að
síður. Það sem ég held að hafi þó haft meiri
áhrif er að það kemur í ljós þegar ég er orðin
fertug að ég er með ADHD. Það gerði það að
verkum að ég fór að skilja mig betur. Ég las
mér til og komast að því að stelpur með
ADHD eiga það oft sameiginlegt að þeim
gengur gjarnan vel í lífinu, þær fá góðar einkunnir í skóla en samt er alltaf verið að gagnrýna þær. Þær hafa of hátt og þykja of fyrirferðarmiklar. Þú verður því mjög
sjálfsgagnrýnin og ert mjög upptekin af því
að hafa hemil á þér. Því var sjálfsmyndin
kannski ekki nógu sterk fyrir gott og náið
samband. Ég þarf að vera með ákveðinn
ramma og funkera best innan hans. Til að ég
virkaði best þurfti ég að hafa fullkomna
stjórn á mínu lífi,“ segir Katrín og játar að
það sé ekki auðvelt að hleypa öðrum inn í tilveru sem er í svona föstum skorðum.
„Ég fékk ekki þessa ADHD-greiningu því
ég funkeraði ekki heldur vegna þess að að ég
svaf ekki. Hvorki ég né nokkur annar hafði
fyrir fram tengt að ég væri með ADHD. Mín
einkenni voru streita og svefnleysi. Þetta
svefnleysi var viðvarandi frá því ég var barn
og unglingur og háði mér mjög mikið og gerði
það að verkum að dagarnir voru misgóðir. Ég
var með hátt spennustig í líkamanum,“ segir
hún en það var ekki fyrr en hún fór til heim-

❄ SJÁ SÍÐU 20

20 JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 26. NÓVEMBER 2020

ilislæknis að eitthvað fór að gerast.
Hann sendi hana í greiningu og
síðan það lá ljóst fyrir að hún væri
með ADHD fékk hún lyf sem gerir það að verkum að hún sefur
eins og engill.
„Í mínu tilfelli virka þessi lyf
og ég finn ekki fyrir aukaverkunum. Ég er enn þá pínu hvatvís, gríp fram í fyrir fólki og fer
upp á borð að dansa ef ég er í
miklu stuði. Ég er enn þá með
hraðlest af hugsunum í hausnum en hef betri stjórn á þeim
og þær enda síður úti í skurði
Katrín hlaut
en áður. Ég átti alltaf erfitt
verðlaunin
með að stunda jóga eða hugSvartfuglinn
leiðslu en eftir að ég fékk lyfin
fyrir sína
fyrstu skáldget ég hugleitt og slakað á,“
sögu, Sykur.
segir hún og játar að lyfin hafi
líka jákvæð líkamleg áhrif því
spennustigið í líkamanum er minna og svefninn hefur lagað líkamlegt ástand og útlit.

Katrín hafði aldrei búið með
karlmanni þegar hún hóf
sambúð með eiginmanni
sínum 35 ára að aldri.

Rithöfundaangist

Stemning fram yfir stíl
Þegar Bjarni kom inn í líf Katrínar fylgdi
honum 9 ára sonur og fljótlega eignuðust þau
tvíbura sem nú eru 8 ára. Hún segir að líf
hennar hafi umturnast á mjög stuttum tíma.
„Heimili okkar er svolítið kaótískt, stemning fram yfir stílinn,“ segir hún og hlær og
bætir við:
„Ég játa að þetta getur verið erfitt fyrir
konu sem er kontrólfrík. Að reka þetta heimili með mínum yndislega Bjarna gerir þetta
þó auðveldara. Þegar mikið er að gera hjá
mér í vinnunni þá tekur hann heimilisvaktina
og þegar hann þarf að skrifa og vera á Eyrarbakka þá sé ég um heimilið á meðan. Þetta
er fyrirkomulag sem virkar vel fyrir okkur og
svo erum við miklir vinir. Það skiptir máli,“
segir hún.
Svo eignist þið tvíbura?
„Þeir voru mjög planaðir. Þeir voru greini-

lega búnir að bíða eftir því lengi að komast til
góðrar fjölskyldu. Við vorum mjög tilbúin í
þetta og bæði komin á virðulegan aldur. Okkur langaði að eignast tvö börn en vissum ekki
alveg að þeir kæmu báðir í einu,“ segir Katrín
og játar að það sé auðveldara þegar fram í
sækir að vera með tvö börn á sama aldri þótt
það sé erfiðara fyrstu mánuðina.

Morgunblaðið/Eggert

Talið berst að nýja framanum, rithöfundalífinu. En hvernig skyldi henni líða að vera útgefinn höfundur?
„Ég var alltaf ægilega skilningssljó þegar
Bjarni fékk þessa rithöfundaangist. Núna skil
ég þetta mjög vel. Eitt er að fást við verkefni
raunveruleikans hér og nú, annað er að senda
út úr hausnum á þér skáldverk. Bjarni glottir
þegar hann sér mig í rithöfundaangist. Ég hef
aldrei verið svona stressuð yfir neinu sem ég
hef sent frá mér,“ segir hún.
Aðspurð hvort hún sé byrjuð á næstu bók
segist hún vera með hugmynd. Hana langi til
að segja meira af lífi Sigurdísar, sem er unga
lögreglukonan í Sykri.
„Mig langar að gera hennar sögu betri skil.
Ég segi stundum í gríni að Sigurdís sé bara
29 ára og hún eigi allt lífið fram undan. Ég
tengi vel við Sigurdísi enda er hún á svipuðum aldri og ég þegar ég byrjaði á þingi.
Sigurdís vanmetur sjálfa sig en er örlítið
hvatvís í sínum störfum og hlustar á innsæið.
Það er ekki alltaf umhverfið eða fólkið í
kringum okkur sem heldur okkur niðri heldur
við sjálfar. Við þetta tengi ég frá fyrstu árunum mínum í stjórnmálum. Mér þykir rosalega vænt um hana og mig langar að skrifa
meira um hana. Saga Sigurdísar varð miklu
stærri í bókinni en hún átti að verða. Það átti
ekki að verða svona stór hluti af sögunni. Ég
sé hana fyrir mér í umhverfinu og finn stundum hvernig henni líður. Mér fannst það svolítið skemmtilegt. Hún er ósýnilegi vinur minn,“
segir Katrín og brosir.

Gjöf sem
gleður alla
Gjafakort Arion banka er alltaf rétta gjöfin.
Nú geta viðskiptavinir pantað gjafakort á
arionbanki.is og fengið þau send heim.

arionbanki.is

Matseðill
Fyrir 8 manns
Karrýsíld, 255 g
Marineruð síld, 255 g
Rúgbrauð, 270 g
Graﬁnn lax sneiddur, 200 g
Graﬂaxsósa, 190 ml

399 kr. stk.
399 kr. stk.
239 kr. pk.
1099 kr. pk.
319 kr. stk.

Jólapate innbakað, 200 g
Jarðarberjasósa, 100 g
Reykt andabringa, 230 g
Rauðlaukssulta, 180 g

1199 kr. stk.
849 kr. stk.
2599 kr. stk.
899 kr. stk.

Nánar á
kronan.is/
jolahladbord

Hamb.hryggur sneiðar, 500 g 1499 kr. pk.
Waldorf salat, 500 g
1090 kr. pk.
Heimagert rauðkál, 250 g
599 kr. pk.
Kalkúnabringa elduð, 500 g
2700 kr. stk.
Kalkúnasósa m. salvíu, 500 g 1399 kr. stk.
Heit purusteik, 400 g
Rauðvínssósa, 500 ml
Lifrarkæfa m. beikoni, 370 g
Lúxus laufabrauð, 130 g

1998 kr. stk.
1399 kr. stk.
1359 kr. stk.
1159 kr. pk.

Allt þetta fyrir

*

2650
*Miðað við eitt stykki/pakka af hverju. 500 g af hamborgarhrygg, 400 g af purusteik og 500 g af kalkúnabringu.

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

kr. á mann
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Þórey Vilhjálmsdóttir er
virkilega ánægð með jólin.
Hún leggur stund á útivist
og það að njóta sín með
fjölskyldu sinni.

Þórey ásamt Soffíu Sigurgeirsdóttur vinkonu sinni í aðventugöngu á jólunum í fyrra.

Mæðgurnar
að hjálpast
að með
piparkökuhús
fyrir jólin.

Þórey leggur
áherslu á að það
sé skemmtilegt á
jólunum.

Ljósmynd/Óli Már

Reynir að útiloka
allt stress á jólunum
Þórey Vilhjálmsdóttir Proppé, stofnandi og eigandi Empower
og útivistarkona, segir mikilvægt að minnka kröfurnar á okkur um
jólin og njóta þeirra með fjölskyldu og vinum.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Jólagjöfin í ár
Vitamix blandarar
eiga sér fáa jafningja.
Hraðastillir og prógröm
sjá til þess að blandan
verði ávallt fullkomin
og fersk!

Rauðagerði 25
108 Reykjavík
Sími 440 1800
www.kaelitaekni.is

Þ

órey vinnur hörðum höndum að því að koma
því að vera með stórfjölskylduna mína í mat á aðfangadag.
nýja fyrirtækinu sínu af stað. Fyrirtækið
Annars verð ég að viðurkenna að ég geri lítið í eldhúsinu
stofnaði hún ásamt Dögg Thomsen og Domfyrir jólin. Á aðfangadag í fyrra fór ég meira að segja á
inic Nieper með sérhæfingu í jafnréttfjallaskíði með vinkonu minni fyrir hádegi. Ég hef verið að
ismálum. Hún segir forréttindi að fá að
reyna að gera jólin eins einföld og notaleg og mögulegt er.
starfa við það sem hún hefur ástríðu fyrir.
Enda reyni ég að útiloka stress úr aðventunni.“
Þórey er spennt fyrir jólunum sem hún mun verja með
Hvernig skreytir þú?
fjölskyldunni; unnusta sínum Magnúsi Orra Shcram og
„Mér finnst gaman að skreyta og kaupi mér alltaf eittbörnunum sínum þeim Vilhjálmi Kaldal og Ragnheiði Ríkhvert fallegt jólaskraut á hverju ári. Það er eitthvað við
arðsdóttur.
það að fylla húsið af glitri og kertaHún segir forréttindi að fá að starfa við
ljósum í skammdeginu. Ég keypti mér
það sem hún hefur ástríðu fyrir og mælir
Þórey á fjallajólaskraut nýverið á útsölunni í Epal.
skíðum á aðmeð því við allar uppteknar konur að minnka
Einstaklega falleg keramikjólatré.“
fangadag í fyrra.
kröfurnar á sig í jólaundirbúningnum.
Hvaða ráð áttu fyrir uppteknar kon„Það eru gríðarleg tækifæri í samfélaginu
ur fyrir jólin?
í jafnréttismálum. Jafnréttismál eru ekki
„Að endurskoða kröfur og vænteingöngu mannréttindi heldur eitt stærsta
ingar um jólaundirbúning. Ég mæli
efnahagsmál framtíðarinnar. Empower er
með að vera ekki að bera sig saman við
eins konar vettvangur jafnréttis, við bjóðum
aðra heldur finna hvað þú vilt fá út úr
upp á sérsniðna ráðgjöf, vinnustofur og fyraðventunni. Að fara bara í naumhyggjirlestra. Við erum einnig
una og njóta samveru með sínum nánað fara að halda tvær
ustu. Mér finnst gott að stunda útivist
alþjóðlegar ráðá aðventunni, góða fjallgöngu til dæmstefnur um jafnis, fara í bullandi núvitund og gleyma
réttismál
stund og stað.“
næsta haust,
Jólin minna á ömmu og afa
setja af stað
hlaðvarp og
Aðspurð um fallegar minningar um
margt fleira
jólin svarar Þórey snögg upp á lagið:
spennandi.
„Jólin minna mig svo oft á ömmu
Heimiliskötturinn
Við setjum
Þóreyju
og afa Magnús en ég varði
prins Harry er alltaf
bara undir okkur
miklum tíma með þeim þegar ég var
sérstaklega uppáhausinn í þessu
klæddur á jólunum.
barn. Ég man sérstaklega eftir því
kórónuveiruástandi og
hvað afi var alltaf ánægður með að ég
horfum bjartsýn fram á vegkunni svo vel að meta rjúpurnar. Við
inn enda fer fyrirtækið vel af stað. Við erum til dæmis að
fengum okkur oft aukaskammt eftir að búið var að opna
vinna með Alþingi núna að Jafnréttisvísinum ásamt fleiri
pakkana. Ég man nú líka eftir jólum þar sem gasið klárspennandi verkefnum.“
aðist klukkan sex á aðfangadag. Það var svona hálfgert
neyðarástand en bjargaðist á endanum.“
Gjöf að fá soninn til landsins
Hvaða ilmur minnir á jólin?
Ein af stóru gjöfunum fyrir jólin verður að fá elsta son„Lyktin af rjúpu og rauðkáli.“
inn, Vilhjálm Kaldal, til landsins.
Hvað með jólatónleika?
„Ég hlakka sérstaklega til þess að fá frumburðinn heim
„Mér finnst mjög notalegt að fara á jólatónleika þótt
um jólin en hann er í námi í Bandaríkjunum. Jólahefðirnar
það sé kannski ekki beint fastur liður hjá mér. Tónleikar í
eru alltaf að breytast hjá okkur. Í samsettum fjölskyldum
kirkjum finnst mér mjög hátíðlegir fyrir jólin. KK og Elleru jólahefðirnar ekki alltaf þær sömu en ég reikna með
en í Fríkirkjunni voru til dæmis dásamlegir tónleikar.“

9.500

Einstök verslun
í hjarta miðbæjarins
26.900

ungfru
uingoda
oda.is
is
Frí heeimsending
fram að jólu
um*
*Ef verslað fyrir 13.000 kr.
eeða meira

19.900

14.900

Vandaðar leðurtöskur
í öllum stærðum og gerðum
38.900

13.900
13
90

Dásamlegir
kjólar og peysur
í jólapakkann

9.900

19.500

11.900

Dásamlegir sloppar
og heimadress

7.900

16.900

Lamp
par, skermar
og falleegt stofustáss

12.500

19.900
4.500

3.200

Opið alla
daga fram
að jólum

12.900

18.900

18.900

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

18.900

Jólakræsingar
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„Mamma heldur
ættarmót um jólin“
Margrét Bjarnadóttir kokkur er einstaklega fær í eldhúsinu. Hún ver aðfangadegi vanalega hjá foreldrum sínum enda er móðir hennar, Þóra Margrét Baldvinsdóttir, einn besti
kokkur sem Margrét veit um og einstaklega góð í að ná fjölskyldunni saman um jólin.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

ER HÆGT
AÐ HALDA
SYKURLAUS
JÓL?
Hugmyndir að girnilegum
sykurlausum sætindum.

TÖFRAR FRAM
KJÖTVEISLU
Rósa Guðbjartsdóttir
bæjarstjóri Hafnarfjarðar
er almennilegur kokkur.

ÞYRÍ HULD
ÁRNADÓTTIR
Leggur áherslu á lifandi
fæðu og útbýr til heimsins
besta konfekt.

앸

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Margrét Bjarnadóttir
er einstaklega fær
kokkur.

M

argrét Bjarnadóttir er í fæðingarorlofi um þessar mundir með syni
sínum Bjarna Þór sem hún eignaðist
nýverið með unnusta sínum Ísaki
Erni Kristinssyni. Hún segir dagana
mjög misjafna hjá sér en leggur áherlsu á hreyfingu og
að gera eitthvað uppbyggilegt fyrir sig og fjölskylduna.
„Ég ver miklum tíma með mínu nánasta fólki. En
það eru skrýtnir tímar í dag og lítil regla á hlutunum.
Mér líður best að hafa marga bolta á lofti og reyni alltaf að hafa eitthvað fyrir stafni, mér finnst það mikilvægt hreinlega fyrir andlegu heilsuna.“
Hvaða merkingu hafa jólin fyrir þig?
„Ég elska jólin. Jólin síðustu ár hafa einkennst af
mikilli vinnu hjá mér því ég var kokkanemi. Ég byrjaði
á Geira Smart og kláraði samninginn á Vox Hilton. Það
er mikið um að vera í eldhúsum á þessum tíma árs. Svo
sú reynsla var krefjandi en þetta var einnig mjög
skemmtilegur tími því fólk er í góðu skapi á þessum
árstíma og svo er alltaf skemmtilegt að bera fram hátíðarmat.
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Bragðið sem býr til jólin
Þegar kemur að jólasteikinni koma málamiðlanir ekki til greina. Þess vegna stólar fólk
á Norðlenska því þannig gengur það að gæðunum vísum. KEA hamborgarhryggurinn

ÁRNASYNIR

er sérlega safaríkur, bragðgóður og úr fyrsta flokks hráefni.

– VERÐI ÞÉR AÐ GÓÐU
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Mandarínu-pavlóva
Pavloa
6 eggjahvítur
400 g sykur
1 msk. kornsterkja (maísmjöl)
1½ tsk edik
Aðferð Hitið ofninn á 120°C.
Blandið maísmjöli og sykri saman.
Þeytið eggjahvítur og bætið
smám saman sykrinum saman við.
Hellið edikinu út í þegar eggjahvíturnar hafa náð stífum toppum.
Haldið áfram að þeyta þar til
marengsinn er orðinn mjög stífur.
Setjið á ofnplötu með smjörpappír undir og bakið í 60 mínútur
eða þar til botninn er tilbúinn.
Látið kólna við stofuhita.

Appelsínukrem
¼ bolli sykur
2 tsk. kornsterkja
2 egg
2 eggjarauður
½ bolli ferskur appelsínusafi
1 msk. sítrónusafi
85 g smjör

❄

Vantar ykkur

jólagjöf?

Ég er svo heppin að eiga þrjú yngri
systkini og það hefur verið svo gaman
að vera með þeim í jólaundirbúningnum.
Baka saman kökur, velja dagatal, skreyta
heima og njóta samverunnar.
Ég er svo heppin að eiga þrjú yngri systkini og það
hefur verið svo gaman að vera með þeim í jólaundirbúningnum. Baka saman kökur, velja dagatal, skreyta
heima og njóta samverunnar. Ég og yngsta systir mín,
Guðríður Lína, verjum miklum tíma saman. Við förum
á hverju ári og veljum nokkra pakka sem fara í góðgerðarmál.
Mér finnst fátt skemmtilegra en að vera í góðra vina
hópi og spila á þessum tíma árs, ekki verra ef það er
jólaglögg með. Annars er ég ein af þeim sem geri allt á
síðustu stundu, á Þorláksmessu er ég yfirleitt á yfirsnúningi. Ég reyni þó alltaf að koma því við að fá mér
Kalda jólabjór í frystu glasi. Það er ákveðin hefð hjá
mér. Ég fór í fyrsta sinn í fyrra á jólasýninguna í Ásmundarsal. Mér fannst það æðislegt og kem til með að
gera það aftur. Ég get heldur ekki sleppt því að minnast á stemninguna á Jómfrúnni í desember.“
Rjúpan besti maturinn

Heimsókn frá ykkur
og við björgum því

LitlaJólabúðin
Laugaveg 8, Rvk. S. 552 2412
Opið virka daga 10-18 og laugardaga 11-17

Hvað verður á veisluborðunum um jólin?
„Mér finnst villibráð ómissandi um jólin. Ég er ekki
mikið fyrir reyktan mat. Rjúpa er sá allra besti matur
sem ég fæ. Í minni fjölskyldu erum við oftast með
humarsúpu eða rækjukokteil í forrétt og rjúpur með
klassísku jólameðlæti í aðalrétt. Mér finnst ómissandi
að hafa waldorf-salatið hennar ömmu, með nóg af
sherrí út í! Síðan sér amma yfirleitt um að gera jólaísinn. Ég hugsa að það sé best að amma sjái bara um
hann, bróðir mömmu tók hann að sér eitt skiptið en
áttaði sig á því að hann setti eggjahvítur í staðinn fyrir
eggjarauður þegar fólk var byrjað að gæða sér á ísnum.
Þóra Margrét mamma mín sér alltaf um jólamatinn
og gerir það með glæsibrag, enda er hún einn besti
kokkur sem að ég þekki.“
Áttu góða minningu frá jólunum frá því þú varst
barn?
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Aðferð Byrjið á því að skera
smjörið niður í litla kubba.
Blandið sykri og kornsterkju
saman í pott.
Bætið eggjum og eggjarauðum
saman við og setjið á miðlungshita og hrærið stöðugt.
Blandið næst appelsínu- og sítrónusafanum út í blönduna.
Að lokum setjið þið smjörkubbana smám saman út í og hrærið
stöðugt á meðan í um það bil sjö
mínútur eða þar til blandan hefur
þykknað hæfilega.
Þegar blandan hefur náð æskilegri þykkt skal taka hana strax
af hita og setja í annað ílát.
Kælið í 2-3 klukkustundir.

Rjómi
500 g rjómi
sérrí
Aðferð Þeytið rjóma og bætið sérríi út í eftir smekk.
Þegar pavlovubotninn er tilbúinn setjið þá rjómann ofan á.
Hellið næst appelsínukreminu
yfir. Raðið mandarínum í miðjuna
á kökunni og sigtið flórsykur yfir.

Gjöf
sem
lifnar
við

9líf G O S I

Bubbbi Morthens
Sö
S ngleikur
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sppýýýttuussttrrá
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á
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Morð

Gefðu pabba, kæró, ömmu, frænku eða tengdó
gleði, hlátur, tár, svik, drama, harmleik, uppnám,
morð, töfra, fáránleika, hörmungar, kjaftagang,
áfall, sjokk, lygar, kærleik, von & ást um jólin.

Hafðu samband í síma 568 8000
eða pantaðu gjafakort á borgarleikhus.is
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❄

Balvin Jónsson afi
Margrétar heldur á
Bjarna Þór syni hennar
sem fylgist með af
áhuga í eldhúsinu.

Mamma mín hefur verið að vinna með mat
og það var mikið horft á matreiðsluþætti
heima. Upphaflega kviknaði áhuginn út frá
því að borða mat, síðan næringarinnihaldi
hans og loks að elda hann sjálf.

„Ég er mikið jólabarn og ekki skemmir fyrir að amma
mín, Margrét, á afmæli á aðfangadag. Ég á margar
góðar minningar af jólunum sem barn. Ég bjó erlendis
þegar ég var 5 ára og amma kom yfir jólin. Við vöktum hana með köku og söng. Ég hins vegar átti erfitt
með að vakna þann morguninn svo ég vaknaði við hlið
ömmu þegar fjölskyldan kom syngjandi inn með kökuna. Það voru ákveðin vonbrigði þar sem ég var ákveðin í að vakna snemma þann morguninn og taka þátt í
að undirbúa afmælið hennar.“
Velur að vera með furutré
Hvernig skreytir þú fyrir jólin?
„Ég og fjölskylda mín erum alltaf með lifandi
jólatré, og síðustu ár höfum við verið með furutré. Ég
er mjög hrifin af furutréinu.
Svo hef ég í gegnum árin keypt eitt og eitt fallegt
jólaskraut til að skreyta heimilið. Ég er er yfirleitt
bara með nokkra smáhluti og síðan falleg kerti. Það er
svo hlýlegt að vera með falleg kerti á þessum árstíma.“
Hvað gerir þú alltaf fyrir heimilið fyrir jólin?
„Það er ekkert ákveðið sem ég geri alltaf fyrir jólin
fyrir utan að hafa heimilið hreint og fínt, mætti segja
að heimilið fái líka jólabað.
Svo eru töluvert fleiri kerti í húsinu á þessum tíma.“
Eruð þið fjölskyldan saman eða eruð þið með stórfjölskyldunni?
„Við höfum alltaf verið stórfjölskyldan og rúmlega
það. Einhvern veginn tekst mömmu minni alltaf að
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Morgunblaðið/Árni Sæberg

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 á landsbankinn.is/gjafakort.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

Toppurinn um jólin

– ljúffengir og fallegir kransar

Kransakökutoppar
með núggatfyllingu
Um 30 stk.

2x400 g Odense Kransekage
marsípan (tilbúið í poka)
150 g Odense Nougat
200 g Odense súkkulaðidropar

1.

Hitið ofninn í 200°C.

2.

Klippið gat á endann á marsípanpokanum
samkvæmt leiðbeiningum.

3.

Búið til fallega toppa með því að kreista pokann
þéttingsfast (varist að hafa toppana flata).

4.

Þjappið miðjunni á toppunum niður t.d. með
endanum á trésleif til þess að búa til holu fyrir
núggatið (það er einnig hægt að setja kokteilkirsuber í hluta af toppunum en þá eru þau
sett í holuna og bökuð með þeim).

5.

Bakið í 8-10 mínútur. Fylgist vel með og takið
úr ofninum þegar rendurnar á toppunum fá
gullinn lit.

6.

Þjappið aftur varlega í holuna með sleifarenda
þegar topparnir koma úr ofninum svo núggatið
komist vel fyrir.

7.

Kælið toppana og bræðið súkkulaðidropana
á meðan.

8.

Dýfið botninum á hverjum toppi í súkkulaðið,
skafið aðeins af honum á brún skálarinnar og
leggið á bökunarpappír.

9.

Bræðið núggatið yfir vatnsbaði, setjið í sprautupoka og fyllið holurnar. Gott er að kæla bitana.
Þegar núggatið hefur þykknað að nýju eru þeir
tilbúnir. Njótið vel!
Uppskrift unnin í samstarfi við
Gotterí og gersemar – gotteri.is
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halda nokkurs konar ættarmót um jólin. Það er mjög
skemmtilegt og alltaf mikið líf á heimilinu. Í ár verða
svo fyrstu jólin hjá Bjarna Þór syni mínum, það verður
skemmtilegt.“

Rauðrófu-carpaccio

Fékk mataráhugann í gegnum móður sína
Hefurðu alltaf haft áhuga á matseld?
„Ég hef alltaf haft áhuga á því að borða góðan mat.
Mamma mín hefur verið að vinna með mat og það var
mikið horft á matreiðsluþætti heima. Upphaflega
kviknaði áhuginn út frá því að borða mat, síðan næringarinnihaldi hans og loks að elda hann sjálf. Ég byrjaði að vinna á Happ veitingastaðnum þegar ég var 17
ára og þá fyrst byrjaði áhuginn á matreiðslu. Það er
ótrúlega skemmtilegt að prófa sig áfram í eldhúsinu.“
Ætlaðir þú alltaf að mennta þig sem kokkur?
„Ég útskrifaðist sem stúdent úr
Fjölbrautaskólanum í Garðabæ.
Ég hugsa að það
Þaðan fór ég í gegnum klásus í
hjúkrunarfræði en hætti þar á
sé best að amma
öðru ári þar sem að ég var ekki
sjái bara um hann,
finna mig í því námi. Tveim
bróðir mömmu tók hann að að
sólarhringum seinna var ég búin
sér eitt skiptið en áttaði sig
að skrifa undir nemasamning í
á því að hann setti eggjaeldhúsi. Ég vildi ekki skrá mig í
annað háskólanám á þeim tímahvítur í staðinn fyrir eggjarauður þegar fólk var byrjað punkti, svo mér fannst tilvalið að
fara í matreiðslunám þar sem ég
að gæða sér á ísnum.
hefði mikinn áhuga á matreiðslu
og hafði einnig unnið í eldhúsi í
nokkur ár. Ég kláraði sveinsprófið í janúar 2020. Nú
hef ég skráð mig í lögfræði í HR. Sannkallaður
eilífðarnámsmaður.“
Ertu með ákveðið þema þegar kemur að jólapökkum?
„Nei, ekki innihaldið í pökkunum. En yfirleitt er ég
með eitthvert þema þegar kemur að því að pakka inn
og skreyta, en þemað breytist á hverju ári. Ég hef
mjög gaman af skrýtnum pappírum og einhverju sem
er fyndið eða skemmtilegt. Í fyrra var ég með svínaþema.
Svo reyni ég eftir bestu getu að gefa ekki gjafir sem
safna ryki.“

❄

Veldu rétt
fyrir barnið þitt
Nýjar, umhverﬁsvænar og
plastlausar blautþurrkur

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Rauðrófu-carpaccio

Vinaigrette

Annað

Rauðrófa
Hjúpur
200 g gróft salt
200 g fínt salt
2 eggjahvítur, léttþeyttar
250 g hveiti
2 greinar rósmarín, fjarlægt af
stilk
125 ml vatn

1 msk. dijonsinnep
5 g salt
10 g sítrónusafi
100 ml eplaedik
150 ml ólífuolía
150 ml valhnetuolía
(líka hægt að nota
aðra olíu)

300 g geitaostur
pera
klettasalat
piparrót
heslihnetuskífur

Aðferð Setjið salt, eggjahvítur,
hveiti, rósmarín og 90 ml af
vatni í matvinnsluvél og blandið. Bætið afganginum af vatninu
við þar til þétt deigkúla myndast en passið að hún verði ekki
of klístruð. Mótið kúlu með
deiginu, plastið og geymið í
tvær klukkustundir
Hitið ofninn í 170°C. Skrúbbið rauðrófuna varlega og skolið
Rúllið deiginu út og hyljið
hverja og eina rauðrófu í því.
Deigið á að hylja alla rauðrófuna.
Bakið í 1½ klukkutíma. Þegar rauðrófan er tilbúin, brjótið
þá skelina utan af og leyfið að
kólna.

Sölustaðir: Krónan, öll apótek, Móðurást og Tvö líf

Aðferð Dijon, edik og
salt hrært saman.
Olíunni hellt í mjórri
bunu og hrært stöðugt
á meðan með písk.

Gljái
200 g púðursykur
300-350 ml vatn
safi út einni appelsínu
60 ml balsamedik
40 g smjör
Aðferð Öllum hráefnum blandað saman í
pott og soðið niður um
helming (blandan á að
vera þykk).

Aðferð Byrjið á því að búa til salthjúpinn
fyrir rauðrófuna og baka hana inni í ofni.
Búið til vinaigrette og gljáann á meðan
rauðrófan bakast í ofninum.
Þeytið geitaostinn og smakkið til með
salti og hunangi.
Ristið heslihnetuskífurnar á pönnu eða í
ofni.
Þegar rauðrófan er tilbúin og búin að
kólna aðeins skal skera hana í örþunnar
sneiðar í mandolíni og stinga út í hringi
með útstungujárni. Skerið einnig peruna í
mandólíninu.
Gott er að raða hringjunum saman á
smjörpappír og pensla síðan með gljáanum.
Næst skal taka matskeið af geitaosti og
setja á disk og raða síðan rauðrófu og peru
ofan á í fallegan hring.
Blanda vinaigrettunni saman við klettasalatið og setja ofan á rauðrófurnar.
Að lokum skal setja ristuðu hneturnar og
rífa piparrót yfir með fínu rifjárni.
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Jólakakan getur
verið í allskonar litum

Morgunblaði/Arnþór Birkisson

Fríða Björk Sandholt sjúkraliði
elskar að baka eins og margir í
fjölskyldunni hennar. Í fyrra fluttu
tveir álfar óvænt inn á heimilið.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

F

ríða Björk starfar á Landspítalanum. Hún býr í Hafnafirði ásamt
eiginmanni sínum og þremur
börnum. Þau keyptu húsið sem
þau búa í tilbúið undir tréverk í
nóvember árið 2016 og fluttu inn í það í janúar
árið 2017.
„Jólin 2016 voru svolítið öðruvísi þar sem
mikill tími fór í að klára húsið að innan svo við
gætum flutt inn. Við vorum til að mynda tvö
saman að parketleggja allt húsið á milli jóla og
nýárs það árið.“
Fríða Björk er nýbúin að minnka við sig í
starfi á spítalanum þar sem hún starfar með
manninum sínum í spennandi verkefnum.
„Ég er nýbúin að minnka við mig starfshlutfallið og starfa núna í heildsölunni Run2
ásamt því að reka Titan stálsmiðju sem er lítið fyrirtæki með manninum mínum. Fyrirtækið stofnuðum við saman árið 2017. Þar sé
ég um markaðssetningu, ásamt því að sjá um
alla uppsetningu með manninum mínum í
stórum verkum eins og stórum gler/stálveggjum eða handriðum. Ég hef líka verið að
hanna vörur fyrir fyrirtækið, sem hafa verið
mjög vinsælar.“
Hvaða hug berðu til jólanna?
„Frá því að ég man eftir mér hef ég alltaf
verið mikið jólabarn. Mér finnst aðventan
skemmtilegur tími sem gefur mörg tækifæri
fyrir fjölskyldur og vini til að koma saman og
njóta þess að undirbúa jólin og búa til góðar
minningar saman í skemmtilegri samveru.“
Fríða Björk segir mestu máli skipta að eiga
gæðastundir um jólin með fjölskyldunni sinni.
„Að því sögðu þá læt ég ekki ganga fyrir að
þrífa húsið fyrir jólin. Engu að síður þá nýt
ég þess betur að skreyta hreint. Ég er ekki að
þrífa húsið hátt og lágt, skápana og svoleiðis.
Það læt ég frekar bíða fram á vorið.“
Hvernig verða jólin að þessu sinni?
„Jólin verða með hefðbundnu sniði hjá okkur þetta árið, fyrir utan að nú er ég ekki að
vinna fasta vaktavinnu eins og verið hefur
undanfarin ár. Ég er því ekki að vinna á hátíðisdögum, eins og á aðfangadag, jóladag eða

Fríða Björk
Sandholt gerir
fallegar jólakökur
í allskonar litum.

um áramótin. Það verður eflaust svolítið
skrítið að vera ekki að vinna um jólin, en ég
ætla að njóta þess til hins ýtrasta að vera í fríi
með fjölskyldunni yfir hátíðirnar.“
Fríða Björk er í Sandholt-fjölskyldunni.
Móðir Egils Sandholt sem stofnaði Sandholtsbakarí var systir langalangafa hennar.
„Ættin er orðin svo stór og leggurinn því
frekar langur. Það er mikill áhugi fyrir
bakstri og kökum í ættinni.
Ég elska að baka og skreyta kökur og hef
gert mikið af því í gegnum tíðina. Ég nota aðventuna til dæmis til að baka smákökur með
börnunum, skreyta piparkökuhús og svo höfum við fjölskylda mannsins míns undanfarin
ár reynt að hittast og skera og steikja laufabrauð. Það er skemmtileg samvera sem mér
þykir mjög vænt um.“
Hvað gerir jólin að góðum tíma?
„Fyrir mér er aðventan stór hluti af jólunum og samveran með fjölskyldunni skipar
þar stærsta sessinn og allar gæðastundirnar
sem við eigum saman. Að njóta þess að vera
saman og gera skemmtilega hluti eins og að
baka og kíkja í jólaþorpið í miðbæ Hafnarfjarðar. Ganga um hverfið og skoða jólaljósin, skreyta, föndra og borða góðan mat.
Svo má ekki gleyma jólaboðunum. Það er alltaf gaman að hitta stórfjölskylduna og þar sem
fólk er oft mjög upptekið í amstri dagsins allt
árið, þá er svo gott að geta hitt fólkið sitt yfir
kaffibolla, konfekti og spjallað saman.“

Heldur í hefðirnar
Hvað gerir þú alltaf fyrir jólin?
„Ég tel mig ekki vera mjög fasta í hefðum,
en samt eru hlutir sem við fjölskyldan gerum
alltaf og mér finnst ekki mega breyta. Við
skreytum jólatréð okkar alltaf á Þorláksmessu. Það er hefð sem við höfum ekki vikið
frá síðan við hjónin byrjuðum að búa fyrir
rúmum 18 árum. Sumum finnst við gamaldags að vilja halda í þessa hefð, en fyrir okkur fjölskylduna er það svolítið heilagur tími.
Á aðventunni les ég líka alltaf einhverja
jólasögu með börnunum mínum. Skemmtilegast finnst okkur að finna bók sem er með einum kafla á dag alla daga í desember fram að
jólum. Við lesum líka alltaf bókina „Jólin
koma“ eftir Jóhannes úr Kötlum. Það er
klassísk bók og stór hluti af jólunum að mínu
mati. Þar er gaman að lesa um jólasveinana
jafnóðum og þeir tínast til byggða.“
Hvað gerið þið aldrei?
„Við borðum aldrei skötu, en aftur á móti
höfum við alltaf soðna ýsu í matinn á þorláksmessu. Okkur finnst gott að borða eitthvað
létt þá þar sem mikið er um þungar máltíðir
yfir hátíðirnar.“
Fengu tvo álfa inn á heimilið í fyrra
Jólahefðirnar eru alltaf að þróast hjá fjölskyldunni í Hafnarfirði.
„Það skapaðist á síðasta ári ný skemmtileg hefð hjá okkur þegar tveir jólaálfar

fluttu inn á heimilið. Sagan segir að vegna
annríkis bandaríska jólasveinsins sendi hann
jólaálfa á heimili barnanna í landinu til að
fylgjast með því hverjir eru góðir og þægir
fyrir jólin. Samkvæmt sögunni birtast álfarnir óvænt á heimilum barnanna og börnin
sem þar búa mega gefa þeim nöfn og hvísla
þeim að álfunum. Með ást og væntumþykju
barnanna fær álfurinn sérstaka töfra. Í lok
hvers dags þegar fjölskyldan er farin að sofa
vaknar álfurinn til lífsins og flýgur til jólasveinsins eða jólasveinanna hér á landi og
segir þeim hvernig dagurinn var á því heimili og hvort börnin hafi verið þæg og góð.
Hér á Íslandi eru börnin orðin svo mörg
miðað við það sem var fyrir fimmtíu til sextíu árum, að jólasveinarnir okkar þurfa alveg á þessari hjálp að halda. Þegar álfarnir
lifna við, þá eiga þeir það líka til að gera
allskonar prakkarastrik. Svo sem að stelast í
morgunkornið eða leika sér með leikföng
barnanna.
Okkar jólaálfar heita Denni og Adda. Það
var mjög gaman að sjá á hverjum degi þegar
við vöknuðum, hvaða prakkarastrik þeir
höfðu tekið upp á um nóttina. Eina nóttina
stálu þeir meira að segja stafnum hennar
Grýlu og komu með hann heim í stofu til
okkar. Það vakti mikla kátínu, sérstaklega
hjá yngsta barninu okkar. Eina nóttina stálust þeir líka í tilbúið smákökudeig sem við
áttum í ísskápnum og þegar fjölskyldan
vaknaði voru þeir búnir að baka smákökur
og því fengu allir á heimilinu nýbakaðar
jólasmákökur í morgunmat þann daginn.
Það er líka ein mikilvæg regla. Það má
aldrei snerta álfana og ef það er gert þá geta
þeir misst töframáttinn sinn.
Það getur því verið skrautlegt heimilið í
desember þar sem ekki má færa þessa litlu
prakkara úr stað eftir að þeir hafa gert eitthvað af sér.“
Birtir prakkarastrikin á samfélagsmiðlum
Fríða Björk segir álfana fara aftur upp í
fjöll til jólasveinanna á jólanótt og birtast svo
aftur fyrir jólin hjá sömu fjölskyldum.
„Á okkar heimili er heimasætan nú þegar
farin að bíða spennt eftir því að álfarnir
Denni og Adda komi og setji smá lit á heimilislífið.
Í fyrra birti ég myndir af prakkarastrikum
álfanna á Instagram-reikningi mínum og ég
stefni á að gera það í ár líka.“
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Gerir kökur
um jólin
sem eru eins
og listaverk

Sigrún ásamt börnum sínum, þeim
Ástu Maríu og Baldvin Hrafni.

Sigrún Pálsdóttir, þjónustufulltrúi
hjá Póstmerkt, er mikil áhugamanneskja um kökuskreytingar og
bakstur. Hún er með tvö lítil börn
og segir fátt skemmtilegra en að
undirbúa jólin með börnunum.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
Morgunblaðið/Árni Sæberg

S

igrún varð verulega fær í bakstri þegar hún æfði sig í
fæðingarorlofum sínum með börnunum tveimur.
Hún er einnig mikið fyrir hreyfingu og stundar
bardagaíþróttir hjá MMA RVK og æfir einnig blak
með Aftureldingu.
„Ég legg mikið upp úr því að hafa einfaldleikann í fyrirrúmi og
vil meina að allir geta bakað og skreytt. Ég held úti síðunni Kökur
og Kupkakes á Instagram, þar sem mig langar til þess að sýna
fólki að þetta þarf ekki að vera flókið til þess að vera fallegt og
gott. Einfaldleikinn er oftast bara bestur. Draumurinn minn er að
gefa út bók þar sem ég get sýnt fólki einfaldar og fallegar kökuskreytingar og sniðugar hugmyndir til þess að gera fallegar veislur á einfaldan hátt.“
Er á tímamótum í lífinu
Sigrún er á tímamótum í lífi sínu núna, þar sem hún er nýlega skilin, er að hefja nýja vinnu og fara í nýtt húsnæði.
„Ég er að hefja alveg nýjan kafla í mínu lífi sem ég hlakka
til að njóta. Lífið er svo magnað, maður veit aldrei hvað það
hefur upp á að bjóða. Mig finnst ég vera mjög heppin að fá
svona glænýjan kafla og ný tækifæri.“
Sigrún hlakkar til jólanna og þá sér í lagi að baka smákökur
sem hún gerir árlega.
„Ég baka mikið um jólin, aðallega smákökur. Ég hlakka til
komandi tíma því nú er stelpan mín komin á þann aldur að hún
getur farið að aðstoða mig og átta sig almennilega á jólunum.
Við fjölskyldan erum mjög vanaföst þegar kemur að jólunum. Við erum alltaf með hamborgarhrygg og því verður

ekki breytt. Það er líka barist um að narta í hann kaldan daginn eftir.“
Gerir kökur sem eru listaverk
Það sem Sigrún kann að meta er að baka með börnunum um
jólin.
„Krakkarnir getað bakað með okkur, skorið út og skreytt. Ég
kann að meta að baka, en einnig að skreyta kökurnar. Ég teikna
mikið og fannst svo geggjað að sjá eitthvað svona fallega skreytt
sem væri líka gott verða til. Ég er einnig mikið fyrir að gleðja fólk
og koma því á óvart. Ég geri það með því að mæta með fallega
köku til þeirra eða með því að halda óvæntar veislur. Ef það eru
veislur í kringum mig þá er ég komin með puttana í þær til að
hjálpa til við skipulag og mæti með köku. Það er ótrúlegt hvað ein
kaka getur gert mikið og líka fyrir borðhaldið.“
Þegar kemur að bakstri mælir Sigrún með að fylgja uppskriftum.
„Bakstur er ekki eins og eldamennskan þar sem þú getur sett
smávegis af þessu og hinu í matinn. Einnig er gott að hafa hlutina
ekki flókna, því það er ekki endilega betra. Ég ráðlegg fólki bara
að vera öruggt með það sem verið er að gera. Að halda áfram að
æfa sig og prófa sig áfram. Það verður ekkert flókið ef maður lærir að tileinka sér það.“
Á afmæli á jólunum
Sigrún hefur alltaf verið mikið jólabarn í gegnum tíðina.
„Ég er algjört jólabarn og á einnig afmæli 29. desember svo þið
getið rétt ímyndað ykkur gleðisprengjuna í desember. Það var

mikið bakað þegar ég var ung og lék amma stórt hlutverk í því og
gerir í dag. Ég fer ennþá til hennar að baka fyrir jólin. Þá kemur
litla jólastelpan upp í mér.“
Sigrún segir skipta miklu máli að hafa jólin eins róleg og notaleg og hægt er.
„Ef það þýðir að maður þarf að undirbúa þau fyrr þá gerir
maður það. Ég mæli sem dæmi með að kaupa gjafirnar jafnt og
þétt yfir árið svo maður fái ekki einn stóran skell í desember.
Það er alltaf hægt að finna leið ef viljinn er fyrir hendi og með
réttu hugarfari kemst maður langt. Það sem mér finnst yndislegast við jólin er tíminn með fjölskyldunni. Stemningin þegar allir
mæta, fínir og léttir í skapi. Þar sem við borðum saman, spilum og
spjöllum. Jólin eru ómetanlegur tími.
Það er bara eitthvað við jólin sem fyllir mann af kærleik og
gleði. Það er svo notalegt þegar það er dimmt úti, veðrið er stillt
og þú ert inni að baka og hlusta á jólalög. Það er bara eitthvað svo
yndislegt við það.“
Litlu jólin með vinkonunum mikilvæg
Eitt af því sem hún gerir alltaf á jólunum eru litlu jólin með vinkonunum.
„Við vinkonurnar erum búnar að halda litlu jólin saman undanfarin ár. Þar sem allar mæta með einn pakka og svo er dregið
um pakkana. Við föndrum einnig saman og skreytum og fáum
okkur smart drykki. Stundum verður ekki mikið úr verki því við
gleymum okkur í góðu spjalli sem er gaman líka.“
Sigrún lumar á góðum uppskriftum. Hún heldur upp á t.d.
kaffi-Toblerone-ís, kardimommumúffur og toppa.

Uppskriftir Sigrúnar
Kaffi-Toblerone-ís
6 eggjarauður
6 matskeiðar flórsykur
1 teskeið vanilludropar
1 matskeið kaffi
2 matskeið Kahlua-líkjör
500 ml rjómi (stífþeyttur)
100 grömm Toblerone

Aðferð
Hrærið eggjarauður ásamt flórsykri vel saman.
Bætið vanilludropum, kaffi og
Kahlua-líkjör við.
Blandið rjóma varlega saman
við.
Skerið Toblerone í litla bita og
bætið við.

Kornflexbitar
(egglaus uppskrift)
150 grömm suðusúkkulaði
150 grömm rjómasúkkulaði
1 matskeið síróp
1 matskeið smjör
150 grömm kornflex

hrærið saman við súkkulaðið.
Blandið svo kornflögunum saman við áður en súkkulaðið harðnar.
Mótið strax áður en súkkulaðið
harðnar.

Kardimommumúffur
200 grömm smjörlíki
2 bollar sykur
500 gr. hveiti
2 teskeiðar lyftiduft
3 dl mjólk
1 teskeið kardimommudropar

Aðferð
Bræðið smjörlíkið
Blandið öllu saman og hrærið vel
Setjið í muffins-form
Bakið við 170°C í 15-17 mínútur

Smjörkrem
250 grömm smjör við stofuhita
250 grömm flórsykur
2 teskeiðar vanilludropar

Aðferð
Aðferð
Bræðið súkkulaði og smjörið
saman og blandið sírópi við og

Hrærið smjörið vel og bætið flórsykrinum í skömmtum út í og síðan
eru vanilludroparnir settir út í.

VORAR

GOTT AÐ GEFA – HIMNESKT AÐ ÞIGGJA
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Sörur með hindberjakremi
og hvítum súkkulaðihjúp
Magn: 55-100 stk.

Aðferð

Þessi uppskrift er heimatilbúin
en í sumar frysti ég hluta af
hindberjauppskerunni og langaði að nota berin í nýja útfærsu
af sörum. Kökurnar eru bæði
góðar og fallegar. Það er
smekksatriði hvort kjarnarnir
eru sigtaðir frá. Einnig er
smekksatriði hvort notað er
hvítt eða dökkt súkkulaði en
mér finnst þær betri með því
hvíta þótt ég geri oft báðar útgáfur.

Botnar Ofninn er hitaður í 175°C (blástur).
Möndlumassi rifinn og blandað saman við sykur, eggjahvítu og kardimommu.
Lengjur gerðar og skornar í bita – hver biti
aðeins mótaður og lagður á ofnplötu með smjörpappír (sjá myndband). Einnig má móta kúlur
með skeið og þær settar á ofnplötu með smjörpappír (ágætt að strjúka pappírinn með ísköldu
smjöri úr ísskápnum). Stærð hverrar köku er
smekksatriði, mér finnst betra að hafa þær ekki
alltof stórar. Gott að þrýsta aðeins með skeið
(dýfa henni fyrst í kalt vatn) á kökurnar þannig
að þær fletjist svolítið út, þá eru þær stöðugri
þegar þær eru hjúpaðar.
Bakað í 8-11 mínútur. Mikilvægt að fylgjast
með kökunum – ofnar geta verið misheitir. Kökurnar látnar kólna.

Forvinna
Það er upplagt að baka botnana
áður – þeir geymast vel. Það
þarf að setja kremið á kökurnar
um leið og það er útbúið og síðan er gott að láta kremið
harðna í kæli.

Botnar
400 grömm möndlumassi
Það er ekki sama hvaða marsipan er notað. Ég hef verið með
það sem fæst í Fjarðarkaupum
og þeir pakka sjálfir. Athuga að
þetta er kransakökumassi (ekki
hjúpmarsipan). Hef notað
danska Odense-marsipanið með
mismunandi árangri en þar er
sykur- og möndlumagnið mismunandi eftir tegundum. Kökurnar hafa lekið og orðið allt
öðruvísi nema þegar ég hef notað marsipanið frá þeim með
63% möndlum, þá hefur það
gengið ljómandi vel.
1½ dl sykur
2 eggjahvítur
1½ tsk. mulin/steytt
kardimomma

Hindberjakrem
225 g hindber (fersk eða frosin)
1 tsk vatn
2 msk sykur (upplagt að nota
sultusykur ef hann er til)
1 msk vanillusykur
200 g smjör við stofuhita
2½ dl flórsykur
salt á hnífsoddi
1-2 eggjarauður

Hjúpur
300-400 g hvítt súkkulaði –
best að nota hvíta súkkulaðidropa frá Síríusi

Hindberjakrem Hindberin sett í pott ásamt
sykri og vatni, hrært reglulega. Látið sjóða þar
til berin hafa blandast vel sykrinum og allt orðið
að mauki. Ef hindberjakjarninn á ekki að vera
með er maukið sett í sigti og safinn látinn renna
af, látið kólna. Ég sigta yfirleitt kjarnana frá.
Athugið að taka smjörið úr kæli kvöldið áður
og eggjarauðuna/r eitthvað áður þar sem mjög
mikilvægt er að sama hitastig sé á öllu hráefninu (annars getur kremið yst). Smjör og flórsykur þeytt vel saman. Eggjarauðu/m bætt við,
þeytt vel. Vanillusykur, hindberjasafi/
hindberjamauk og ögn af salti þeytt saman við í
lokin.
Gott er að hella hindberjasafanum hægt (lítið
í einu) og þeyta aðeins á milli – þá ystir kremið
síður.
Ef illa gengur að blanda öllu saman (eins og
það ysti) er hægt að setja kremið í örbylgjuofn í
örfáar sekúndur og reyna svo að þeyta aftur.
Gott er að setja smjörkremið í rjómasprautu
og sprauta því á aðra hliðina (sléttu hliðina) á
hverri köku. Ágætt er að móta lítinn hindberjasmjörtopp – sett í kæli.
Hjúpur Helmingur af hvíta súkkulaðinu látinn
bráðna yfir vatnsbaði á lágum hita. Þegar því er
lokið er skálin tekin af hitanum og afgangi af
súkkulaðinu bætt við og blandað saman þar til
súkkulaðið er allt bráðnað. Þá ætti hitastigið á
súkkulaðibráðinni að vera rétt.
Kökurnar teknar úr kæli – haldið með fingrunum um hverja köku og dýfið í súkkulaðið.
Kakan lögð á fat/disk (súkkulaðihliðin snýr
upp) og súkkulaðið látið harðna (ágætt að setja í
kæli til að flýta fyrir).
Stundum hef ég dýft kökunum tvisvar (látið
harðna á milli) ofan í hvíta súkkulaðið þar sem
það nær ekki alltaf að þekja alveg bleika litinn á
smjörkreminu en það er alls ekki nauðsynlegt.
Geymsla Kökurnar geymast vel í lokuðu boxi í
kæli. Kökurnar má frysta.

Það leynist
bakari í öllum
Hanna Þóra G.
Thordarson er mikil
áhugamanneskja um matargerð. Hún er einstaklega
góð í að baka líka og segir
bakara leynast í öllum.
Kúnstin sé að prófa sig
áfram með eitthvað einfalt.

Hanna Þóra hefur þróað potta fyrir bakstur
og matargerð.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

H

anna Þóra ólst upp við mikla matarást og
finnst sjálfri gaman að elda og borða. Hún
hefur tengt mataráhuga sinn vinnunni þar
sem hún rekur Gallerí Hólshraun og
vinnustofu í Hafnarfirði. „Á undanförnum
árum hef ég verið að vinna í leir og verið að þróa potta fyrir matargerð. Upphaflega voru pottarnir hugsaðir fyrir
brauðbakstur en svo hafa þeir tekið breytingum þannig að
þeir henta bæði fyrir bakstur og matseld.“
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Hanna Þóra raðar
piparkökum upp á
skemmtilegan hátt.

Lúsíukrans
er fallegur
um jólin.

Lúsíubollur
30 bollur
Á hverju ári baka ég lúsíubollur – þær eru bæði góðar,
fallegar og svo vekja þær góðar minningar frá æskuárum
mínum í Svíþjóð. Þessi uppskrift kemur frá mömmu.

Forvinna
Það er hægt að setja aðeins
minna af geri í deigið og láta
fyrstu hefingu verða í kæli yfir
nótt.
50 grömm pressuger eða bréf
(12 g) þurrger
150 grömm smjör
½ lítri mjólk
½ teskeið salt
2 dl sykur
1 stykki sykurmoli
1 egg – við stofuhita
½ tsk. saffran
12-15 dl hveiti
1 egg – til penslunar fyrir
bakstur
Rúsínur, hakkaðar möndlur
og perlusykur – eða það sem
hverjum og einum finnst
best
Aðferð Mjólk og smjör hitað í
potti (best að bræða smjörið
fyrst og hella mjólkinni út í).
Blandan á að vera 37°C eða aðeins minna (sjá: Gerbakstur –
góð ráð).
Saffran steytt í mortéli
ásamt sykurmola.
Ger, salt, saffranmulningur
og sykur sett í skál og blandað
saman. Nokkrum matskeiðum
af mjólkurblöndunni hellt í –
blandað saman þar til allt leys-

ist upp. Afgangi af mjólkurblöndunni hellt saman við.
Helmingur af hveiti settur í
skálina – blandað saman.
Eggi bætt við – hrært saman.
Afgangi af hveiti bætt við og
hnoðað þar til deigið verður
þannig að hægt sé að koma við
það án þess að það klístrist við
mann – betra að hafa það aðeins blautara en þurrt.
Hveiti stráð yfir deigið og
látið hefast í 45-60 mínútur eða
þar til það hefur tvöfaldað
stærð sína – hafa rakan klút
yfir skálinni. Sett á stað þar
sem ekki er trekkur.
Deigið sett á hveitistráð
borð og skipt í 30 jafna bita.
Mótaðar bollur eða kransar
– um að gera að nota hugmyndaflugið. Stundum hafa
börnin búið til stafina sína (sjá
ýmis dæmi hér fyrir neðan).
Skreytt með rúsínum.
Bollunum raðað í ofnskúffu
með bökunarpappír og þær
látnar hefast með klút yfir í
30-45 mínútur. Nauðsynlegt að
hafa gott bil á milli svo að þær
klessist ekki saman.
Ofninn hitaður í 250°C ef
smábollur eru bakaðar, 225°C
fyrir stærri bollur og 225°C ef
bakaðir eru stórir kransar.
Penslað með hrærðu eggi og
skreytt með perlusykri.
Bakað í ofni:
Smábollur í 5-6 mínútur.
Stærri bollur í u.þ.b. 10 mínútur.
Stórir kransar í 20-25 mínútur.

Með hefðir og fastar venjur um jólin
Hanna Þóra segir jólin tíma hefða og vanafestu.
„Matseðlinum á aðfangadag má alls ekki breyta og er
því alltaf það sama í boði. Við erum með humar í forrétt,
hamborgarhrygg í aðalrétt og riśalámand í eftirrétt. Ein
mandla leynist í eftirréttinum og sá sem fær hana á
aukapakka undir jólatrénu.“
Gerir þú piparkökuhús?
„Já, ég geri það en með dyggri leiðsögn móður minnar, Guðfinnu Thordarson arkitekts. Eiginlega hefur hún
séð um mestu vinnuna við það undanfarin 15 ár og við á
heimilinu reynt að aðstoða. Piparkökuhúsið er alltaf eins
og er kastali sem hún hannaði fyrir mörgum árum. Nú
eru krakkarnir mínir að verða það stórir að það er
spurning hvort það sé ekki kominn tími til að keflið fari
yfir til þeirra og þau spreyti sig á kastalanum.“
Hvað með baksturinn?
„Ég baka ekki alltaf það sama. Það fer alltaf svolítið
eftir því hvaða stuði ég er í. Yfirleitt baka ég alltaf sörur
og þá oftast hindberja- eða bláberjasörur og svo einfaldar súkkulaðikökur. Svo er algjörlega nauðsynlegt að
baka lúsíubollur á aðventunni en þær eru mjög vinsælar
á heimilinu.“
Skreytir þú með vissum hætti hjá þér?
„Ég byrja að ná í hluta af jólaskrautinu í lok nóvember
og finnst það alltaf jafn gaman þar sem það vekur upp
minningar. Mikið af jólaskrauti heimilisins hefur tilfinningalegt gildi og á sína sögu sem er sjarmerandi.“
Hvað ætti fólk að gera um jólin sem kann ekki að elda?

Girnilegur piparköku kastali.

Frábær

JÓLAG JÖF

fyrir fjölskylduna

Snjalltæki
í eldhúsið
20 notkunarmöguleikar í einu tæki
og innbyggðar uppskriftir.
Nú geta allir eldað!
Thermomix á Íslandi • Síðumúla 29 • 108 Reykjavík • S. 519-5529 & 696-7186
info@eldhustofrar.is • iceland.thermomix.com • Thermomix á Íslandi

„Að fara í mat til mömmu. Að öllu gríni slepptu, þá
mæli ég með því að fólk ætli sér ekki of mikið. Byrji bara
á einhverju einföldu. Einfalt getur verið gott. Ég held að
það ættu langflestir að geta lært að elda. Það er bara
spurning að gefa sér tíma, vera örlátur á þolinmæði og
hafa jákvætt viðhorf. Það getur verið svo skemmtilegt að
búa til stemningu í kringum jólamatseldina. Virkja börnin og makann og fá alla með sér í lið. Eldamennska almennt getur gefið svo mikið af jákvæðri samveru. Að
bardúsa saman í eldhúsinu og spjalla. Auk þess sem ég
er sannfærð um að það sé mikilvægt fyrir börn að alast
upp við matseld á heimilinu. Það mun fylgja þeim út í lífið. Eldamennska er bara eins og svo margt annað. Hún
liggur misvel fyrir fólki. Þetta er bara spurning að halda
áfram, bæta sig og læra. Það er engin lausn að fá sér túlk
í hvert skipti sem þarf að tjá sig á ensku bara af því að
maður er ekki góður í ensku. Það eina sem hægt er að
gera er að babla sig áfram og láta það ekki á sig fá hvað
öðrum finnst.“
Þegar kemur að bakstrinum þá er hún á því að einfalt
sé alltaf best.
„Það þarf ekki að baka sjö tegundir af flóknum sortum. Ég held að þeir sem vilja ná tökum á að baka ættu að
byrja bara á einhverju einföldu og gefast ekki upp þó svo
að allt lukkist ekki við fyrstu tilraun. Það má alveg baka
mislukkaðar kökur og getur það vel skapað góðar minningar hjá fjölskyldu þó svo þær séu varla ætar. Má ekki
bara segja að það leynist bakari í okkur öllum? Það þarf
bara að kafa misdjúpt til að finna hann.“
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„Jólaboðið á Þorláksmessu stækkaði
þegar ég kynntist manninum mínum“
Elín Sigrún Jónsdóttir lögmaður
segir að gott hjónaband stækki
veröldina. Í það minnsta stækkaði
jólaboðið hennar talsvert eftir að
hún kynntist Sigurði Árna Þórðarsyni, eiginmanni sínum, sem á einmitt afmæli á þessum tíma.

Bökuð
hrísgrjón
með mintu,
granateplum
og ólífusalsa

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

E

lín Sigrún stofnaði nýerið fyrirtækið Búum vel, þar sem hún
veitir sérhæfða lögfræðiþjónustu
vegna búsetuskipta.
„Þetta er ný þjónusta á íslenskum fasteignamarkaði, ekki fasteingasala, heldur er það sérhæfð lögmanns- og
fjármálaþjónusta, með sérstakri áherslu á
fólk sem er komið yfir miðjan aldur. Viðskiptavinir njóta aukinnar þjónustu við fasteignasölu, en greiða sama gjald. Ég nýt
þessa nýja starfs ríkulega enda er ég þar að
samflétta reynslu, menntun og ástríðu mína.
Fyrirtækið hefur fengið mjög góðar viðtökur
og ég hef notið þess að þjóna viðskiptavinum
mínum sem eru í flestum tilvikum að undirbúa að selja fasteign sína og kaupa eða leigja
aðra sem hentar betur. Þá hef ég unnið mikið
við að þjóna fólki vegna dánarbússkipta, sölu
eigna og uppgjörs dánarbúa.“

Hráefni
Fyrir sex
400 g basmatihrísgjón
50 g ósaltað smjör
800 ml sjóðandi vatn
40 g minta, með stöngli
150 g fetaostur – skorinn í
1 cm bita
salt og pipar
Salsa
50 g grænar ólífur, þunnt
skornar, eða kapers
1 granatepli – fræ úr einum ávexti – ca. 90 g
50 g valhnetur, saxaðar og
þurrristaðar lítillega á
pönnu
3 msk ólífuolía
1 msk. granateplasýróp
10 grömm minta
2 hvítlauksrif – marin

Aðventan dásamlegur tími
Hvernig leggjast jólin í þig?
„Ég hlakka virkilega til aðventunnar og
jóla. Mér finnst aðventan, tíminn þegar við
undirbúum og væntum jólanna, dásamlegur
tími. Á aðventunni sækjum við fjölskyldan
jafnan jólatréð í ræktunarland okkar. Fyllum
húsið af kertaljósum, skinnum, teppum og
hlýju. Svo kveikjum við upp í arninum og
húsið ilmar af bakstri og matargerð. Ég á
von á því að vegna aðstæðna samfélagsins
verði margt með öðru sniði en undanfarin jól
en ég er alveg sátt við það og þess fullviss að
allt hefur sinn sjarma. Þannig hefur árið verið og við höfum notið þess að eiga meiri tíma
saman sem fjölskylda.“
Hvernig verða jólin á þessu ári?
„Þau verða öruggleg róleg og góð. Við
leggjum áherslu á góðan mat, samveru, innihaldsríkar gjafir, lestur góðra bóka, fallega
tónlist, kertaljós og helgihald.“
Hvað skiptir þig mestu máli í lífinu?
„Það skiptir mig mestu máli að fólkinu
mínu líði vel, það sé hamingjusamt
og njóti heilbrigðis. Þá legg ég
áherslu á það sama fyrir
mig sjálfa.“

Aðferð
1. Forhitið ofninn í 230°C.
2. Setjið hrísgrjónin í eldfast fat (20x30 cm). Kryddið
með ca 3⁄4 tsk af maldonsalti
og slatta af pipar. Hellið
vatninu yfir og komið
smjörinu fyrir líka, í litlum
bitum. Raðið mintunni yfir
og lokið með álpappír (eða
loki fatsins ef það er til).
Sett í ofninn og bakað í 25
mínútur eða þar til hrísgrjónin eru fullbökuð og
vökvinn að mestu horfinn
úr botninum.
3. Útbúið salsað á meðan
grjónin bakast – en bíðið
með að setja mintuna yfir.
4. Takið hrísgrjónin úr ofninum fullbökuð. Takið burt
álþynnuna (lokið). Takið
mintuna, hendið stilkunum
en notið blöðin og setjið yfir
réttinn. Setjið fetaostinn
yfir hrísgrjónin og salsað
þar yfir. Svo er afganginum
af mintunni dreift yfir.

Alltaf með stórt jólaboð á Þorláksmessu
Er eitthvað sem
þú gerir alltaf á jólunum?
„Í meira en þrjátíu ár, eða frá því ég
osta, kökkeypti mína fyrstu
ur og
íbúð árið 1986, hef ég
heimabakað
verið með stórt jólaboð
brauð. Ég er
á Þorláksmessu. Boðið
alltaf jafn
Elín Sigrún Jónsdóttir
stækkaði til muna þegar
snortin
af því að
heldur skemmtilegt jólaég kynntist manninum mínboð á Þorláksmessu.
fólkið okkar gefi
um því hann á afmæli á Þorsér tíma til að koma.
láksmessu. Við höfum haft þann
Það eru margir réttir sem
háttinn á að bjóða vinum og fjölskyldu
ég hef gert reglulega frá mínu
þennan dag til jólaveislu. Þau vita að það er
fyrsta boði og svo er alltaf eitthvað nýtt sem
opið hús hjá okkur frá klukkan sex og fram á
bætist við. Þetta er okkar eiginlega jólaboð.
kvöld. Þá hefst okkar jólahátíð, þá er okkar
Við eigum ekki von á að geta haldið Þorláksundirbúningi lokið, gjafirnar komnar undir
messuboð þetta árið.
jólatréð og húsið fullt af mat. Segja má að við
Þá sækjum við alltaf messu í Hallgrímsbætum einum degi framan við jólahátíðina,
kirkju, bæði á aðfangadegi, annaðhvort aftansem kemur sér vel því maðurinn minn er
söng eða miðnæturmessu, og á jóladag eða á
prestur og á ekki jólafrí eins og við hin. Í
annan dag jóla. Það ræðst af því hvenær
boðinu skiptumst við á gjöfum og kortum við
maðurinn minn þjónar, við fylgjum honum,
gestina og við bjóðum upp á hlaðborð af mat,
ég og strákarnir okkar.“
kæfu, paté, laufabrauð, tvíreykt hangikjöt,
Hvað gerir þú aldrei um jólin?

„Það er tvennt sem kemur upp í hugann
sem er frábrugðið jólavenjum margra, en ég
fer helst ekki í jólaboð yfir hátíðarnar og les
ekki spennusögur. Þegar við erum komin
heim úr messu á jóladag finn ég alltaf til
mikils feginleika að mega vera heima, helst í
hlýjum ullarfötum, lesa nýja jólabók og er
svo fegin að þurfa ekki að fara út úr húsi
nema í góðan jólagöngutúr. Spennusögur les
ég hvorki á jólum né aðra daga, en ég er alltaf spennt fyrir jólabókunum og les jafnan
mikið yfir jól og áramót.“
Hefur gaman af því að prófa nýja rétti
Hafa jólin breyst með árunum?
„Ég get ekki sagt það, við höldum í okkar
jólahefðir. Við erum hins vegar ekki íhaldssöm þegar kemur að jóla- og áramótamat.
Við höfum mjög gaman af eldamennsku og
okkur finnst skemmtilegt að prufa nýja
rétti.“

Færðu þér jólaföt?
„Ég hef ekki keypt mér jólaföt síðastliðin
20 ár. Fyrir jólin 2000 keypti ég mér sítt
þykkt flauelspils, belti og þunnan topp í
Spaksmannsspjörum. Þetta ár fékk ég líka
fallegt rautt sjal með pallíettum í jólagjöf frá
manninum mínum. Mér finnst jólin komin
þegar ég er komin í þessi föt og er því að
hugsa um að nýta þau í tuttugasta sinn og
hlakka til að klæðast þeim enn ein jólin.“
Áttu uppskrift að einhverju sem þú vilt
deila með lesendum?
„Þá kemur strax upp í hugann hinn fullkomni hrísgrjónaréttur, sem ég bakaði fyrst
á aðfangadag 2018. Rétturinn er bæði fagur
og góður, hvítur, rauður og grænn. Þessi
uppskrift er frá mínum uppáhaldskokki,
Ottolenghi, úr bókinni Simple. Hægt er að
bera réttinn fram með alls konar meðlæti,
kjötréttum, fiski eða með öðrum grænmetisréttum. Hann hentar því vel á jólaborðið.“

JÓLAGJÖF HERRAMANNSINS
FÆRÐU Í VERSLUN GUÐSTEINS

LAUGAVEGI 34
ÁRMÚLA 11

101 REYKJAVÍK
108 REYKJAVÍK

SÍMI 551 4301
SÍMI 793 4300
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Jólasúkkulaðimolar Þyri
Súkkulaði
1
⁄4 bolli kakósmjör
1 msk. möndlusmjör
1 msk. kókossmjör
2 msk. carob
½ teskeið vanilla

Aðferð Kakósmjörið brætt og öllu hinu bætt út
í. Gott að vera með sílikonform svo auðvelt sé
að ná molunum úr þeim. Hellið súkkulaðiblöndunni í botninn á forminu. Setjið inn í
frysti á meðan þið gerið karamelluna.

Karamellufylling
3 mjúkar döðlur úr kæli
1 msk. möndlusmjör
½ teskeið vanilla
möndlumjólk til að þynna
Aðferð Byrjið á að stappa döðlurnar. Best að
nota mjúkar döðlur. Hrærið síðan öllu saman
og hellið möndlumjólk til að þynna út. Hellið og
hrærið þar til karamellan er orðin silkimjúk.
Takið formið út úr frystinum og setjið karamelluna á molana. Hellið síðan afganginum af
súkkulaðinu ofan á karamelluna og setjið aftur
í frysti.
Súkkulaðið er tilbúið eftir klukkutíma. Best
að geyma í frysti eða kæli. Ekki láta standa á
borði því súkkulaðið er fljótt að bráðna.
Þyri bendir á að gott sé að kaupa carob,
kakósmjör og kókossmjör í verslunum á borð
við Nettó, Heilsuhúsið og Veganbúðina. Döðlurnar sem hún notar eru mjúkar, með steinum,
og eru alltaf geymdar í kæli í öllum verslunum.
Pekanhnetukaramella Tveir bollar pekanhnetur, setjið í bleyti yfir nótt, þá verða hneturnar mun auðmeltanlegri. Takið vatnið af og
látið þær þurrkast í um það bil hálftíma. Ef þið
viljið hafa hneturnar enn auðmeltanlegri og
næringarríkari látið þær þá spíra í sólarhring
og skolið tvisvar, um morgun og kvöld.
Karamella – sama karamella og var notuð sem
fylling í konfektinu. Gott að bæta við smá kanil
til að gera jólalegra.
3 mjúkar döðlur úr kæli
1 msk. möndlusmjör
½ tsk. vanilla
1
⁄4 tsk .kanill
möndlumjólk til að þynna
Aðferð Stappið döðlurnar og bætið öllu hinu
saman við og möndlumjólk til að þynna og gera
silkimjúka karamellu.
Blandið hnetum og karamellu saman, setjið á
bökunarpappír og inn í ofn á ekki hærra en
50°C í átta klukkustundir (yfir nótt) og blástur.
Þá eru hneturnar hráfæði. Það er líka hægt að
setja ofninn á 100 gráður og baka í 15-20 mínútur, þá er þetta ekki lengur hráfæði.
Á instagramsíðu Þyri má finna fleiri uppskriftir að náttúrulega sætum molum og öðrum
meinhollum en ljúffengum mat.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Jólagjöﬁna færðu í Ynju
Jól

„Konfektgerð er í
miklu uppáhaldi“
Þyri Huld Árnadóttir dansari
leggur áherslu á að borða lifandi
fæði, mat sem gerir meltingunni
gott. Það kemur ekki í veg fyrir
að hún borði sætindi en henni
finnst fátt skemmtilegra en að
útbúa náttúrulega sætt konfekt
heima hjá sér.

Álfheimar 74, Glæsibær | 104 Reykjavík | ynja.is

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir
gudrunselma@mbl.is

Þ

yri gerði tvær konfektgerðir fyrir jólablað Morgunblaðsins.
Konfektmolagerð er hluti af aðventuhefðum
Þyri, sem segist vera mikið jólabarn og finnst allt
miklu skemmtilegra þegar jólaljós og kerti lýsa
upp myrkrið.
„Ég geri allt kósí heima á aðventunni, geri alls konar konfektmola og hitti vinkonur. Við skellum í nokkra mola, spjöllum og höfum gaman. Ég hitti fólkið mitt og nýt þess að vera
með fjölskyldunni í aðventunni,“ segir Þyri um aðventuna.
❄ SJÁ SÍÐU 44
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Þyrí Huld skreytir með náttúrulegum
efnum fyrir jólin og býr til sitt eigið konfekt.

Á Instagram-síðu Þyriar má finna fleiri uppskriftir
af náttúrulega sætum molum og öðru meinhollum
en ljúffengum mat.

Borðar mikið af súrkáli um jólin
Þyri er vegan og stór hluti af hennar fæðu er hráfæði. Hún borðar venjulega meira af heitum mat í
skammdeginu en krydd eins og kanill, kardimommur,
túrmerik og engifer fær gott pláss í eldhúsinu hennar í
skammdeginu.
„Ég hef aldrei verið mikið fyrir jólamat en ég og
maðurinn minn prufum alltaf eitthvað nýtt á jólunum,
gerum sýrt grænmeti og alls konar skemmtilegt. Það
er líka nauðsynlegt að borða mikið af súrkáli um jólin
þannig að líkaminn eigi auðveldara með að melta allt
þetta góðgæti.
Ég borða lifandi fæði sem snýst um að fylla líkamann
af ensímum til að meltingin sé alltaf í góðu
standi. Ég borða alltaf
spírur, hveitigras,
rejuvelak-drykk og súr„Jólamolarnir mínir
kál með í jólastuðinu í
eru náttúrulega sætir bland við alls konar vegannammi og veganmat.
með döðlum. Ég
nota carob í staðinn Það er alltaf pláss fyrir
sætindi á jólunum en ég
fyrir kakó, carob er
geri það mestmegnis
náttúrulega sætt og sjálf, finnst það langinniheldur ekki koffín. best.“
Molarnir hennar Þyri
eru ekki bara náttúrulega sætir þar sem jólaskrautið
er líka náttúrulegt.
„Ég er alin upp við að allt sé skreytt með náttúrulegum efnum. Jólatré með lifandi kertum og könglum.
Ég fer út í garð hjá mömmu og pabba og klippi greinar
með berjum og alls konar til að skreyta. Ég skreyti
ekki mikið en er alltaf með krans frá mömmu úr greni
og berjum, kaupi kerti með góðum jólailmi, greni, kanil
og negul,“ segir Þyri. Náttúruleg jólalykt eins og
mandarínu- og grenilyktin kemur Þyri alltaf í jólaskap
sem og ilmurinn af rauðkálinu í eldhúsi foreldra hennar.

❄

Karamellan gerir allt betra
Hvað verður í matinn á jólunum?
„Ég er ekki búin að ákveða hvað verður í jólamatinn.
Ég og Hrafnkell maðurinn minn vorum að velta því fyrir okkur að vera með tapasjól. Við elskum smárétti og
að nostra við hvern og einn rétt þannig að það er spurning hvort það verða ekki bara vegan-tapasjól í ár,“ segir Þyri.
„Jólamolarnir mínir eru náttúrulega sætir með döðlum. Ég nota carob í staðinn fyrir kakó, carob er náttúrulega sætt og inniheldur ekki koffín. Ég set alltaf allar hnetur og fræ í bleyti til að þær verði auðmeltanlegri. Ég elska að föndra og konfektgerð er í miklu
uppáhaldi. Þetta eru mínir klassísku molar. Ég geymi
þá í frystinum og næli mér svo alltaf í einn og einn,“
segir Þyri og bætir við að molarnir séu fljótir að klárast.
Þyri notar sömu karamelluna sem fyllingu í súkkulaðimolana sem hún gerði fyrir jólablað Morgunblaðsins og til þess að búa til pekanhnetukaramellu. Hún
segir reyndar þessa karamellu vera í miklu uppáhaldi á
sínu heimili og fjölskyldan fái sér hana út á jógúrt- og
bananaís. „Hún gerir allt betra,“ segir Þyri.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Bakaðu frá
þér allt vit
Ef þig langar að brjótast út sem einn besti bakari ársins ættirðu
kannski að biðja um bókina hennar Elenoru Rósar Georgsdóttur í
jólagjöf. Bókin er sannkölluð biblía heimabakarans en í bókinni
tekur hún saman sínar uppáhaldsuppskriftir sem spanna allt frá
einföldum súrdeigsbakstri til gómsætra súkkulaðivafninga og allt
þar á milli.
Bókin inniheldur einnig ítarlega kennslu í súrdeigsbrauðgerð
og öll helstu trix sem þarf að kunna til að baksturinn heppnist
sem best.
Elenora vinnur við bakstur í Bláa lóninu og hefur haldið úti vinsælu instagramsíðunni Bakaranora um nokkurt skeið.
„Uppskriftirnar í bókinni eru margar hverjar mjög persónulegar
og um leið uppáhalds. Þær eru fjölbreyttar og það ættu allir að
finna eitthvað við sitt hæfi. Njótið vel,“ segir Elenora Rós.

Elenora Rós er höfundur bókarinnar Bakað með Elenoru.
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Reykta hátíðahnetusteikin frá
Móður náttúru þykir mikið lostæti.

Reykt
hnetusteik á
hátíðarborðið
Valentína Björnsdóttir forstjóri Móður náttúru
segir að fólk sé farið að borða miklu meira af
grænmetismat en áður. Til að mæta þörfum fólks
setti fyrirtækið á markað reykta hátíðahnetusteik
sem þykir mikið lostæti. Valentína segir að hún
henti vel á hátíðarborðið og hægt sé að borða
hana með hefðbundnu jólameðlæti og svo geti
hún líka komið í staðinn fyrir hangikjöt en þá er
uppstúf og baunir haft með.
Marta María | mm@mbl.is

Þ

essi hnetusteik er allt
öðruvísi en við erum búin að vera að gera hingað
til. Í grunninn notum við
svipað hráefni en bætum
baunaprótíni og reykefni út í hana.
Þannig verður áferðin á hnetusteikinni þéttari og skemmtilegri,“
segir Valentína.
Hún segir að þessi nýja
hátíðahnetusteik sé allt öðruvísi en
annar grænmetismatur sem seldur er
á Íslandi og markmiðið sé að handverkið og heimalagaða bragðið haldi
sér í gegnum alla framleiðsluna. Viðskiptavinir Móður náttúru hafa sannarlega kunnað að meta það enda hefur
fyrirtækið verið í fararbroddi á sínu
sviði frá því það var stofnað árið 2003.
„Auk baunaprótínsins og reykefnisins er grænmeti, krydd, baunir og
bygg í nýju hátíðahnetusteikinni. Fólk
fær því góða næringu með því að
borða hana. Hún er prótínrík og það
eru góðar trefjar í henni svo eitthvað
sé nefnt og ég verð nú bara að játa að
við erum mjög stolt af þessari nýsköpun hjá okkur,“ segir hún.
Nýja hátíðahnetusteikin verður einungis fáanleg í kringum jól og áramót
og mun leysa gömlu hátíðahnetusteikina af hólmi. Valentína segir að þessi nýja hafi orðið til eftir ítarlegar prófanir en þau hafi verið
undir mikilli pressu að koma með
þessa vöru á markað.

„Við höfum gert margar tilraunir
og höfum við leyft mörgum að
smakka. Þessi nýja hnetusteik þykir
mikið lostæti,“ segir hún.
Aðspurð hvers vegna þau hafi farið út í að gera hnetusteik með reyktu
bragði segir hún að það hafi verið
mikil spurn eftir því.
„Þeir sem eru hliðhollir grænmetismat hafa saknað þess að fá reyktan
mat. Þarna komum við sterk inn með
það.“
Hvað borðar fólk með hátíðahnetusteikinni?
„Allt hefðbundið hátíðameðlæti
passar vel með hnetusteikinni, þetta
klassíska eins og heimagert rauðkál,
grænar baunir, sveppasósa og fleira í
þeim dúr. Ég hlakka til að borða
hana með uppstúfi og grænum baunum en ég ætla að hvíla hangikjötið í
ár. Það hefur fylgt mér frá því ég var
barn að borða hangikjöt á jóladag en
í ár verður það þessi hátíðahnetusteik.“
Er fólk farið að borða meiri grænmetismat en áður?
„Við hjá Móður náttúru höfum
upplifað mikla söluaukningu á okkar
vörum. Sífellt fleiri kunna að meta
grænmetisfæði, sem er gott, því við
þurfum að huga meira að því að
minnka kolefnissporið og það getum
við gert til dæmis með því að borða
meira úr jurtaríkinu og hugsað vel
um heilsuna í leiðinni.“

„ Mamma vissi alveg hvað hún
varaðgera þegarhún gaf mér
fyrsta gítarinn!“

TÓNASTÖÐIN • SKIPHOLTI 50D • REYKJAVÍK • S. 552 1185 • TONASTODIN.IS

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

Hollywood Glow

Húðslípun

Skilar sér samstundis í auknum ljóma

Gefur húðinni frísklegt og heilbrigt yﬁrbragð

Meðferðin þéttir húð á andliti og hálsi ásamt því að gefa henni
samstundis aukinn ljóma. Hún er framkvæmd með innrauðu ljósi sem
hitar húðina á þægilegan máta og örvar kollagenframleiðslu húðarinnar.
Ef þú vilt dekra við þig á aðventunni, er tilvalið að koma fyrst í Húðslípun
og koma svo í Hollywood Glow í kjölfarið. Þessi blanda hentar sérlega
vel fyrir hátíðarnar þar sem áhriﬁn koma strax í ljós,

Húðslípun er í sérstöku uppáhaldi hjá viðskiptavinum okkar, ekki síst í
aðdraganda jólanna, enda er um að ræða tiltölulega ódýra meðferð sem þó
skilar góðum árangri. Húðslípun vinnur vel á ysta lagi húðarinnar og fjarlægir
bæði óhreinindi og dauðar húðfrumur af yﬁrborði hennar. Meðferðin
þéttir grófar svitaholur, losar um fílapensla og aðrar stíﬂur sem kunna að
vera til staðar. Strax eftir meðferð verður áferð húðar sléttari og fallegri. Í
kjölfar þeirrar hreinsunar sem á sér stað með Húðslípun komast virk efni í
húðvörum betur niður í undirlag húðarinnar og skila þar með betri virkni.

TILBOÐ

20%

afsláttur
TUN
ÍS
af GEL PRAUr
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m
í dese

TILBOÐ

20%

Gelísprautun

Laserlyfting

Mildar djúpar hrukkur

Frábær jólagjöf fyrir konur og karla

Gelísprautun er alltaf sérlega vinsæl fyrri hluta desember. Meðferðin
er framkvæmd með þeim hætti að geli úr náttúrulegum fjölsykrum er
sprautað í línur og hrukkur í þeim tilgangi að jafna þær út. Einnig er hægt
að nota efnið til að móta andlitsdrætti og gefa þeim fyllingu eða til að
fylla upp í ör. Við notum gelið frá Neauvia Organic, sem er hreinasta og
öruggasta efnið á markaðnum í dag. Þetta er ﬂjótleg og áhrifarík meðferð
sem er tilvalin fyrir þá sem vilja líta vel út um hátíðarnar.

Laserlyfting er náttúruleg andlitslyfting án
skurðaðgerðar. Um er að ræða byltingarkennda tækni
í meðferð á línum, hrukkum og slappri húð. Hægt er að meðhöndla húð
á andliti, hálsi, svæði undir höku, bringu og handarbökum. Þessi einstaka
hátæknimeðferð er algjör bylting á sviði húðmeðferða og góð gjöf
fyrir þá sem okkur þykir vænst um.

afslát
af LASERLYFTINtur
GU
í desember

Húðfegrun er hátæknifyrirtæki á heilbrigðissviði sem hefur verið starfrækt frá árinu 2000. Við bjóðum heildrænar húðmeðferðir fyrir andlit og
líkama, með það að markmiði að bæta heilsu húðarinnar á náttúrulegan hátt. Bæði konur og karlar koma í meðferðir hjá Húðfegrun.
Meðferðaraðilar hjá okkur hafa lokið hjúkrunarfræði- eða læknisfræðimenntun auk sérþjálfunar í notkun lasertækni og annars konar hátækni
til að leysa ýmsan húðvanda. Húðfegrun býður bestu fáanlegu tæki á markaðnum hverju sinni og
starfsfólkið hlýtur stöðuga þjálfun og tileinkar sér nýjungar.

Skartaðu þínu besta um hátíðarnar
Húðfegrun ehf | Vegmúli 2 | Sími 533 1320 | www.hudfegrun.is

Gjafabréf eða
tilboðspakkar
frá
tilb
í jólapakkann
Við bjóðum bæði gjafabréf í tiltekna meðferð eða gjafabréf
að ákveðinni upphæð, þá velur handhaﬁ bréfsins þá meðferð
sem hentar.
Við höfum sett saman tilboðspakka sniðna að mismunandi
þörfum og er verðmæti þeirra á breiðu verðbili.
m
Tilboðspakkarnir eru með 15-30% afslætti fram að jólum
Frábær jólagjöf fyrir fólk á öllum aldri.
Viðskiptavinir geta bókað sér viðtalstíma
til að fá ráðleggingar áður en meðferð
hefst.

Hægt er að skoða og versla gjafapakkana í vefverslun
Húðfegrunar. Einnig er hægt að koma við hjá okkur í
Vegmúla 2 og ganga frá kaupum í afgreiðslunni.

Bryndís Alma mælir með
Að grynnka línur og endurnýja húðina með LASERLYFTINGU
Að auka þéttingu og ljóma húðar með HOLLYWOOD GLOW
Að losna við djúpar hrukkur með GELÍSPRAUTUN
Að endurnýja yﬁrborð húðarinnar með HÚÐSLÍPUN

húðfegrun með náttúrulegum meðferðum
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Einfaldar en ljúffengar hugmyndir að
forréttum úr hafinu

Heitreyktur lax er
mjög góður í forrétt.

Hinrik Örn Lárusson og Viktor Örn Andrésson í Sælkerabúðinni útbjuggu girnilega forrétti þar sem þeir notuðu fisk frá Norðanfiski. Hér eru tvær uppskriftir að forréttum sem er auðvelt að útbúa
en eru jafnframt mjög bragðgóðir. Annars vegar heitreyktur lax með
piparrótarsósu og grafinn lax með heimagerðri graflaxsósu.
Marta María | mm@mbl.is

Heitreyktur lax með
piparrótarsósu
Þú tekur heitreyktan lax frá Norðanfiski og skerð niður og setur á disk. Til að
toppa þennan rétt er mjög gott að hafa
heimagerða piparrótarsósu með. Best er
að útbúa hana daginn áður.

Grafinn lax með graflaxsósu
Hjá sumum koma ekki jól nema fólk fái grafinn
lax í forrétt. Til þess að gera graflaxinn að hátíðarmat skaltu útbúa þína eigin graflaxsósu. Hér er
uppskrift sem er einföld og ferlega bragðgóð.

Graflaxsósa

200 g súrmjólk
250 g majónes
30 g piparrót
60 g hunang
15 g salt

100 g sætt sinnep
100 g sinnep
100 g púðursykur
100 g repjuolía
150 g majónes
30 g þurrkað dill
skvetta af koníaki (má sleppa)

Aðferð Öllu hráefni er blandað saman í
skál og best er að leyfa sósunni að taka
sig inni í ísskáp yfir nótt.

Aðferð Sinnep og púðursykur sett í hrærivélarskál, olíu hellt rólega saman við. Majónesi og
dilli blandað út í.

Piparrótarsósa

Grafni laxinn
verður helmingi
ljúffengari ef þú útbýrð
þína eigin graflaxsósu
til að hafa með fiskinum.

Alíslenskar
sælkeravörur
Anna Júlíusdóttir rekur vefverslunina Gott og blessað
ásamt Sveinbjörgu Jónsdóttur og Jóhönnu Björnsdóttur.
Þar eru í boði alíslenskar vörur sem lyfta boðinu upp á
næsta stig en vörurnar eru líka tilvaldar jólagjafir fyrir sælkera.
Marta María | mm@mbl.is

O

kkur finnst spennandi að
gefa eitthvað sem færi vel í
aðventuboði, mat sem fer vel
á borði og passar vel saman.
Við erum með margar slíkar
vörur, allt íslenskar vörur sem skila fallegu
matarhandverki,“ segir Anna og bætir við:
„Íslenski maturinn á aðventunni er það
sem gefur okkur jólastemninguna og þá
nefni ég tvíreykt hangikjöt, síld, reykt og
grafið kjöt og fisk með viðeigandi sósum,
graflaxsósa og piparrótarsósu ásamt lifrarkæfum og kryddpylsum. Einnig eru góðir

ostar nauðsynlegir ásamt sultum og kryddsultum, hunangi, pestói, góðu súrdeigsbrauði,
laufabrauði og kryddsmjöri. Það er ekki erfitt að útbúa stórveislu með þessum ljúffengu
vörum sem virkilega er nostrað við í framleiðslu. Einnig erum við með rétti fyrir þá
sem eru vegan eins og Seitan hátíðarsteik,
hnetursteik og grænmetisbuff og myndum þá
bjóða frábæra sveppasósu með og mikið úrval af sultuðu grænmeti. Síðan er heitt
súkkulaði með þeyttum sveitarjóma nauðsynlegt í frostinu og jólaamstrinu, ldquo segir
hún.

ÍSLENSK HÖNNUN - þú finnur réttu jólagjöfina hjá okkur

Mikið úrval af skúlptúrum

Englakertastjakar

Fallegir postulíns bollar
www.heklaislandi.is - S: 6993366

JÓLA- OG BÓKAMARKAÐUR
Ferðafélags Íslands
Mörkinni 6

Gefðu aðild að
skemmtilegum
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Bækur og bókapakkar, fræðslurit og kort
Ársaðild að Ferðafélagi Íslands
Fjallaferðir og gjafabréf
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Marengsbombur,
sykurlaus bláberjaís og
klístruð karamellusósa
Jólin eru tími til að baka, útbúa deserta og leggja aðeins meira í matreiðsluna
en hina daga ársins. Þeim fjölgar ört sem kjósa að setja ekki sykur inn fyrir sínar
varir og þá þarf að finna aðrar leiðir til að gera tilveruna sykursæta án þess að
nota raunverulegan sykur. Þar að segja ef fólk vill hoppa á sætindavagninn!
Marta María | mm@mbl.is

Þ

að sem notið hefur vinsælda hjá þeim sem
vilja ekki hvítan sykur er að nota náttúrulega sætu eins og stevíu og erythriol. Íslenska vörumerkið Good Good sérhæfir
sig í framleiðslu á sykurlausum vörum
sem eru einstakar á bragðið. Choco Hazel er súkkulaðismyrja sem minnir á Nutella nema hið fyrrnefnda
er án hvíts sykurs. Heima hjá mér er þessari súkkulaðismyrju smurt á nánast allt nema soðna ýsu. Þótt
smyrjan sé góð ein og sér eða út á vöfflur, pönnukökur
eða út á heilsuskálina þá er hún líka sniðugur kostur í

Klístruð
karamellusósa

Marengsbombur
Ef það eitthvað sem Íslendingar eru sólgnir í þá er það
marengs. Í heiminum er talað um þrjár gerðir af marengs; franskan, ítalskan og svissneskan marengs. Ef
það er eitthvað sem við gætum kallað íslenskan marengs þá er það það að nota stevíu í staðinn fyrir sykur.
Íslendingar eru nefnilega svo góðir í að finna leiðir til
að halda áfram að gera vel við sig þótt heilsufarið leyfi
kannski ekki hvítan sykur í bílförmum. Sweet Like
Sugar frá Good Good er dæmi um aðra góða vöru sem
er sniðug fyrir þá sem eru að mastera sykurleysi sitt.
Þetta duft má nota á marga vegu en það er til dæmis
fullkomið í marengs og viti menn, hann er nánast alveg eins og hefðbundinn. Bara örlítið önnur áferð!

Karamellusósa er góð út á ís, út á kökur og svo er líka hægt að
drekka hana (ef maður er alveg stjórnlaus í jólastemningunni). Það
dásamlega við karamellusósu er að hún er ofureinföld, sem er eitthvað svo frábært.
50 g ósalt smjör
100 g síróp frá Good Good
4 dl rjómi
örlítið salt
Aðferð Byrjið á að setja smjör og síróp á pönnu og látið það bráðna
saman. Þá er rjómanum bætt út í. Þegar áferðin er orðin eins og þið
væruð að fara að brúna kartöflur er karamellusósan tilbúin.

Jólaskeiðin &
jólabjallan

2020
Frí heimsending

Verð kr. 21.500
Hönnuður
Ragnhildur Sif Reynisdóttir

bakstri og vel hægt að nota hana í gamlar klassískar
uppskriftir í stað súkkulaðibráðar. Auðvitað er hnetubragð sem er ekki þegar dökkt súkkulaði er hitað yfir
vatnsbaði en ég mæli eindregið með því að þið prófið
ykkur áfram.
Það er til dæmis ógurlega ljúffengt að nota súkkulaðismyrjuna í súkkulaðibúðing sem margir tengja við
jólin. Þess má geta að þessi uppskrift var prófuð á
nokkrum vel völdum starfsmönnum Morgunblaðsins
og fékk algera toppeinkunn.
❄ SJÁ SÍÐU 54
Verði ykkur að góðu!

Verð kr. 8.500
Hönnuður
Ösp Ásgeirsdóttir

ERNA

GULL- OG SILFURSMIÐJA
Silfurmunir og skartgripir síðan 1924

Skipholti 3 – Sími 552 0775 – erna.is – Erum við símann kl. 12-17 virka daga

4 eggjahvítur
6 msk. Sweet Like Sugar frá Good Good
½ tsk. vanilludropar
¼ tsk. cream of tartar
örlítið salt

Aðferð Það skiptir máli að hafa eggjahvíturnar við
stofuhita þegar bakað er úr þeim. Það á ekki bara við
í þessari uppskrift heldur almennt þegar bakað er.
Áður en þið byrjið að þeyta eggjahvíturnar skuluð
þið stilla ofninn á 120°C og setja smjörpappír á bökunarplötur.
Þeytið eggjahvíturnar og þegar þær eru stífþeyttar bætið þið sætunni út í ásamt cream of tartar, salti
og vanilludropum. Ef þið viljið hafa fallegt lag á marengstoppunum er gott að setja deigið í sprautupoka
og búa til kökur líkt og þið væruð að setja ís í brauðform í ísbúð. Þegar þið eruð búin að setja deigið fallega á bökunarpappírinn er marengsinn bakaður í
um það bil 20 mínútur. Þá er lækkað á ofninum og
hann settur í 90°C og kökurnar bakaðar í 20 mínútur
í viðbót. Best er að gera þetta á kvöldin og leyfa marengsinum að kúra inni í ofninum þegar búið er að
slökkva á honum.

Jólakjólar

og mjúkir pakkar
Nú má skoða allar
Vero Moda vörurnar
í nýju netversluninni.
Kíktu á
www.veromoda.is

K R I N G LU N N I & S M Á R A L I N D

54 JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 26. NÓVEMBER 2020

Sykurlaus bláberjaís
Hvað gerum við við fjórar eggjarauður sem urðu afgangs
þegar marengsinn var bakaður? Jú, við búum til ís. Til þess
að halda áfram með sykurlausa þemað ákvað ég að útbúa
sykurlausan bláberjaís úr bláberjasultunni frá Good Good.
Það er að sjálfsögðu hægt að leika sér út í hið óendanlega við
ísgerð en hér er hugmynd sem þið gætuð tekið lengra ef
þið eruð í mjög miklu stuði!
4 eggjarauður
50 g bláberjasulta frá Good
Good
3 dl þeyttur rjómi
Aðferð Þið byrjið á
að þeyta rjómann og
setja hann til hliðar.
Þá eru eggjarauðurnar þeyttar vel og
vandlega og bláberjasultunni bætt út í. Í lokin er rjómanum bætt varlega út í.
Þið gætuð til dæmis bætt sykurlausu súkkulaði með stevíu
út í ísinn eða skorið tvö stykki af Krunchy Keto bar niður og
sett út í hann. Svo má alltaf bæta við frosnu mangói eða hindberjum. Jólin í ár eru svolítið jólin þar sem þið prófið ykkur
áfram og finnið nýjar hliðar á ykkur sem þið vissuð ekki af.

Sykurlaus súkkulaðibúðingur
3 egg
100 g Choco Hazel frá Good Good
1½ dl rjómi.
Aðferð Aðskiljið eggin og stífþeytið
eggjahvíturnar og setjið til hliðar. Þá er
rjóminn þeyttur og settur til hliðar. Því
næst eru eggjarauðurnar hrærðar í
höndunum í skál og súkkulaðismyrjunni
frá Good Good bætt út í. Þetta er dálítið
óþjált til að byrja með en það þýðir ekki
að gefast upp. Fólk þarf að halda áfram
að hræra því smátt og smátt verður
áferðin mýkri. Þegar búið er að vinna
eggjarauðurnar saman við súkku-

Vöffluvagninn
Matargatið og átvaglið sem hér skrifar og
bakar af miklum móð er með vöfflusýki á háu
stigi. Vandamálið er að venjulegar vöfflur með
hveiti og öllu því geta valdið heilsufarsveseni
ef þær eru borðaðar í of miklu magni en þegar
vöfflurnar eru orðnar glútenlausar þolir búkurinn þær betur. Hér er því uppskrift að glútenlausum vöfflum sem eru guðdómlegar með
súkkulaðismyrju eða sykurlausu sírópi.
3 egg
sirka 5 dl laktósafrí mjólk eða kókosmjólk
100 g smjör
1 bolli glútenlaust hveiti með lyftingu
2 msk. kókoshveiti

1 tsk. salt
1 tsk. vanilludropar
Aðferð Hrærið eggin saman í skál, bræðið
smjörið og hrærið það saman við. Þá er glútenlausu hveiti bætt út í smátt og smátt og líka
kókoshveitinu. Þá er mjólkin sett út í hægt og
rólega. Það eru um það bil 5 dl í uppskriftinni
en allar alvöruhúsmæður finna það þegar
vöffludeigið er akkúrat upp á tíu. Bætið svo
vanilludropum saman við ásamt örlitlu salti.
Svo eru vöfflurnar bakaðar. Gott er láta þær
standa á grindinni úr bakaraofninum svo þær
verði sérlega stökkar og bragðgóðar. Svo er
líka ágætt að baka þær jafnóðum og borða þær
meðan þær eru ennþá funheitar og stökkar.

laðismyrjuna er stífþeyttu eggjahvítunum bætt út í. Í blálokin er rjómanum
blandað saman við súkkulaðiblönduna.
Það er hægt að fara nokkrar leiðir í að
bera súkkulaðibúðinginn fram. Hægt er
að setja hann í fjögur gamaldags kampavínsglös og passar magnið akkúrat í fjögur slík. Það er líka hægt að láta búðinginn taka sig í stórri skál en þá tekur
örlítið lengri tíma að láta hann stífna.
Þeir sem eru ekki alveg ávaxtalausir
geta skreytt með jarðarberjum eða sett
örlítinn þeyttan rjóma út á ef fólk vill
gera sérlega vel við sig.
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Með dýrindismat á jólunum
Rósu Guðbjartsdóttur bæjarstjóra Hafnarfjarðar er margt til lista lagt. Hún gerir
glæsilega kjötveislu á jólunum enda veit hún fátt skemmtilegra en að elda.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

R

ósa Guðbjartsdóttir veit fátt betra en nærandi
stund við lestur eða matseld heima hjá sér á
Kirkuveginum.
Rósa er mikill sælkeri og eftir hana liggja bækur sem endurspegla ástríðu hennar á mat og hvers
kyns ræktun. Ástríðan endurspeglast á heimilinu í fjölda bóka,
matjurta, í hænum og hundahaldi. Heimilið er eins og lítið sjálfbært sveitasetur í miðbæ Hafnarfjarðar.
Hjarta Rósu sjálfrar hefur slegið í Hafnarfirði nær allt hennar
líf með stuttri viðkomu erlendis og í öðrum bæjum en leiðin hefur
alltaf legið heim til Hafnarfjarðar aftur. Hún er með eindæmum
jákvæð og horfir dreymnum og bjartsýnum augum til framtíðar,
bæði fyrir börnin sín sem fylla hana af stolti á degi hverjum og
samfélagið sem hún hefur verið órjúfanlegur hluti af svo lengi.
Ástin á lífinu hefur komið henni í gegnum áföll og lífsins áskoranir og líður henni best með marga bolta á lofti.
Ævintýraþrá togaði í fjölskylduna og færði hana til Flórída um
tíma. Rósa, sem er stjórnmálafræðingur í grunninn, hefur komið
víða við, starfaði lengi vel við blaða- og fréttamennsku og svo sem
framkvæmdastjóri Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna frá
2001-2006 þar sem hún er enn formaður stjórnar. Áður en hún
settist í stól bæjarstjóra var hún bæjarfulltrúi og ritstjóri hjá
Bókafélaginu.
Rósa er gift Jónasi Sigurgeirssyni og eiga þau fjögur börn.

Rósa er farin að
undirbúa jólin
enda er hún mikið fyrir að elda og
skreyta fyrir jólin.

Finnst jólin skemmtilegur tími
„Ég er dottin í jólagírinn og farin að undirbúa jólahátíðina
heima við. Þetta er svo skemmtilegur tími en jafnframt annasamur á vinnustaðnum. Undanfarnar vikur og mánuðir hafa að sjálfsögðu verið óvenjulegir hjá Hafnarfjarðarbæ eins og annars
staðar vegna kórónuveirunnar. Ný verkefni og nýjar áskoranir
sem gerðu ekki boð á undan sér en hafa verið hrein viðbót við
dagleg störf og rekstur bæjarfélagsins. Samhliða er stafræn innleiðing að eiga sér stað sem kallar á allsherjar endurskoðun á
skipulagi, hugsun og ferlum. Við höfum lagt áherslu á það að
halda öllu gangandi og reynt að gefa í hvað varðar framkvæmdir,
viðhald og verkefni til að sýna gott fordæmi. Stóru verkefnin
þessa dagana snúa meðal annars að fjárhagsáætlun fyrir komandi ár. Það er í mörg horn að líta.“
Hvernig undirbýrðu jólin fyrir Hafnarfjörð?
„Við höfum verið að koma bænum í jólabúning og leggjum
mikið upp úr því að hingað sé notalegt að koma á aðventunni. Hér
er allt til alls; frábær kaffi- og veitingahús, fallegar sérverslanir
þar sem mikið er lagt upp úr persónulegri þjónustu svo ekki sé
talað um hið eina sanna jólaþorp sem sífellt fleiri sækja heim á
hverju ári. Hafnarfjörður er orðinn sannkallaður jólabær þar
sem fjölskyldur og vinahópar upplifa hlýlega og afslappaða jólastemningu. Það hefur verið sérlega ánægjulegt að sjá hve margir
sækja okkur heim úr nágrannasveitarfélögunum og sækja í þann
jólaanda sem ríkir í bænum. Jólahúsin í jólaþorpinu, skreyting-

Ljósmynd/Andri Þór Unnarsson

arnar í kringum það og viðburðirnir draga líka marga að. Í jólaþorpinu er hægt að kaupa listmuni og handverk, sælkeravörur og
annað fallegt í jólapakkana.“
Jólaljósin sett upp fyrr en áður
Rósa segir að á þessu ári hafi verið ákveðið að setja jólaljósin í
miðbænum upp mun fyrr en áður.
„Hvít, mild ljós lífga svo ótrúlega upp í skammdeginu og hafi
einhvern tíma verið þörf á því þá er það á þessu hausti. Kveikt
var á fyrstu ljósunum, á trjám, staurum og víðar, í seinni hluta
október og létu viðbrögðin ekki á sér standa. Íbúar nutu þess
strax að gera sér ferð í miðbæinn til að njóta fallegra ljósanna og
mildrar birtunnar frá þeim. Ljósin minna okkur á það sem mestu
skiptir í lífinu; hlýju, mildi og ástina. Það hefur verið frábært að
sjá hve bæjarbúar hafa tekið vel í áskorun um að skreyta
snemma í ár og setja ljósin upp. Ég fullyrði að bærinn hafi aldrei
skartað eins fallegum ljósum og verið eins fagur og nú. Við erum

enn að skreyta og til stendur að gera Hellisgerði að ómissandi viðkomustað fyrir alla fjölskylduna í desember. Hlýleikinn mun ráða
ríkjum í Jólabænum Hafnarfirði á aðventunni.“
Hvað gerir þú með bæjarbúum og starfsfólki þínu?
„Stærsti jólaviðburðurinn er þegar jólaþorpið er formlega opnað og kveikt er á jólatrénu á Thorsplani í upphafi aðventunnar.
Það er jafnan tilhlökkunarefni og safnast mikill fjöldi fólks saman
til að njóta. Síðan hefur tekið við þétt dagskrá á sviði jólaþorpsins
allar helgar og ýmsir viðburðir í menningarstofnunum bæjarins
alveg fram að jólum. Að þessu sinni stefnir allt í að lítið verði um
skipulagða dagskrá en við látum það ekki slá okkur út af laginu og
notum reynsluna til að færa okkur í annan farveg þar sem jólalög,
óskipulögð dagskrá og óvæntar uppákomur munu setja svip sinn
á bæjarlífið. Fastir liðir með starfsfólki í Ráðhúsi Hafnarfjarðar á
aðventunni fela í sér jólapeysudag, jólahlaðborð í hádeginu og
jólastund þar sem hópurinn hefur komið saman við arineld með
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Kalkúnn með pylsum, blaðlauk og eplum
Við höfum alltaf kalkún á aðfangadagskvöld og hef ég notað sömu aðferðina við
matreiðsluna í mörg ár en prófa mig áfram
og breyti fyllingunni gjarnan. Kjötið verður
meyrt og ljúffengt og húðin stökk með
þeirri aðferð sem ég gef hérna upp.
Þíðið kalkúninn í kæliskáp í 2-3 daga, eftir stærð hans. Takið innyflin úr og geymið í
kæli. Gott er að setja kalkúninn í saltpækil
yfir nótt, það finnst mér gera kjötið enn
mýkra en ella. Gerið ráð fyrir um 450 g af
kjöti á mann. Þá verður líka til afgangur til
að narta í yfir hátíðarnar eða til að nota í
smárétti.
1 kalkúni (5-6 kg)
Fylling:
4-6 brauðsneiðar (má sleppa)
2 epli, flysjuð og skorin í bita
1 dl rúsínur
1 dl pekanhnetur, gróft saxaðar
2 handfyllir fersk steinselja
5-6 pylsur, skornar í bita
1 stór laukur, saxaður smátt
2 sellerístilkar, sneiddir
2 blaðlaukar, sneiddir
salt, grófmalaður pipar og kalkúnakrydd
ólífuolía eða smjör

Aðferð Skerið brauðið í teninga (skorpulaust) og setjið í skál. Blandið eplum, rúsínum, pekanhnetum og ferskri steinseljunni
saman við brauðið. Bætið síðan pylsum,
lauk, blaðlauk og selleríi í skálina. Bleytið í
öllu saman með kjúklingasoðinu, blandið og
kryddið vel. Kryddið síðan fuglinn vel með
salti, pipar og kalkúnakryddi. Setjið fyllinguna inn í kalkúnann rétt áður en honum

er stungið í ofninn. Setjið afganginn af fyllingunni í eldfast mót og bakið í um 20 mínútur í lok matreiðslunnar á kalkúnanum.
Ég miða við að elda kalkúna í 45 mínútur á
hvert kíló; lengst af við mjög vægan hita,
eða aðeins 120°C. Þegar um hálftími er eftir
af matreiðslunni er hitinn hækkaður í
180°C. Það er mjög mikilvægt að hella soðinu af kalkúna yfir hann eða pensla hann
með smjöri af og til meðan á steikingunni
stendur. Einfaldasta ráðið er þó að dýfa
grisjuklút eða einhverju álíka í brætt smjör
eða ólífuolíu og breiða yfir fuglinn. Stykkið
er síðan tekið af hálftíma áður en steikingu
lýkur, þegar hitinn er hækkaður. Gott er að
láta kalkúnann standa í 5-10 mínútur við
stofuhita áður en hann er borinn á borð á
fallegu fati. Skreytið fatið með ferskri
steinselju, rósmaríngreinum og ferskum
trönuberjum sem raðað er í kringum kalkúnann.

Sósa
innyflin úr kalkúnanum
2 sellerístilkar
2 laukar
salt, grófmalaður pipar og kalkúnakrydd
5 dl kalkúna- eða kjúklingasoð (helst sigt-

að soð af fuglinum sjálfum, annars má búa
til soð úr góðum kalkúna- eða kjúklingakrafti)
3-4 dl rjómi
Steikið innyflin á pönnu og saltið og piprið. Bætið niðurskornum lauk og selleríi
saman við. Þegar þetta hefur brúnast er
helmingnum af kalkúna- eða kjúklingasoðinu bætt út í og látið malla við mjög vægan
hita í 1-2 tíma. Þá er soðið sigtað (innyflin,
laukurinn og selleríið tekið frá) og kryddað
vel með kalkúnakryddi. Síðan er rjóma
bætt saman við soðið og látið malla við vægan hita þar til þykknar, hrært í á meðan.
Kryddið til að smekk. Þeir sem vilja hafa
sósuna bragðsterka geta t.d. bætt
villibráðarkryddi út í.
Saltpækill
Setjið kalkúna í fat eða fötu og fyllið upp
með vatni. Leysið sykur og salt upp í vatninu og piprið líka. Miðið við 50 g af salti og
80 g af sykri í hvern lítra af vatni sem þið
notið. Látið fuglinn liggja í pæklinum á
köldum stað, sem dæmi utandyra, en lokið
eða pakkið þá einhverju utan um. Síðan er
fuglinn skolaður vel að utan sem innan og
þerraður áður en matreiðslan hefst.
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Laxarós á kartöflu

Súkkulaðifreisting
í hátíðarbúningi

Laxarós á kartöflu er uppáhaldsréttur fjölskyldunnar á jólunum og er hann jafnan hafður í forrétt, annaðhvort á aðfangadag eða á
gamlárskvöld. Laxarósin er sérlega falleg á
diski, afar einföld í undirbúningi og mjög ljúffeng.

Þessi súkkulaðimús er í algjöru uppáhaldi á
heimilinu enda ómótstæðileg og á bæði við sem
eftirréttur eða sætur biti á hlaðborðið. Flott er
að bera hana fram í litlum glösum, krukkum
eða fallegum mokkabollum.

Fyrir fjóra
1 stór kartafla
200 g reyktur lax
salt
sítrónusafi
1 dós sýrður rjómi eða 2 dl grísk jógúrt
2 skalottlaukar, smátt saxaðir
2 tsk. wasabi, japanskt piparrótarmauk, eða
1 tsk. fersk piparrót
4 tsk. silungahrogn
dill, til skrauts
Aðferð Sneiðið kartöfluna í um 1 cm þykkar
sneiðar og sjóðið í 10-15 mín. Takið þær síðan
úr pottinum og látið kólna. Saltið kartöflusneiðarnar og penslið með sítrónusafa. Hrærið
saman sýrðan rjóma, skalottlauk og pipar-

Fyrir fjóra til sex
3 dl rjómi
250 g suðusúkkulaði, gróft saxað
3 eggjarauður
1
⁄3 tsk. salt
2 msk. smjör, mjúkt
1 msk. kaffilíkjör eða 1 tsk. vanilludropar
þeyttur rjómi
granateplafræ eða rifsber til skrauts
fersk mynta, til skrauts
rótarmauk. Skerið laxinn í sneiðar og skiptið á
fjórar kartöflusneiðar. Skiptið síðan piparrótarsósunni á sneiðarnar og setjið eina teskeið af hrognum ofan á hverja og eina.
Skreytið með fersku dilli.

Aðferð Hitið rjómann í potti við vægan hita.
Takið af hitanum og hrærið súkkulaðið saman
við þar til það bráðnar. Hrærið vel. Pískið í
annarri skál vel saman eggjarauðurnar og
saltið. Bætið 1 dl af súkkulaðiblöndunni var-

kakó og hlýtt á upplestur valins rithöfundar. Hafnarfjarðarbær
hefur um nokkurra ára skeið fært öllu starfsfólki sveitarfélagsins
jólagjöf, í heild um 2.000 gjafir. Þá sækja stjórnendur rúmlega 70
starfsstöðva glaðninginn hingað í ráðhúsið og færa hann með fallegum kveðjum til alls samstarfsfólksins okkar.“

ur alltaf þótt mikilvægt að búa ekki til streitu fyrir jólin og vil
hafa aðventuna friðsæla og rólega. Jólalög, kerti og ljós eru nóg
fyrir mig. Stemningin í miðbæ Hafnarfjarðar er mjög að mínu
skapi og skrepp ég auðvitað allar helgar í jólaþorpið, kíki í verslanirnar og gjarnan á kaffihús í leiðinni.“

Mikið fyrir litlu hlutina á jólunum

Eftirminnilegt að vera á Flórída um jólin

Ertu mikið fyrir jólin sjálf?
„Já, ég hef alltaf verið mikið jólabarn og finnst aðventan
dásamlegur tími. Undirbúningur jólanna og kærleiksrík samvera
er í mínum huga það besta við hátíðirnar. Að njóta tónlistar, félagsskapar við fjölskyldu og vini, góðs matar og almennra kósíheita er það sem skiptir öllu máli. Gleðin felst í að geta notið litlu
hlutanna með þeim sem standa hjarta þínu næst. Að setjast við
kertaljós yfir kakóbolla og smáköku með góðum vini eða glugga í
nýju jólabækurnar kemur mér í hið eina sanna jólaskap.“
Hvað gerir þú alltaf fyrir jólin heima hjá þér?
„Fyrir utan að skreyta heimilið jafnt og þétt fram að jólum
baka ég alltaf smákökur, ekki síst til að fá ilminn í húsið. Mér hef-

Eru einhver jól eftirminnilegri en önnur?
„Við fjölskyldan höfum þrisvar haldið jólin í öðru landi og
óneitanlega verða þau eftirminnileg. Í fyrsta skiptið í Tampa á
Flórída þar sem við hjónin bjuggum með elstu sonum okkar
tveimur um tíma og svo í Laguna Beach í Kaliforníu þar sem
mágur minn býr ásamt fjölskyldu. Á báðum stöðum var það fyrst
og fremst veðurfarið sem gerði jólastemninguna ólíka því sem
maður annars er vanur. Að spóka sig á ströndinni á aðfangadag
og standa á stuttbuxum að steikja kalkúnann úti í garði er nokkuð sem lifir í minningunni. En upp úr stendur að ytri umgjörðin
skiptir ekki máli, snjór eða sól, kalt eða hlýtt, lifandi tré eða
gervi! Hin sanna jólagleði kemur innan frá.“

lega saman við eggjarauðurnar. Hellið því síðan í pottinn og hrærið mjög vel. Hrærið svo
smjöri og vanilludropum eða líkjör saman við.
Hellið í litlar skálar eða bolla og kælið í ísskáp í
að minnsta kosti tvo tíma. Á myndinni eru
glösin fyllt með léttþeyttum rjóma, granateplafræjum og ferskri myntu.

Hvað skiptir þig mestu máli í lífinu?
„Góð andleg og líkamleg heilsa er það mikilvægasta í lífinu og
að börnunum mínum líði vel og séu glöð og hraust. Að vera í góðum samskiptum við samferðafólkið mitt skiptir mig líka miklu
máli og að geta horft jákvæðum augum fram á við þótt á móti
blási. Ég reyni að temja mér það en það er ákvörðun að láta ekki
bugast við áföll og þá er mikils virði að geta laðað fram ljósið í
hjartanu. Í öllu andstreymi höfum við alltaf eitthvað til að þakka
fyrir og með því að leiða hugann að því komumst við í gegnum
flesta hluti og getum jafnvel styrkst og vaxið. Þakklæti gerir
kraftaverk.“
Er eitthvað sem þig dreymir um í jólagjöf á þessu ári?
„Nei, ekkert sérstakt. Við í fjölskyldunni höfum ekki vanið
okkur á að panta eitthvað í jólagjafir hvert frá öðru. Jólagjafir
eiga að mínu mati að koma á óvart og vera persónulega valdar.
Og er það að sjálfsögðu hugurinn að baki sem skiptir öllu máli.
Ég neita því þó ekki að það er alltaf gaman að fá einhverja góða
bók til að lesa um hátíðirnar. En fyrst og fremst dreymir mig um
ást og frið öllum til handa.“

Súkkulaðibúðingur með
karamellu
Ef það er eitthvað sem tilheyrir jólunum þá er
það að búa til ekta súkkulaðibúðing. Þá erum
við ekki að tala um að hræra saman duft úr
pakka heldur búa til hreinræktað lostæti þar
sem egg, súkkulaði og rjómi koma við sögu.
Marta María | mm@mbl.is

Þ

essi súkkulaðibúðingur er löngu orðinn klassískur en oftast
hef ég notað hefðbundið suðusúkkulaði í búðinginn eða annað
dökkt súkkulaði. Þar sem nokkrir í fjölskyldunni eru sólgnir í
karamellufyllt súkkulaði frá Nóa Síríus ákvað ég að nota það í
staðinn fyrir hefðbundið suðusúkkulaði og viti menn – það sló í
gegn. Búðingurinn var borðaður upp til agna á mettíma og verður borinn
aftur á borð um jólin.
200 g Síríus Pralín súkkulaði með karamellufyllingu (tvær plötur)
3 egg
1 og 1/2 dl rjómi
Karamellusykur til skrauts

AðferðSúkkulaðið er brætt yfir vatnsbaði. Það getur orðið svolítið skrýtin
áferð á því út af karamellunni en hún lagast um leið og eggjarauðurnar eru
hrærðar saman við súkkulaðibráðina. Eggin eru sem sagt aðskilin og eggjahvítan stífþeytt og sett til hliðar. Þegar búið er að stífþeyta eggjahvíturnar
er rjóminn þeyttur. Svo eru eggjarauðurnar hrærðar út í súkkulaðibráðina.
Því næst er eggjahvítunni blandað varlega saman við súkkulaðibráðina
og loks er þeytta rjómanum bætt út í.
Þegar búðingurinn er tilbúinn er hann settur í fallegar desertskálar eða
glös og svo er gott að strá smá karamellusykri út í og skreyta með berjum
eða öðru fíneríi.

SÆLGÆTI ÚR

Heitreyktu lax

Reyktu lax

Gafinn lax

Skelflettu huma
Huma

Reyktu silungur

Risarækju
Stó hörpudiskur

Íslenska ækjur

www.nordanﬁskur.is

Vörur Norðanﬁsks fást í betri verslunum um land allt
- einnig fáanlegar í heildsölu fyrir stóreldhús og veitingastaði
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Jólatíksa

Ljósmynd/Aldís Pálsdóttir

Ætla mér að njóta
jólanna með þeim
sem ég elska mest
Lovísa Ólafsdóttir viðskiptafræðingur lenti í slysi fyrr á árinu sem olli því að hún
lítur lífið og tilveruna öðrum augum. Jólin eru engin undantekning á því.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

HARPA LIND
SIGURÐARDÓTTIR
Þjár einfaldar
leiðir til fá hið
fullkomna jólahár.

DILLAÐU ÞÉR
EINS OG
DISKÓKÚLA
Ef pallíettur eru
einhvern tímann viðeigandi þá er það núna.

HIMNESK
JÓLAFÖRÐUN
Eyeliner, dökkir og
dramatískir varalitir og
hæfilegur kinnalitur.

앸
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M

ér finnst dásamlegt að fá að vera til staðar,
vera eyru, axlir og klappstýra dætra minna.
Þess á milli er ég með hausinn ofan í alls konar verkefnum sem ég hrindi í framkvæmd
eða ekki. Ég er menntaður viðskiptafræðingur með master í fjármálum og reyni að finna mér verkefni
sem eru þannig að ég geti verið eilítið laus við líka,“ segir
Lovísa um verkefnin sín um þessar mundir.
Lovísa lenti í alvarlegu bílslysi í febrúar á þessu ári þar sem
bíll ók í veg fyrir hana á þjóðvegi og mátti litlu muna að illa færi.
„Ég er búin að vera að finna út úr umbreytingunum í lífinu.
Þetta hefur verið niðurbrjótandi og mikill tími farið í endurhæfingu, sjúkraþjálfun, sálfræðinga- og læknisheimsóknir. Slysið
var á sama tíma mikill vendipunktur og uppvakning. Lífið var
allt í einu hverfult og þó að ég, líkt og allir, viti hvernig þetta
endar að lokum, þá var það í mínum huga mjög fjarlægt á þessum tíma. Þannig hristi þessi lífsreynsla vel upp í mér og ég fór
að líta lífið öðrum augum. Kannski af því að ég var föst og
komst ekkert nema inn á við.“
Lovísa segir að áður en hún lenti í slysinu hafi hlutirnir gengið út á að láta allt ganga upp.
„Í dag spyr ég mig frekar: Af öllu því sem ég get verið að
gera í lífinu, langar mig að vera að gera þetta?
Ég er ótúrlega þakklát fyrir að hafa fengið að stíga upp úr
hjólastól og fá að eignast með tímanum heilbrigðar hendur og
fætur. Það er bara svo mögnuð gleði í því.“

❄

Lovísa lenti í alvarlegu slysi í
upphafi ársins sem fékk hana til
að endurskoða lífið og tilveruna.

„Slysið var á sama tíma mikill
vendipunktur og uppvakning.“

Gaman að undirbúa jólin með fjölskyldunni
Lovísa heldur í margar hefðir jólanna.
„Ég, mamma og systir mín höfum bakað sörur saman fyrir
jólin sem er æðisleg samvera. Við gerum jólakrans og erum
með piparkökukeppni á heimilinu sem vindur upp á sig á hverju
ári. Við höfum látið það eftir pabba að fara í skötu sem okkur
finnst öllum alveg hræðileg. Á sama tíma hafa dætur mínar
gaman af því að halda fyrir nefið og lifa þetta af og horfa á afa
og ömmu borða svo þennan illa lyktandi mat og jafnvel látið sig
hafa það að smakka. Mér þykir vænt um þá hefð að tendra ljós
á leiðinu hennar ömmu á Þorláksmessukvöld eftir góða hnetusteik og jafnvel rölt um bæinn. Á aðfangadag förum við alltaf í
möndlugraut hjá mömmu í hádeginu, sem er alveg ómissandi.“
Lovísa er handavinnukona og þegar blaðamann bar að garði
hafði hún saumað jólanáttföt á stelpurnar sínar.
„Amma mín var mikil handavinnukona. Það lék einhvern veginn allt í höndunum á henni. Á unglingsárunum settu búkhlutföllin mín strik í reikninginn í tískuinnkaupum. Hún kippti því í
liðinn, lagaði öll fötin og endursaumaði heilu flíkurnar á mig.
Þessi dásamlega samvera hefur líklega verið kveikjan að því að
pæla í sniðum og efnum. Svo hef ég gaman af því að sauma sjálf.“
Það er auðséð að dætur Lovísu eru mikil jólabörn.
„Já, þær eru mikil jólabörn og hafa gaman af öllu þessu
stússi. Þær velta því samt stundum fyrir sér hvenær það væri
tímabært að hætta að setja skóinn út í glugga. En jólasveinarnir koma hingað með 39 gjafir dagana fyrir jól, sem þær
kunna ósköp vel. Helst vilja þær svo hafa jólatré inni í öllum
herbergjum.“
Ljósmynd/Aldís Pálsdóttir

Nýtir tímann í dag til að læra eitthvað nýtt
Jólin snúast að mati Lovísu um huggulegheit. Á jólunum
klæðir húr sig í klassískan fatnað og velur sér gjarnan eitthvað
úr fataskápnum.
Lovísa hefur nýtt stundirnar á kórónuveirutímum vel. Hún
er mikið fyrir að dunda sér heima og mælir með því að læra
eitthvað nýtt í þessu ástandi og njóta þess að vera með börnunum.
Hvað mælirðu með að gera með börnunum?
„Fara með þau til ömmu og læra að steikja kleinur eða taka
slátur. Leggja flísar og prjóna peysur, skrifa sögur eða dagbækur og tala við þau og veita þeim athygli.
Besta uppeldisráð sem ég hef fengið er að börn fæðast fullkomin. Það eina sem þarf að gera er að skemma þau ekki. Sem
hljómar frekar einfalt en er flóknasta verkefnið sem ég hef tekist á við. Hvenær ertu að leiðbeina og ala upp og hvenær ertu að
stjórna og taka fram fyrir hendur þeirra? Tilfinningar eru
flóknar, margbrotnar og síbreytilegar bæði hjá okkur sjálfum
og börnum. Öll erum við ekkert nema mannleg.
Ég held að það sé gagnlegt sem foreldri að taka upplýsta
ákvörðun um hvaða hegðun eða venjum úr eigin reynsluheimi
er gott að miðla áfram til barna sinna. Þannig tel ég mikilvægt
að æða ekki áfram af hugsunarleysi og gömlum vana.“
Lovísa segir gaman að vaxa og þroskast í lífinu og vellíðan sé
orð sem hún leggur aðra merkingu í en hún gerði áður.
„Þegar börnin voru lítil fólst vellíðan í því að eyða tíma á gólfinu að leika með þeim. Púsla, lesa, setja saman eða raða dóti
sem þær fengu í jólagjöf. Reyna að halda rútínu, þannig að
svefn barnanna færi ekki úr skorðum og þar með dagarnir þar
á eftir. Eftir því sem börnum fjölgaði komu búferlaflutningar.
Þeim fylgdi oft þráhyggja um að laga þetta og klára hitt fyrir
jólin. Þegar ég horfi til baka get ég ekki annað en brosað yfir
metnaðinum og dugnaðinum og á sama tíma hrist hausinn yfir
ruglinu. Misskilningurinn fólst í því að þetta gæfi af sér einhverja vellíðan en staðreyndin var fjarverandi móðir vegna
þreytu. Núna nenni ég engum stórræðum fyrir jólin. Ef einhverjar frábærar hugmyndir koma upp, þá eru þær tímasettar
og framkvæmdar í janúar. Núna veit ég ekkert betra en að
njóta aðventunnar og hitta fjölskyldu og vini. Lesa góðar bækur, borða smákökur og hendast í heitt bað með jólafroðuilmi.“

Mikið jólabarn

Klöru Bryndísi Gunnarsdóttur finnst ekkert
skemmtilegra en jólin.

Það er auðséð að Klara Bryndís Gunnarsdóttir, yngsta barn Lovísu, er mikið jólabarn. Í raun má segja að Klöru Bryndísi líði
aldrei eins vel og á jólunum.
„Á jólunum líður mér vel í hjartanu. Það er
svo mikill friður og ró og það finnst mér bara
svo gaman. Það skemmtilegasta við jólin er að
hafa gaman og vera með fjölskyldunni. Að
skreyta og kaupa pakka og að gera allt tilbúið
er einnig það skemmtilegasta.“
Strax eftir hrekkjavökuna fer Klara Bryndís af stað í að skreyta.
„Ég myndi vilja byrja að skreyta í september, en ég byrja alltaf að skeyta strax eftir
hrekkjavökuna. Mamma segir að ég þurfi að
bíða eftir að það sé búið áður en ég fer að
skreyta fyrir jólin. Ég byrja svona snemma
því þá eru jólin lengri fyrir mér.“
Hvað ætlarðu að verða þegar þú verður
stór?
„Ég ætla að vinna í jólabúðinni á Akureyri
eða stofna mína eigin jólabúð. Kannski verð ég svo leikkona
á sumrin,“ segir Klara Bryndís.
Hana dreymir um candy-floss-vél í jólagjöf, himnasæng
og að fá fimleikasalinn leigðan svo hún geti haldið áfram að
æfa sig.
Besta gjöfin sem hún hefur gefið er skraut sem hún bjó
til sjálf í skólanum.
„Ég gerði jólakúlu í skólanum sem var rosalega fín.
Hanna systir mín var rosalega glöð einu sinni þegar ég
pakkaði inn pening og gaf henni. Hún var alltaf að tala um
hvað hana vantaði pening. Ég fékk einu sinni 10.000 króna
pening frá ömmu og afa í afmælisgjöf og mamma mín var
ekkert búin að leyfa mér að nota hann. Ég mátti ekki kaupa
nammi fyrir hann og ekki fara í ísbúðina og ekki kaupa dót

þannig að ég hafði ekkert að gera við hann svo ég bara
pakkaði honum inn og gaf henni.“
Hver er uppáhaldsjólasveinninn? „Þeir eru allir geggjaðir. Mér finnst betra að vera ekki að metast með þá og
móðga. Það er ekki gott út af því að þá eru þeir sem ég
nefni ekki ekkert að vanda sig með gjafirnar.“
Áttu góða uppskrift sem þú gerir alltaf á jólunum sem þú
værir til í að deila með lesendum?
„Mér finnst skemmtilegast að gera pipakökur og skreyta
þær en ég kann ekki að búa til deigið. Mamma mín gerir
það. Við fletjum út og bökum og svo erum við með keppni
hver gerir flottustu piparkökuna. Hanna systir mín vann í
fyrra. Ég hef líka unnið og Björg systir mín og mamma en
aldrei pabbi.“
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Hvern dreymir ekki um pallíettubuxur? Þessar fást í Selected.

Þessi pallíettukjóll
kemur frá merkinu
ROTATE Birger
Christensen og
fæst í GK.

Þessi bundna
pallíettupeysa
er margnota
en hægt er að
fara í hana yfir
hlýraboli og
kjóla eða
bara hvað
sem er. Hún
fæst í Vila.

Þessi kjóll fæst
í Selected.

Pallíettubuxur frá
Vero
Moda.

Pallíettukjóll
sem fæst í
H&M.

Þessi pallíettujakki myndi nú
hressa upp á
jólahaldið.
Hann fæst í
Selected.

Rauði liturinn í jólalínunni frá Opi er
fullkominn hátíðarlitur og passar
vel við pallíettur.
Naglalakkið fæst til
dæmis í Lyfju.

Rafmagnsgítar

Kassagítar

Rafmagnsbassi

Klassískur gítar

Kassabassi

Þessi fallegi
pallíettukjóll
fæst í Vila.

Gítarbanjó

Ef það er einhvern tímann stemning fyrir því að klæða
sig í sitt fínasta púss þá er það um þessar mundir. Fólk
sem er búið að vera fast heima hjá sér í heimavinnu
þarf hugbreytandi fataefni eins og pallíettur. Fataefni
sem eykur gleðina og lyftir andanum upp um nokkur
stig. Fólk á það til að halda aftur af sér en í ár höfum
við engu að tapa. Við þurfum að leyfa okkur að njóta
lífsins í þessum leiðindum. Það skiptir kannski ekki
höfuðmáli hvernig flíkurnar eru í sniðinu, ekki annað en
það að þér líði vel í dressinu og getir dansað og haft
gaman án þess að herpingurinn yfirtaki líf þitt.

Kassagítarar
á tilboði

Jólagjafir

í úrvali

Marta María | mm@mbl.is

Ukulele
Míkrafónar
í úrvali

Kajun tromma

Láttu það
eftir þér
að klæða þig
eins og diskókúla

Fiðla
26.900

Þú ferð hálfa leið til
Hollywood í þessum pallíettukjól
frá Selected.

Þráðlaus míkrafónn

Heyrnartól

Hljómborð
á tilboði

Hljómborð í úrvali

Magnari fyrir kassagítar
og míkrafón

Gítarmagnari
fyrir rafmagnsgítara

Gítarinn ehf

Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • S. 552 2125 • gitarinn@gitarinn.is • www.gitarinn.is

ROUGE D’OR
127 frá Chanel
gerir jólavarirnar
ennþá kyssilegri.

NÁTTÚRULEGA GÓÐ HÁTÍÐ
MEÐ ÍSLENSKU LAMBAKJÖTI
Íslenska lambakjötið er ómissandi þáttur í íslensku jólahaldi. Um aldir hefur læri,
hryggur, lundir eða fillet með kjarngóðri sósu, hangikjötið sívinsæla og jafnvel svið,
glatt okkur um hátíðarnar – en möguleikarnir til að galdra fram hátíðarmat úr
íslensku lambakjöti eru í raun óendanlegir.
Skoðaðu uppskriftirnar á íslensktlambakjöt.is
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Selur
kjólana sem
Kardashiansystur elska
Edda Ólafsdóttir, eigandi vefverslunarinnar Nadíu & Söru, er mikið jólabarn
enda á hún afmæli á jólunum. Hún segir
öll börn kunna vel við sig í vönduðum
og þægilegum fötum og mælir með að
klæða fjölskylduna í stíl fyrir jólin.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Edda ásamt
dætrum sínum,
þeim Nadíu Rós
og Söru Dís.

E

Jólakjóllinn getur hangið
sem skraut á fallegu herðartréi allt árið um kring.

Edda hugsar
fyrir hverju einasta atriði.

dda Ólafsdóttir elskar að skreyta í kringum
sig. Hún býr í Leirvogstungu í Mosfellsbæ
ásamt eiginmanni sínum Rúnari Helgasyni
og tveimur dætrum þeirra; Nadíu Rós níu
ára og Söru Dís þriggja ára.
Eva er mjög jákvæð að eðlisfari og vill hafa nóg á sinni
könnu.
„Verslunin stækkar hratt og það er alltaf nóg að gera
hjá mér. Það getur verið krefjandi að reka fyrirtæki með ung börn á heimilinu en á sama tíma
mjög skemmtilegt. Þessi tími árs er hvað annasamastur, nýjar vörur streyma inn í búðina og
jólaandinn er kominn yfir mann. Þetta er
bara svo yndislegur tími. Mér finnst
dásamlegt að lýsa skammdegið upp
með fallegum ljósum og hlusta á
Tjullpils og kjólar
er fallegur fatnaður
jólalögin. Því fyrr því betra
fyrir jólin.
segi ég.“
Gæði og tímalaus
hönnun skipta máli

Edda klæðir
dætur sínar í
klassískan fatnað
í fallegum litum.

Fallegir fylgihlutir setja
punktinn yfir i-ið.

Hvað getur þú sagt mér
um fallegan klæðnað á börnin fyrir jólin?
„Þegar ég vel föt á stelpurnar mínar finnst
mér gæði og tímalaus hönnun skipta miklu
máli. Ég reyni að velja fatnað sem hægt er að
nota við önnur tilefni líka. Ég elska tjull,
blúndur, velúr og allir litir koma til greina.
Það er bara svo gaman að klæða börnin upp á í
hátíðleg og falleg föt.“
Af hverju ættu allir að fjárfesta í fallegum fatnaði fyrir sig um jólin?
„Á jólunum er tilvalið að njóta þess að klæða sig
upp á og skarta sínu fegursta. Held að við höfum öll

gott af því og þá sérstaklega núna á þessum skrítnu kórónuveirutímum. Það hafa ekki verið mörg tilefni á árinu
til þess að klæða sig upp á og ég kann alveg að meta kósígallann en mér finnst alveg ofboðslega skemmtilegt að
vera fín. Mér finnst um að gera að klæða fjölskylduna í
stíl og taka fallegar myndir. Skapa minningar og njóta
samverunnar.“
Eva á afmæli nokkrum dögum fyrir jólin og á margar
góðar minningar af sér sem barni á þessum tíma.
„Mamma og pabbi pössuðu alltaf rosalega vel upp á að
halda upp á daginn fyrir mig þrátt fyrir annasaman tíma.
Gluggagægir gaf mér alltaf aðeins meira í skóinn svona í
tilefni af afmælinu og hann er að sjálfsögðu enn í dag
uppáhaldsjólasveinninn. Desember var stútfullur af
heimsóknum, bæjarferðum, bakstri og fjöri. Á Þorláksmessu fengum við systkinin alltaf ný rúmföt og náttföt.
Ég var alltaf ótrúlega spennt fyrir því. Mamma var algjör
snillingur í að velja mýkstu efnin og ég man ennþá eftir
því hvað mér þótti notalegt að vakna á aðfangadag í nýju
rúmfötunum og finna jólailminn úr eldhúsinu.“
Selur kjólana sem fræga fólkið elskar
Hvernig eru kjólarnir sem þið seljið?
„Við leggjum mikla áherslu á að selja vönduð föt sem
börnum finnst þægilegt að vera í. Fötin koma í mildum og
fallegum litum sem klæða alla vel. Kjólarnir okkar eru
einstaklega vandaðir og tímalausir. Þeir eru frá hollenska
merkinu Dolly by Le Petit Tom. Fatamerkið er þekkt um
allan heim og vinsælt á meðal stórstjarna á borð við
Kardashians og Jessicu Alba.“
Eruð þið með fatnað fyrir drengi líka?
„Það er alltaf að bætast við vöruúrvalið og margt til hjá
okkur fyrir yngstu börnin sem hentar báðum kynjum.
Eins og er erum við ekki með sparifatnað fyrir drengi en
hver veit – kannski það bætist við einn daginn.“
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1

Byrjað var á að úða Texturizing volume spray frá
Label.m í hárið. Öllu hárinu var skipt og sett í tvö
tögl aftan á hnakkanum. Snúið var upp á töglin og
þau fest þannig að þau mynduðu lykkju. Lykkjurnar
voru síðan vafðar saman og festar með spennum.
Spreyjað var Medium Hairspray frá Davines yfir í lokin.
Eins og sést á myndunum eru þetta allt fantaflottar hárgreiðslur sem lífga upp á hárið í mesta skammdeginu.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

Þrjár leiðir til að slá í gegn
með framúrskarandi jólahári
Harpa Lind Sigurðardóttir starfar á hárgreiðslustofunni Blondie. Hún sýnir hér hvernig við getum töfrað fram fallegar
jólahárgreiðslur á einfaldan hátt. Harpa Lind byrjaði á því að þvo hárið með Momo-sjampói og -næringu frá Davines.
Hárið var síðan blásið upp úr Liquid spell frá Davines, Blow out spray og Seasalt frá Label.m og Oi oil frá Davines.
Marta María | mm@mbl.is

2

Harpa Lind byrjaði á því að úða allt hárið með
Texturizing volume spray frá Label.m. Eftir það var
um það bil helmingur af hárinu tekinn í þrjú tögl.
Öllum töglunum var snúið í einn hring og svo voru
þau fest saman í eina teygju. Spenna var sett yfir
teygjuna og úr varð falleg og fljótleg hárgreiðsla. Medium
Hairspray frá Davines var úðað yfir til þess að greiðslan entist.

3

Allt hárið er krullað með HH Simonsen ROD
VS4 sem er keilukrullujárn. Krullurnar eru
hristar og spreyjaðar með Texturizing volume
spray frá Label.m til að fá smá lyftingu svo
greiðslan haldist fram yfir miðnætti. Fest er lítil
spenna sem skraut öðrum megin til að fá meira líf í hárið.

Listrænar
jólagjafir
Falleg hönnun
og gjafavara

l reytt veggspjöld, afsteypur, listaverkabækur og leikföng
Safnbúðir
Listasafns Reykjavíkur
Sími 4116400

Hafnarhús
Tryggvagata 17
101 Reykjavík

Kjarvalsstaðir
Flókagata 24
105 Reykjavík

Ásmundarsafn
Sigtún
105 Reykjavík
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Chiara Ferragni
setti saman
hátíðarlínuna
og er óhrædd
við að sleppa
fram af sér
beislinu.

Hér sést
hvernig hægt
er að ná fram
miklu stuði
með réttri
förðun.

Hér sést
hvernig má
leika sér með
bláa augnskuggann í
litapallettunni.

Glamúrinn keyrður upp úr öllu valdi
Hátíðarútlitið frá Lancôme í ár er unnið í
samstarfi við enga aðra en athafnakonuna og tískugoðið Chiöru Ferragni.
Litirnir hressa upp á gráan hversdagsleika og eru óður til glamúrs og dirfsku.
Svo eru umbúðirnar guðdómlegar.
Marta María | mm@mbl.is

A

ll-in-one Fashion Flirty-pallettan inniheldur
augnskuggagrunn, átta augnskugga fyrir dagog kvöldförðunina, tvo highlightera, skyggingarlit og kinnalit.
Ferragni valdi liti í Absolut Rouge-varalitunum til að nota við öll tilefni; Working Girl er fullkominn ljósbleikur litur sem má nota hvenær og hvar sem er, Fashing
Darling er aðlaðandi rauður og Chic er litur fyrir jólaboðin en
Party-Goer er endingargóður, með glimmeri og bara fullkominn áramótalitur.
Til að toppa allt hátíðarútlit er nauðsynlegt að vera með eyeliner og maskara. Monsieur
BIG-maskarinn er einn sá allra
vinsælasti frá Lancôme en hann
þykkir, lengir og endist vel.
Maskarinn er í uppáhaldi hjá
Ferragni og því hluti af
hátíðarútlitinu og kemur í hátíðarbúningi
ásamt Liner Plumeeyelinerpennanum.

Augnskuggapallettan
inniheldur alla þá liti
sem þú þarft til þess að
koma þér í jólagírinn.

Núna er tíminn til
að skarta áberandi
augnförðun.

..fallegar og vandaðar vörur fyrir heimilið

Ilmkerti, ilmstangir, tyrknesk handklæði
og margt ﬂeira í jólapakkana á góðu verði!

netverslun | www.heimilislif.is

Kvenlegur
og seiðandi
ilmur frá Dior
J’adore-línan frá Dior er alltaf einstök og falleg. Dior J’adore Infinissime er þar engin
undantekning og er kvenlegur og hlýlegur
ilmur fyrir sterkar konur.
Blóm hafa alltaf verið áberandi í J’adorelínunni en hér finnum við ilm af centifolia-rós,
jasmínu, cananga og grasse-rósum. Líka
má greina dýpri undirtón af kremuðum
sandalviði. Bergamot og blóðappelsínur
gefa honum svo ferskara yfirbragð.

R O D FJ Ö L S K Y L D A N

A
R
Á
5 RGÐ
Á BY

HVER ER ÞÍN
UPPÁHALDS KRULLA ?
ROD VS1
[ CURLS ]

ROD VS2
[ MADONNA CURLS ]

ROD VS3
[ SPIRAL CURLS ]

ROD VS4
[ SOFT CURLS ]

ROD VS5
[ DEEP WAVES ]

ROD VS6
[ CRIMPER ]

ROD VS7
[ CLASSIC CURLS ]

ROD VS9
[ SOFT BEACH WAVES ]

ROD VS10
[ CASUAL CURLS ]

ROD VS11
[ BOUNCY WAVES ]

ROD VS12
[ EDGY CURLS ]

ROD XXL
[ SOFT CURLS ]

www.hhsimonsen.is

E hhsimonseniceland Q

hhsimonseniceland www.bpro.is
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Frískleg og heilbrigð
húð í skammdeginu
Nú þegar dimmustu vikur ársins
eru framundan
gerir það mikið
fyrir geðheilsuna að líta
ekki út eins
og grápokarotta. Fátt gerir
meira fyrir
sjálfstraustið en
að skrúbba sig vel í
sturtunni og bera svo
á sig gullfallegt brúnkukrem.
Nýja brúnkuvatnið frá St. Tropez
gerir líka meira en bara að gefa þér
fallegt sólkysst útlit, það gefur húðinni þinni D-vítamínið sem hana
sárlega vantar á þessum tíma árs. Í
St. Tropez Self Tan Purity Vitamins
er að finna bæði D-vítamín og Cvítamín. C-vítamínið hjálpar til við
að gera húðina bjartari og líflegri á
meðan D-vítamínið hressir þig við.
Það er einnig undursamleg lykt
af vatninu sem flytur þig beint til
suðrænna landa. Það er engum
blöðum um það að fletta að það
eru fáir á leið í sólina um jólin. Það

er samt alveg hægt
að vera brúnn í
mesta skammdeginu.
Samhliða
brúnkuvatninu
er fullkomið að
nota brúnkuserumið frá St.
Tropez Purity Vitamins. Mælt er
með því að skrúbba
líkamann og andlitið
vel að kvöldi til og bera svo
vatnið og serumið á. Það er best að
bera brúnkuna á með þar til gerðum brúnkuhanska og nota svo þéttan förðunarbursta til að bera létt lag
á hendurnar. Serumið getur þú borið á með höndunum en mundu að
þvo hendurnar strax á eftir.
Brúnkan er ekki lengi að þorna,
aðeins nokkrar mínútur. Síðan er
best að skella sér í náttfötin og
morguninn eftir vaknar þú eins og
þú hafir verið að koma frá Tenerife.
Brúnkan smitast ekki í náttfötin né
rúmfötin og það besta við hana er
að þú þarft ekki að skola hana af.
sonja@mbl.is

kollurinn/margir litir

Tímalaus íslensk hönnun eftir
Sigurð Má Helgason

fuzzy gjöf ástar og góðra tækifæra

Ljós íslenskrar náttúru/Eldgos
g

Hver
glerkúpull
hefur fyrirmynd
úr íslenskri náttúru.
Hvað er fegurra en Ísland í margbreytilegri birtu.

sjá nánar á

fuzzy.is

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Látlaus hátíðarförðun
Leikkonan Aníta Briem er stödd á Íslandi þessa dagana vegna
kórónuveirunnar en lungann úr fullorðinsárunum hefur hún verið búsett
í Bandaríkjunum. Natalie Kristín Hamzenhpour, förðunarmeistari
hjá Nathan og Olsen, farðaði Anítu með látlausri hátíðarförðun.
Marta María | mm@mbl.is

N

atalie byrjaði á að setja Clarins Plant Gold á andlit
Anítu en það er fullkomið fyrir þurra vetrarhúð.
„Kremið er blanda af hreinni ilmkjarnaolíu og rotvarnarefnalausu rakakremi og veitir húðinni djúpa
næringu og fallegan ljóma. Því næst
setti ég augnkremið Shiseido Vital Perfection Eye
Farðinn Ultra
Cream í kringum augun en það birtir, þéttir og sléttLe Teint Velvet
ir. Grunnurinn að förðun skiptir öllu máli og þá sérfrá Chanel er
staklega á augnsvæðinu. Vital Perfection-augnkremið
þunnur en
þekur þó vel.
dregur úr bláma og þrota sem leyfir mér að komast
upp með að nota töluvert minni hyljara,“ segir
Natalie.
Mattur farði á upp á pallborðið um þessar mundir.
Chanel Ultra Le Teint Velvet er léttur og vatnskenndur og veitir húðinni næga þekju til að fullkomna
Það er mjög
húðtón án þess að vera gervilegur. Farðinn endist
auðvelt að
skyggja andlitið
allan daginn og sléttir yfirborð húðarinnar. Því
Þetta augnkrem
með þessum
næst
setti
hún
augnskuggablýantinn
frá
Guerlain
frá Shisheido gerir
kinnalit.
kraftaverk fyrir
sem heitir Mad Eyes Shadow Duo.
þreytt augnsvæði.
„Þeir eru fljótlegir, endast vel og auðvelt að blanda þá út
með fingrunum. Ég notaði Mad Eyes Shadow Duo í litnum
Natalie
Warm Brown, dekkri litinn til að ramma inn augun og blanddýrkar
aði svo út með fíngrunum til að mýkja hann.
þetta gloss
Ég setti svo örlítið af sanseraða ljósari litn- „Til að fá hlýrri húðtón og skerpa
frá Clarins.
um yfir miðju augnloksins og í innri krók
kinnbein notaði ég kremsólarStundum á
til að lýsa augnsvæðið. Þar sem förðunin
hún það til að
púður frá Chanel. Krem hentar
er mjög eðlileg og fersk fannst mér miknota það sem
sérstaklega vel á veturna þar
kinnalit ef hún
ilvægt að velja góðan maskara til að
er í miklu
skerpa vel á augunum. Clarins Wonder
sem það veitir húðinni aukaraka.
stuði.
Perfect-maskarinn lengir mikið og þéttir augnhárin vel. Ekki verra að hann nærir augnhárin
og örvar hárvöxt,“ segir hún.
„Til að fá hlýrri húðtón og skerpa kinnbein
notaði ég kremsólarpúður frá Chanel. Krem
hentar sérstaklega vel á veturna þar sem
það veitir húðinni aukaraka. Liturinn á
Les Beiges Bronzing Cream er gylltur og
hlýr og hentar fullkomlega til að fríska
upp á gráa vetrarhúð,“ segir Natalie, sem
setti svo uppáhaldskinnalitinn sinn á Anítu.
„Clarins Glow 2 Go í litum 02 Golden Peach er í uppáhaldi og nota ég hann daglega. Ég nota hann með fingrunum og blanda hann hátt á kinnbein til að móta andlit
og veita frískleika. Liturinn er hinn fullkomi ferskjulitur
sem hentar flestum húðtónum,“ segir hún og að lokum
setti hún gloss frá Clarins á varirnar.
„Léttur gloss að lokum sem veitir raka og léttan lit.
Clarins Plant Gold
Clarins Lip Perfector er í miklu uppáhaldi hjá mér þar
er fullkomið efni
sem hann kemur í veg fyrir þurrk en á sama tíma
Augnskuggafyrir þurra húð.
veitir hann fallegan glans og léttan lit. Á Anítu notaði
blýanturinn Mad
Eyes Shadow Duo ég lit 02, sem er ljós ferskjulitur, af því hann tónaði vel Wonder Perfect maskarinn frá Clarins gefur
frá Guerlain er auð- við kinnalitinn en litur 16 er einnig í miklu uppáhaldi
augnhárunum meiri dýpt.
veldur í notkun.
og mikið notaður.“

❄

Sölustaðir: Klukkan Hamraborg, Meba Kringlunni og Smáralind, Jón & Óskar Kringlunni og Smáralind, GÞ Bankastræti,
Halldór úrsmiður Glerártorgi, Karl R. Guðmundsson Selfossi, Michelsen Kringlunni, Klassík Egilstöðum.
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Chanel kemur með jólin til þín!
Franska tískuhúsið Chanel leitar aftur í tímann
í jólalínu sinni í ár. Ef við vissum ekki betur
myndum við halda að við hefðum spólað aftur
til ársins 1989 eða áranna þar um kring.

Kinnaliturinn í línunni er
mildur og sérlega fallegur.

Marta María | mm@mbl.is

M

ikið er lagt í flekklausa húð og er ekkert
verið að reyna að búa til sólkysstar
kinnar á þessum árstíma heldur er fölari húðlit gert hátt undir höfði. Andlitið
er þó skyggt örlítið með Illuminating
Blush Powder sem tilheyrir jólalínunni í ár.
Í augnförðun er það eye-linerinn sem setur punktinn yfir
i-ið. Hann rammar inn augun en í jólalínunni er til dæmis
gylltur augnskuggi sem fer brún- og græneygðum vel. Gullaugnskugginn er notaður neðst á augnlokin í kringum augnhárin en svo er augnlokið skyggt með bleikbrúnum lit.
Augabrúnir fá að flæða eins eðlilega og hægt er enda fúlsa
förðunarfræðingar Chanel við stimpluðum allt of dökkum skinku-augabrúnum. Þeim þarna í París finnst það
bara ekki vera nægilega vandað og fágað að ýkja augabrúnir um of. Þegar búið er að farða augu og augabrúnir þurfum við örlítinn kinnalit og svo þurfum við
varalit. Þótt við nennum kannski ekki að vera með
rauðar eða vínrauðar varir allan ársins hring þá er
desember mánuðurinn til þess að láta það eftir sér.
Mestu skutlur heims í kringum 1989 hefðu hreinlega aldrei sleppt dökka varalitnum. Ef við viljum
vera svolítið eins og klassapíur þess tíma tökum
við þetta alla leið.

Varalitirnir í jólalínu
Chanel eru hátíðalegir. Þeir fara út í
vínrautt og svo má
finna hinn fullkomna
rauða varalit sem
fer vel við tennurnar.

Hér sést hvernig gyllti augnskugginn
mætir kórallitaða á augnlokinu. Augnförðuninni er svo pakkað endanlega
inn með meðalþykkri eye-liner línu.

Íslensk hönnun nýtur vinsælda

Engin jó
ladagsk
rá í á r v
COV I D egna
19.

Ú
www.borgarsogusafn.is

Verið ve
l ko m i n
á Á rb æ
ja
á a ð ve n r s a f n
tu n n i

Úr er sígild jólagjöf sem klikkar seint
enda bæði skart og nytjahlutur, en í einu
minnsta verslunarrýminu við Laugaveg
eru smíðuð hágæðaúr fyrir dömur og
herra sem vakið hafa verskuldaða
athygli víða um heim.
rin frá JS Watch co. Reykjavik eru íslensk. Þau
eru hönnuð á teikniborði JS. Allir íhlutir úrsins
eru sérframleiddir eftir þeirra hönnun í mörgum sérhæfðum verksmiðjum í Þýskalandi
og Sviss og settir saman hér á landi
undir ströngu gæðaeftirliti Gilberts
Ó. Guðjónssonar úrsmíðameistara.
Hann nýtir áralanga þekkingu og
reynslu sína af úrsmíði til að tryggja
að hvert og eitt úr standist ströngustu
kröfur.

„Frá upphafi framleiðslunnar hefur verið leitast við
að sameina glæsilega hönnun, gæði, fyrsta flokks úrverk og falleg armbönd. Vönduð úr eru munaðarvara
og fylgihlutir sem bæði karlmenn og konur njóta þess
að velja, bera og eiga. En úr er ekki bara skartgripur.
Það er nytjahlutur sem hjálpar okkur að gegna
skyldum okkar, halda loforð og skapa
góðar minningar,“ segir Gilbert.
Fágæti úranna er það sem gerir
þau eftirsóknarverð, en á skífu
allra úranna stendur Reykjavík. Það, ásamt vönduðu verki,
framleiðslu og sígildu útliti, gerir úrin fágæt og einstök.
JS-úrin eru fáanleg með
mörgum mismunandi skífum
auk þess sem hægt er að
velja um fjölmargar ólar.
JS-úrin eru öll sjálftrekkt.

Blaut súkkulaðikaka
með Milka Daim

Innihald

170 g smjör
240 g Milka Daim súkkulaði
80 g 70% súkkulaði
3 egg
2 eggjarauður
50 g hveiti
90 g flórsykur
½ tsk. salt
Súkkulaðisósa (sjá uppskrift)
Ís og rifsber til skrauts
PAM matarolíusprey

Aðferð við baksturinn
Uppskrift dugar í 6 souffle form

1. Bræðið smjör og báðar tegundir af súkkulaði saman í
vatnsbaði, leyfið hitanum aðeins að rjúka úr.
2. Þeytið egg og eggjarauður þar til blandan verður létt og
ljós, hellið þá súkkulaðiblöndunni varlega saman við.
3. Sigtið hveiti, flórsykur og salt yfir skálina og vefjið varlega
saman við súkkulaðiblönduna þar til vel blandað.
4. Spreyið formin vel að innan með matarolíuspreyi og fyllið
um ¾ af forminu.
5. Bakið við 210°C í 13-15 mínútur.
6. Leyfið kökunum aðeins að kólna niður og setjið þá ískúlu,
súkkulaðisósu og rifsber á hverja köku. Einnig er hátíðlegt
og fallegt að sigta örlítinn flórsykur yfir allt í lokin.

Súkkulaðisósa
100 g Milka Daim súkkulaði
3 msk. rjómi

1. Bræðið saman í potti þar til súkkulaðið er bráðið (Daim bitarnir
bráðna þó ekki).
2. Leyfið aðeins að kólna áður en þið hellið yfir ískúluna á kökunni.
Uppskrift frá Berglindi Hreiðars matarbloggara

Sjáðu uppskriftina á gerumdaginngirnilegan.is

Fylgdu okkur á Instagram

gerumdaginngirnilegan - Þú finnur yfir 1100 girnilega uppskriftir inn á gerumdaginngirnilegan.is
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Við eigum skilið
að vera með fallegt
hár um jólin
Katrín Sif Jónsdóttir er lífsglaður hárgreiðslumeistari sem hefur
endalausan áhuga á hári. Þegar hárgeiðslustofum var lokað
vegna veirunnar tók hún sig til og gerði veftímarit um hár.

Katrín Sif
Jónsdóttir situr aldrei auðum höndum.
Hún stofnaði
nýverið veftímarit um hár.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

K

atrín Sif er einn af eigendum
Sprey Hárstofu. Hún stofnaði
nýlega veftímaritið Bubble
þar sem hún sýnir lesendum
allt það nýjasta í sambandi við
hár og greiðslur.
„Jólagreiðslurnar verða lifandi og í 70’s-stíl
þar sem bylgjur, krullur og hárskraut verður
vinsælt. Allir geta verið með bylgjur sama
hvort hárið er stutt eða sítt. Hárið getur verið slegið, sett í lágt tagl eða poppað upp með
fallegum spennum. Snúðar eru líka alltaf
mjög vinsælir; lág tögl og lágir snúðar.“
Katrín Sif segir að þegar búið er að undirbúa hárið með bylgjum eða krullum þá sé
svo auðvelt að gera meira við það. Hreyfing
gerir mikið fyrir greiðsluna.
Hárskraut hefur verið mjög vinsælt. Það
er nauðsynlegt að hafa spennur í hárinu á jólunum, perlur eða eitthvað sem glitrar smávegis á.
Þeir sem velja að vera með slétt hár eru
gjarnan með smávegis vængi, sem er í anda
70’s-tímabilsins. Það finnst mér mjög sætt.
Hægt er að setja spennu eða spöng í hárið til

að gera aðeins meira fyrir útlitið. Lágir snúðar eru alltaf mjög smart og stílhreinir. Við erum bæði að sjá mjög einfaldar greiðslur og
svo líka þar sem til dæmis bylgjur eru settar
í hárið og svo spennt í lítinn úfinn snúð.“
Katrín segir að fólki líði betur ef hárið er í
lagi.
„Við eigum öll skilið að líta vel út og gera
okkur til. Það skiptir ekki máli þótt þú sért
ekki að fara út eða á meðal fólks. Við vitum
öll að þegar við klæðum okkur upp á; förum í
kjólinn eða nýju skyrtuna, þá líður okkur vel.
Þar að auki vilja allir eiga flottar ljósmyndir
af sér um hátíðirnar.“
Hvað með efni í hárið?
„Mitt uppáhaldsefni er frá Kevin.Murphy
og heitir Anti.Gravity Sprey. Það er bæði
hægt að blása hárið upp úr því og þá verður
hárið viðráðanlegra og með meiri fyllingu og
svo er hægt að nota það í þurrt hárið og sem
dæmi krulla hárið.“
Hvers vegna ákvaðstu að gera hártímarit?
„Ég vildi ekki sitja aðgerðalaus á meðan
hárgreiðslustofan okkar var lokuð og tók þá
skrefið og byrjaði með veftímarit.Vinkona

verkefnið. Tímaritið er bæði fyrir
fagmenn og áhugafólk um hár og
tísku.
Planið er að gefa
út blað í hverjum
mánuði og hægt er
að kaupa vörur
mánaðarins sem
nefndar verða í
hverju blaði. Ég
hef mjög gaman af
því sem ég geri og
Það er fallegt að greiðslan vinni
Hér má sjá hvað gerir mikið fyrir
læri ekki síður
með skartgripunum. Hér má sjá falhárið að vera með fallega lokka
mikið á því að
legan lokk og hár greitt í stíl við það.
áður en hárið er sett í lágt tagl.
skrifa um hár. Mig
mín, Ása Bergmann, sem er hönnuður í Danlangar að hvetja alla til að skoða það sem ég
mörku, hjálpaði mér að setja upp síðuna og
er að gera á bubblemagazine.is og á
bjó til vörmerkið. Hún hjálpaði mér með
Instagram.“

Glossaðar varir
við silkikjólinn
Kolbrún Anna Vignisdóttir, förðunarfræðingur og
starfsmaður í Geysi, er búin að ákveða hvernig hún ætlar
að klæða sig um jólin. Hún er ekki bara búin að ákveða
kjólinn heldur er hún búin að ákveða förðunina líka.
Marta María | mm@mbl.is
„Ég ákvað að gera nokkuð einfalda hátíðarförðun með fáum
Kolbrún Anna
vörum frá Chanel. Blautur koparVignisdóttir
ætlar að
gylltur augnskuggi yfir allt augnklæðast kjól
lokið, þykkur dökkbrúnn augnfrá Ganni
blýantur með spíss til að ná fram
um jólin.
örlítið dramatísku yfirbragði,“
segir Kolbrún og játar að hún vilji
hafa ljómandi húð, svolitla skyggingu og highlighter og Nude bleikar varir.
Hverju ætlar þú að klæðast við
þessa förðun?
„Jóladressið er litríkara en
vanalega. Kjóllinn er frá danska
merkinu Ganni sem fæst í Geysi.
Sniðið er einstaklega kvenlegt og fallegt
og efnið teygjanlegt silki svo það verður
þægilegt að vera í honum og borða á sig
gat yfir hátíðarnar,“ segir hún.

Kolbrún Anna leggur áherslu á glansandi
húð og velur Chanel til að ná fram ljómanum.

NEOSTRATA

SKIN
ACTIVE
LÍNAN
SKIN ACTIVE FYRIR ÞROSKAÐA HÚÐ 35 ÁRA
NEOSTRATA SKIN ACTIVE VÖRURNAR
VINNA GEGN ÓTÍMABÆRRI ÖLDRUN
HÚÐARINNAR, ÞURRKI OG SKEMMDUM
Í HÚÐ AF VÖLDUM SÓLARLJÓSS. ÞÆR
GEFA HÚÐINNI JAFNARI LIT OG HEILBRIGT
OG FRÍSKLEGT YFIRBRAGÐ. VÖRURNAR
ERU ÞRÓAÐAR AF HÚÐLÆKNUM OG
F R A M LEI D D A R EF T IR S TR Ö N G U S TU
GÆÐAKRÖFUM, ERU EKKI PRÓFAÐAR Á
DÝRUM, INNIHALDA EKKI ILMEFNI OG
ERU OFNÆMISPRÓFAÐAR.

AUGNKREM

INTENSIVE EYE THERAPY
Augnkrem ársins 2019 að mati Smartlands! Einstök
„SynerG“ samsetning sem með margþættri verkun
gerir viðkvæma húðina í kringum augnsvæðið fyllri og
þéttari. Augnsvæðið virðist sléttara og hláturhrukkurnar í
kringum utanvert augnsvæðið sléttast innan frá. Inniheldur
koffín sem dregur úr þrota á meðan hýalúrónsýrur
virka sem náttúrulegur rakagjaﬁ.

RETINOL + NAG COMPLEX
Lyftir, stinnir og dregur úr öldrunarblettum og fínum línum. Virkar vel inn
í innsta lag húðarinnar. Inniheldur 0,5%
hreint retinól. NeoGlucosamine veitir
öﬂugan ávinning í samsetningu með
retinóli og verndar kollagen húðarinnar.
Gardenia cell culture varðveitir
núverandi kollagen byggingu húðarinnar
n
og hjálpar einnig til við að örva
nýmyndun kollagens. Amínósýrur og
Matrixyl 3000 peptíð hjálpa einnig til
við að byggja upp kollagenið.

NÆTURKREM

DERMAL REPLENISHMENT
Krem sem styrkir og þéttir húðina og
hjálpar til við að byggja upp náttúrulegt
kollagen húðarinnar. Dregur úr öldrun
húðar. Auðgað með chardonnay grape
seed extract til að koma í veg fyrir skemmdir
sem eiga sér stað af umhverﬁsvöldum.
Kremið vinnur vel með Retinól kreminu,
hentar mjög þurri húð.

HÁLSKREM

TRIPLE FIRMING NECK CREAM
Hálskremið dregur úr sýnilegum einkennum öldrunar á hálsi og bringu, þar
sem öldrunareinkenni koma í ﬂestum
tilfellum fyrst fram. Kremið er unnið
úr blöndu þriggja innihaldsefna, hvert
þeirra með einstaka virkni til að gefa
fyllra og þéttara yﬁrbragð húðarinnar.
Húðin á hálsi og bringu verður stinnari,
þéttari og húðlitur jafnari.

SERUM

TRI-THERAPY LIFTING SERUM
Samsett blanda sem hjálpar til við
að þétta húðina, vinna í fínum línum
o g b æ t i r f r í s k l e i ka h ú ð a r i n n a r.
H ý a l ú r ó n s ý ra hjálpar til við að fá
jafnari húðlit, frískara yﬁrbragð og
mýkri húð.

DAGKREM

MATRIX SUPPORT SPF 30
Dagkrem sem inniheldur einstaka „SynerG“ samsetningu, þrjú klínískt prófuð efni, sem hafa einstaka
virkni á húðina. Sérstök peptíð ýta undir kollagen
framleiðslu í dýpri lögum húðarinnar. NeoGlucosamine og retinól vinna saman að því að endurbyggja
náttúrulegar stoðir húðarinnar, gera húðina stinnari
og bæta heildar litbrigði húðarinnar. UVA og UVB
(SPF30) verja húðina einnig gegn skaðsemi útfjólublárra geisla frá sólinni.

FÆST Í ÖLLUM HELSTU APÓTEKUM OG Á WWW.HVERSLUN.IS

NÆTURKREM

CELLULAR RESTORATION
Einstakt næturkrem sem þróað er til
að veita raka og vinna gegn öldrun
húðarinnar. Einstök „SynerG“ samsetning
er hönnuð til þess að örva og endurlífga
v irk ni húðfrumnanna og st yrk ja
undirliggjandi stoðir húðarinnar. Inniheldur stofnfrumuseyði úr eplum sem
verndar og framlengir líftíma stofnfruma húðarinnar og hjálpar þannig til
við að sporna gegn áhrifum öldrunar
húðarinnar.

neostrata.is

Neostrata á Íslandi
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Hinn fullkomni grunnur fyrir jólaförðunina
Lykillinn að fallegri húð er ekki
bara fallegur og góður farði heldur skiptir miklu máli hvað þú setur undir farðann. Það er mjög
mikilvægt að næra húðina vel og
tryggja að hún búi yfir miklum
raka áður en þú ætlar að gera
hana enn fallegri.
Ljómakremið frá Becca, Becca
Ignite, er lykillinn að því að draga
fram birtuna í húðinni. Það
skemmtilega við ljómakremið
er að það er hægt að
nota það bæði á líkamann og á andlitið, því hann þarf
ekkert endilega
að fara undir
farða.
Það er hægt
Hægt er að
að leika sér
bera
það á húðmeð ljómaina beint á eftir
kremið frá
Becca. Þú getfarðagrunni og á
ur ljómað eins
undan farða. Það
og diskókúla eða
skilar fallegri útkomu
notað það varlega
án
þess
þó að ljóminn
þannig að það dragi
sé
of
áberandi
og að þú
fram ljómann á látlausan hátt.
glansir eins og diskókúla.
Síðan er hægt að dumpa því létt efst á kinnbeinin með svampi þegar
farði og hyljari eru komnir á sinn stað. Það skilar aðeins áberandi en mjög
hátíðlegri útkomu. Einnig er hægt að blanda saman einni pumpu af ljómakreminu við farðann. Það mun óneitanlega gefa þér ljómandi flotta útkomu.
Síðast en ekki síst er hægt að bera hann á öll svæði sem þú vilt beina athyglinni að. Það er til dæmis hægt að skella honum á viðbeinin ef þú vilt
draga þau fram. Kremið helst mjög vel á húðinni, þurrkar húðina ekki og
kemur í fimm fallegum litum. sonja@mbl.is

Ilmaðu
eins og
Lady Gaga
Nýi ilmurinn frá Valentno, Voce Vita,
er samstarfsverkefni tónlistarkonunnar Lady Gaga og Pierpaolos
Picciolis. Ilmurinn er einstaklega töff og uppfullur af litum. Mandarínur, bergamot og
engifer einkenna ilminn
en einnig má finna
vanillu, musk,
sandalvið og eikarmosa. Hann er
óður til kvenleika
Valentinos og
endurspeglar
hversu svöl Lady
Gaga er.

Hér sést augnsvæði á konu. Á efri myndinni er fyrir Sunekos og á neðri myndinni er eftir.

Húðmeðferðin sem
sléttir úr hrukkunum
Ragna Hlín Þorleifsdóttir, húðlæknir á Húðlæknastöðinni, segir að
Sunekos-meðferðin njóti mikilla vinsælda um þessar mundir. Meðferðin
snýst um að sprauta hreinni hýalúronsýru í húðina í kringum augun og
þannig næst frísklegra útlit. Hún segir að meðferðin sé fyrir öll kyn.
Marta María | mm@mbl.is

S

unekos-meðferð er ný byltingarkennd meðferð þar sem hreinni hýalúronsýru ásamt
aminósýrum er sprautað í húðina kringum
augun. Amínósýrurnar í blöndunni eru einmitt þær amínósýrur sem frumur húðarinnar nota til að mynda kollagen og elastín þannig að
við erum í raun að gefa frumunum þær byggingareiningar sem þarf til að mynda mikilvægustu byggingarprótein húðarinnar. Meðferðin stuðlar að því að bæði
þéttleiki húðarinnar verður betri ásamt því að fínar línur mildast. Sunekos-meðferðinni er skipt niður í þrjár
meðferðarlotur þar sem efninu er sprautað með örþunnri nál á nokkra staði kringum augun á tveggja
vikna fresti,“ segir Ragna.
Eru konur ekkert hræddar við að láta sprauta í andlitið á sér?
„Almennt er fólk sem kemur til okkar ekki sprautuhrætt en auðvitað eru til undantekningar. Við bjóðum
upp á deyfingu fyrir meðferðir, sérstaklega
meðferðir sem geta verið óþægilegar
eins og til dæmis varafyllingar. Þá
getum við bæði deyft með
tannlæknadeyfingu þannig
að meðferðin er að öllu
leyti án sársauka og
óþæginda eða að við notum deyfikrem staðbundið á húðina. Auk þess
notum við gjarnan ávalar langar bitlausar nálar (canulur) til að
sprauta inn efnum og þá
þarf ekki að stinga oft og
mörgum sinnum með
beittri nál, heldur er gert
eitt lítið gat í húðina fyrir bitlausu nálina og unnið út frá því,“
segir hún.
Fær fólk frískleika með þessari meðferð án
þess að fá svona lýtalæknaútlit?
„Algjörlega. Þar sem Sunekos samanstendur af
þunnri hyalúronsýru og amínósýrum dreifist hún jafnt
um augnsvæðið og er því ekki eins og hefðbundin fylliefni sem byggja upp tap á fitu- og stoðvefjum undir
húðinni. Meðferðin gefur náttúrulegt útlit og mildar
öldrunareinkenni á augnsvæði.“
Á hvaða aldri eru þær konur sem sækja í þessa meðferð?
„Þar sem hægt er að nota meðferðina á mjög breiðan hóp fólks með ólík vandamál erum við að meðhöndla
konur á öllum aldri. Yngri konur leita mest til okkar
vegna áberandi bauga og þá gæti ein meðferð gert
heilmikið. Ef húðin er aftur á móti orðin slöpp og vant-

Sunekos meðferðin hressir
töluvert upp á húðina í andlitinu án þess að manneskjan fá
„lýtalæknaútlit.“
Ragna Hlín
Þorleifsdóttir
húðlæknir á
Húðlæknastöðinni.

ar teygjanleika þarf fleiri
meðferðir til að byggja upp
húðina aftur,“ segir Ragna.
Eru karlar að nýta sér slíkar aðferðir?
„Að sjálfsögðu! Karlmenn eru
sífellt að sækja í sig veðrið hvað
varðar lýtahúðlækningar og við
sjáum aukinn fjölda þeirra á Húðlæknastöðinni. Þeir glíma við sömu
vandamál og við konurnar og nútímakarlmaðurinn er orðinn meira meðvitaður um
hversu miklu máli skiptir að hugsa vel um húðina til að
viðhalda henni sem lengst,“ segir hún.
Hver myndir þú segja að væri húðmeðferð ársins
2020?
„Ég myndi segja að húðþétting með Ultraformer sé
húðmeðferð ársins 2020. Þessi meðferð hefur slegið í
gegn hjá okkur á Húðlæknastöðinni enda erum við að
sjá frábæran árangur eftir meðferðina. Meðferðin er
einnig kölluð andlitslyfting án skurðaðgerðar og notar
hljóðbylgjur til að styrkja og þétta húðina. Þetta er
eina tækið sinnar tegundar á Íslandi en Ultraformer er
byggt á HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)
og MMFU (Micro Macro Focused Ultrasound) tækni.
Flest sambærileg tæki eru einungis byggð á HIFU.“

Gerðarsafn

Skúlptúr/Skúlptúr
18.11.20–28.02.21

Ólöf Helga
Helg

Magnús
Helgason
Í safnbúð Gerðarsafns má ﬁnna fallegar
vörur, eftirprentanir af verkum og árskort.
Skapandi gjaﬁr í jólapakkann.

Opið alla daga 10:00—17:00
Hamraborg 4 200 Kópavogur gerdarsafn.is
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Hinn fullkomni
jólarauði varalitur?
Það kannast eflaust margar við
leitina að hinum fullkomna jólarauða varalit sem er einhvern veginn ekki of dökkur, ekki of
appelsínugulur og ekki of
bleikur. Liturinn MACSmash
kemst ansi nálægt því. Liturinn er
í línunni Powder Kiss Liquid Lipcolour frá MAC og með mjög
skemmtilegri áferð. Hann er ekki glansandi og ekki heldur alveg mattur. Hann gefur vörunum hina fullkomnu áferð sem endist í
allt að tíu klukkustundir. Formúlan er aðeins þeytt og
loftkennd sem gerir að verkum að það er mjög þægilegt að vera með hann lengi.

Shine-línan frá Dior
er afar hátíðleg.

Auðvelt er að nota retanól og Cvítamíndropa saman.

Visionnaire
Lancôme
night concentrate er retanól með
0,2% styrkleika.

Hresstu upp á fegurðina í desember
Hvað getum við gert til að næra húðina á kaldasta og oft mest stressandi tíma ársins sem desember er? Bára Hafsteinsdóttir snyrtifræðingur hjá Lancôme mælir
með því að nota retanól og C-vítamín saman til þess að hressa upp á húðina.
Marta María | mm@mbl.is

Glitraðu eins
og stjarna
Varaliturinn setur oftar en ekki
punktinn yfir i-ið í förðuninni. Liturinn Blessing star í Stellar Halo
Shine-línunni frá Dior er svo sannarlega stjarnan á jólatrénu þetta árið. Liturinn er fallega brúnn með
ferskjulitum undirtón og fallegum
glans. Varalitirnir í þessari línu eru

einstaklega mjúkir og góðir án
þess þó að fara út um allt. Þeir
endast líka ágætlega. Þeir eru
mjög þægilegir á vörunum og þótt
það sé smá glimmer í þeim finnur
maður ekkert fyrir því. Lyktin er líka
unaðsleg og minnir á nýbakaðar
vanillukökur.

Vistvæn jól - vistvænar jólagjaﬁr
Gleðjum þá sem okkur þykir
vænt um, ekki síst náttúruna

Leyfðu okkur að
setja saman pakka
að þínum óskum.
Starfsfólk
Vistveru

Grímsbæ Reykjavík
Firði Hafnarﬁrði
Eyravegi 5 Selfossi

vistvera.is

C

-vítamín og retanól eru húðfegrandi efni
ekki skapist erting. Byrjið varlega, til dæmis annað eða
sem vinna mjög vel saman og fylla húðina
þriðja hvert kvöld, og aukið upp í 5-6 skipti í viku. Það er
ljóma og bæta áferð hennar. Visionnaire
mjög gott að hvíla húðina frá retanóli 1-2 sinnum í viku,“
skin solutions C-vítamín frá Lancôme er
segir Bára.
fersk og létt formúla sem inniheldur 15%
Retanól er mjög öflugt efni gegn öldrun húðar, það
hreint C-vítamín og getur umbreytt húðinni verulega.
flýtir fyrir losun á dauðum húðfrumum í efsta húðlaginu
Það hefur verið sýnt og sannað að C-vítamín gerir húðina
og um leið framleiðir húðin nýtt kollagen sem þá um leið
bjartari og minnkar skemmdir af völdum sindurefna.
minnkar sjáanlega fínar línur, dökka bletti og afhjúpar
Með reglulegri notkun ættu fínar línur og hrukkur að
fallegan ljóma í húðinni.
verða minna sjáanlegar, húðin ætti að fyllast ljóma ásamt
„Retanól er mjög gott fyrir bóluhúð því það minnkar
því að C-vítamín er góð forvörn gegn dökkum blettum,“
fituframleiðslu í húðinni. Þess vegna er eðlilegt að flagna
segir Bára.
aðeins á meðan húðin er að venjast þessari nýju meðferð
Hún segir að C-vítamín sé mjög viðkvæmt og líftími
en flögnunin ætti síðan að hætta.
þess stuttur. Það er einmitt vegna þess sem Lancôme
Áður en við förum að sofa ættum við alltaf hreinsa húðsetur formúluna í tvö glös í hverri pakkningu svo hún er
ina vel, jafnvel þótt við séum ekki með farða. Yfir daginn
alltaf eins fersk og hægt er.
setjast alls konar óhreinindi á húðina, örsmáar sótagnir,
„Serumið er borið á hreina þurra húð að morgni og því
ryk og fleira. Húðvörurnar okkar
leyft að ganga vel niður í húðina áður en haldið er áfram
nýtast húðinni miklu betur ef hún er
með húðrútínuna, hver sem hún er. Sem dæmi má nefna
laus við þessi óhreinindi. Alltaf á að
rakaserum, dagkrem og að lokum góða sólarvörn. Csetja retanól á hreina þurra húð.
vítamín hentar flestum húðgerðum og er eðlilegt að
Notið dropa á stærð við nögl á litla
finna létt kitl rétt á meðan það gengur inn í húðina,“
C-vítamín frá
fingri af retanólinu og dreifið á andlitLancôme er
segir Bára og bendir á að sólarvörn
ið (forðist augn- og varasvæði). Það
fersk og létt
skipti máli allan ársins hring, líka í
er sniðugt að leyfa því að virka í allaformúla sem
svartasta skammdeginu því sólvega 20 mínútur áður en við setjum
inniheldur
arvörn sé forvörn gegn öldrun
næsta skref í húðrútínunni á, það get15% hreint
húðarinnar.
ur verið serum og næturkrem eða
C-vítamín.
Til þess að verða alveg upp
bara nærandi næturkrem,“
á 10 í jólaboðunum mælir
segir hún og bendir á að retBára með því að nota retanól
anól henti ekki öllum en meiri
á húðina samhliða Clíkur eru á að engar aukavítamíninu.
verkanir fylgi ef fólk byrjar
„Visionnaire Lancôme
rólega eins og lýst er hér að
night concentrate er retanól
ofan.
með 0,2% styrkleika og er
„Ávinningurinn af því að
mjög stöðugt og hreint. Retnota C-vítamín á morgnana og
anól er ekki einungis fyrir
retanól á kvöldin er óumdeilþroskaða húð eða bóluhúð,
anlegur, munum bara að nota
flestir geta notað það en lykgóða sólarvörn á daginn því hún
illinn er að byrja rólega og
er okkar besta forvörn gegn
vinna upp þol í húðinni svo
öldrun og skemmdum í húð.“

Tilhlökkun, upplifun
og ógleymanlegar
minningar
Gja
a
Gjafakortið
sem fellur aldrei úr gildi
Gja
afakort Þjóðleikhússins felur í sér ógleymanlega kvöldstund á
s ningu
n
að eigin vali hvenær sem þiggjandanum hentar. Hægt er
að
ð stækka gjöﬁna með veitingum fyrir sýningu og í hléi. Það eru
a spennandi tilboð í gangi en tilhlökkunin fylgir alltaf frítt með!
líka

Kostaboð Bastíans
bæjarfógeta

Framúrskarandi
tilboðið

Gjafakort fyrir tvo á
Kardimommubæinn
ásamt leikskrá
og tónlistinni
á geisladiski.

Gjafakort fyrir tvo á stórsýninguna Framúrskarandi
vinkona og ítalskur
veisluplatti til að
njóta í hléi.

Aðeins 12.900 kr.

Aðeins 14.900 kr.

leikhusid.is

Jólastemning
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Eva Lind hefur jólaskrautið
uppi frá október fram í febrúar.
Morgunblaðið/Eggert

ÆÐISLEGAR
AÐVENTUGJAFIR
Ólöf Birna Garðarsdóttir
pakkar fallega inn og
býr til stemningu.

HELDUR HÁTÍÐ
Í GRÓÐURHÚSI
Rósa Björg Ólafsdóttir
fékk gróðurhús gefins.

JENNÝ
DAGBJÖRT
GUNNARSDÓTTIR
Bjó til sitt
draumaheimili
fyrir jólin.

앸

Baðaði sig í Vesturbæjarlauginni fyrir jólin
Jólalögin hljóma um
íbúðina löngu fyrir jólin.

Eva Lind Weywadt Oliversdóttir var
vön jólabaði sem barn. Þegar þau fluttu
og ekkert bað var á heimilinu fór mamma
hennar með börnin sín í Vesturbæjarlaugina. Hún setti baðbombu í heita
pottinn og gerði froðubað fyrir þau þar.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

E

va Lind byrjaði að hita upp fyrir jólin um leið og
dag tók að stytta í sumar. Hún leggur áherslu á
góða jólastemningu með fjölskyldu sinni og
heldur fast í hefðir eins og að klæðast náttfötum, fá í skóinn og fara í froðubað.
Samvera með fjölskyldunni gerir jól að góðum jólum.
Í október var Eva Lind búin að horfa á allar jólamyndirnar
á Netflix, búin að kaupa jólagjafir, Harry Potter-maraþon
var á dagskrá og hún var byrjuð að njóta undir teppi með
arineld á í sjónvarpinu. Eva Lind kláraði jólagjafainnkaupin
sérstaklega snemma í ár vegna kórónuveirufaraldursins.
„Ég pantaði þær allar á netinu en vanalega geri ég það
ekki. Mér finnst mjög gaman að eiga eina eða tvær jólagjafir
eftir á Þorláksmessu og fara niður í bæ og vera með einhvern
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SÆTT OG SYKURLAUST
Í JÓLABAKSTURINN
Jólin verða hátíðlegri og heilnæmari með alvöru berjasultu í
baksturinn, gylltu sýrópi og gómsætu heslihnetu- og súkkulaðikremi.
Vörurnar frá Good Good eru ketó-vænar, eingöngu með
náttúrulegum sætuefnum og engum viðbættum sykri.

@GOODGOODBRAND | GOODGOOD.NET
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tilgang þar. Ég fer alltaf niður í bæ á Þorláksmessu,“
segir Eva Lind.
Evu Lind finnst betra að gefa en að þiggja. Eva á
mörg systkini úti um allan heim og úti á landi. Systkini
hennar eru á öllum aldri og hún hefur fengið skammir frá
þeim sem eiga börn fyrir að vera of gjafmild. Í fyrra
eignaðist einn bróðir hennar barn og þá var hún sérstaklega beðin um að gefa bara barninu. Eva Lind segir
misjafnt hversu dýrar og stórar gjafi hún gefur enda
snúast jólin alls ekki um gjafirnar. Það er samveran með
fjölskyldunni sem er ómissandi í huga Evu Lindar.
„Mig vantar aldrei neitt, jólin snúast um að njóta,“
segir Eva Lind sem ljóstrar þó upp að fyrir nokkrum árum hafi hún fengið eftirminnilega gjöf frá manninum sínum. Jólagjöfin snerist einmitt um að njóta en á aðfangadagskvöld kom í ljós að hann gaf henni, mömmu hennar
og nokkrum systrum þyrluferð.
„Ein jólin var ég alveg uppiskroppa með hugmyndir
þannig að maðurinn minn ákvað að hjálpa mér að kaupa
jólagjafir fyrir systkini mín. Ég átti að fá hana líka og ég
fékk því ekki að vita hvað ég væri að gefa systkinum mínum í jólagjöf. Hann kom okkur algjörlega á óvart og
þyrluferðin var æði. Það voru ég og systur mínar og
mamma sem fengum þessa gjöf.“
Er maðurinn þinn jafnmikið jólabarn og þú?
„Hann var það ekki og ég held að hann sé alveg feginn
að ég sé ekki að missa mig í einhverju föndri eða skrauti.
Hann er sammála mér. Honum finnst ofboðslega fallegar
svona glærar seríur og finnst þær birta til og svona. Ég
eiginlega neyddi hann til að gefa mér í skóinn. Ég mútaði
honum auðvitað með að hann fengi líka í skóinn. Við höfum einstaka sinnum tekið alla þrettán jólasveinana og
stundum tökum við bara Kertasníki. Við höldum yfirleitt
jólin heima hjá mömmu minni þannig að ef okkur langar
að gefa persónulegar gjafir þá gerum við það í skóinn. Þá
þurfum við ekki að drösla þeim til mömmu og vera vandræðaleg þegar við opnum þær.“
Hlutir verða að hafa tilgang
Þrátt fyrir að vera svona mikið jólabarn segist Eva
Lind ekki skreyta mikið fyrir jólin.
„Ég þoli ekki skraut, ef dótið mitt hefur ekki tilgang
finnst mér það bara safna ryki. Ég skreyti með seríum af
því mér finnst þær hafa mikinn tilgang, þær gefa frá sér
birtu. Ég set glærar seríur í alla glugga. Ég kaupi líka
mikið af kertum með jólailmi og er með arineld í sjónvarpinu, segir Eva sem á nokkrar kúlur og gervijólatré,
annað á hún ekki. Best finnst henni auðvitað að fá alvörujólatré frá pabba sínum sem er með skógrækt í Borgarfirðinum. Eini ókosturinn við það er reyndar sá að tréð
getur ekki verið uppi jafn lengi og gervitréð.
Um leið og það fer að dimma fara seríurnar upp og
þær fá að vera í sambandi frá október fram í febrúar.
Eva lítur ekki síður á seríurnar sem skammdegisljós en
jólaljós.
„Það er svo gaman að vera í jólastuði. Kannski myndi
maður kalla þetta hauststuð eða hrekkjavökustemningu

Eva Lind kann að gera
vel við sig á jólunum.

Morgunblaðið/Eggert

ef það væri haldið upp á slíkt hér. Að koma sér í gírinn,
fara í náttföt, undir teppi, þetta er svo notalegt.“
Eva Lind hlustar líka mikið á tónlist til þess að koma sér
í jólastuð og þegar hún vill hafa það notalegt fyrir jólin.
„Ég á tvo plötuspilara og slatta af jólahljómplötum en
Frank Sinatra og jólatónlist frá um 1949 er í miklu uppáhaldi. Tónlist gerir stemninguna alveg ómótstæðilega
kósí.“
Systkini Evu Lindar eru líka mikil jólabörn og segir
Eva Lind sögu af systur sinni sem hún segir vera enn
meira jólabarn en hún sjálf. Systir hennar fór sem au pair
til Sevilla á Spáni eitt árið. Þegar hún ætlaði að skreyta
fyrir jólin leist fjölskyldunni ekki á það. Benti fjölskyldan
henni á að seríur væru bara settar í hóruhús. Eina skrautið sem var til voru svo svínasystur og eitt Betlehem-þorp
en Jesúbarnið fékk ekki að fara upp fyrr en 21. desember.
Hefðir með fjölskyldunni
Jólunum fylgja margar hefðir sem fjölskyldan heldur
fast í. Nokkur kríli eru komin í hópinn sem Eva Lind segir

bara skemmtilegra. Heima hjá mömmu hennar fá til
dæmis allir í skóinn á aðfangadagsmorgun.
„Í skóinn fáum við yfirleitt einhverja DVD-mynd svo
við getum horft á með krílunum á meðan mamma neitar
að hleypa okkur inn í eldhús,“ segir Eva Lind.
Ein þeirra sterku hefða í fjölskyldu Evu Lindar er að
vera í náttfötunum í jólafríinu.
„Við systkinin fórum í náttfötin og neituðum að fara úr
þeim allt jólafríið alveg í heila viku.
Með árunum endaði maður á því að
þurfa að vinna á milli jóla og nýárs.
Ég hugsaði bara: „Nei, ég ætla að
vera í náttfötum.“ Þannig að ég fór
yfirleitt í vinnufötin yfir náttfötin
Ég mútaði honum auðvitað
bara til þess að halda í þessa hefð.
með að hann fengi líka í
Amma mannsins míns á afmæli á
skóinn. Við höfum einstaka
aðfangadag þannig að hún hélt alltaf
sinnum tekið alla þrettán
boð á aðfangadag svo fjölskyldan
gæti hist og deilt út pökkum. Ég
jólasveinana og stundum
mætti alltaf bara á náttfötunum.
tökum við bara Kertasníki.
Fyrst fannst þeim ég alveg stórundarleg en svo byrjaði þeim að finnast ég ótrúlega flott á
því og þau byrjuðu að mæta líka í náttfötum.“
Á æskuheimili Evu Lindar var hefð fyrir því að jólabaðið væri froðubað. Þegar fjölskyldan fluttist til Reykjavíkur var ekki bað á heimilinu og fljótlega varð sturtubotninn of lítill fyrir froðubað.
„Þegar við vorum orðin of stór og feit þá fór mamma
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Eva Linda
leggur
mikið
upp úr
því að
eiga
falleg
náttföt.

með okkur í Vesturbæjarlaugina. Hún setti bara baðbombu í nuddpottinn og gerði fyrir okkur froðubað.
Gamla fólkinu í lauginni fannst þetta bara skemmtilegt.“
Eva segir mismarga vera hjá mömmu sinni á aðfangadag, sérstaklega eftir að það komu börn í fjölskylduna. Hún reynir þó alltaf að vera hjá mömmu sinni með
sem flestum enda samveran sem gerir jólin góð.
„Ef það er lítið að gerast hjá mömmu þá hef ég alveg
boðið vinum. Eitt skipti bauð ég útlenskum vinum sem
komu hingað yfir jólin og í annað skipti vini okkar sem er
utan af landi. Hann var að vinna svo mikið að hann komst
ekki til fjölskyldu sinnar yfir jólin. Þá bara tókum við
hann með í jólastemninguna til mömmu. Mömmu fannst
það bara æðislegt að fá gesti yfir jólin.“
Eva Lind hefur eitt sinn verið í útlöndum yfir jólin og
stefnir ekki á að gera það aftur nema fjölskylda hennar sé
með í för. Eva Lind var stödd í Afríku með íslenskri vinkonu sinni og segir þær tvær hafa verið þær einu í 20
manna hópi sem héldu upp á jólin þann 24. desember.

„Við fórum út um kvöldið og stálum lítilli hríslu.
Kveiktum eld og bjuggum til músastiga úr pappír og
skreyttum hrísluna. Við vorum búnar að kaupa gjafir fyrir hvor aðra. Svo ætluðum við að syngja jólalög á íslensku
en það var ekki eitt einasta jólalag sem ég kunni frá a til
ö. Það voru þrjú lög sem ég gat sungið við jólaeldinn
minn. Vögguvísan úr Dýrunum í Hálsaskógi var eina lagið sem ég gat sungið á íslensku frá upphafi til enda. Hinum fannst þetta alveg svakalega krúttlegt. Þetta var
mjög skrítin jólahátíð.“
Áður en kórónuveiran kollvarpaði daglegu lífi fólks
kom mamma Evu Lindar með þá hugmynd að verja jólunum á Tenerife enda sum barna og barnabarna sem búa
í útlöndum. Evu Lind fannst það ekki alveg galin hugmynd.
„Ég sjálf myndi ekki skreppa til útlanda til að sleppa
við jólin. En það skiptir ekki máli hvar ég er svo lengi sem
ég er með þeim,“ segir Eva Lind að lokum um það sem
skiptir máli um jólin.

Það eru jólalistaverk
víða á heimilinu.

Girnilegar smákökur sem
Eva Lind bakar fyrir jólin.

Jólasögur liggja á
borðinu um jólin.

Sölustaðir:
Apótek Lyfju, Haagkaup Kringglunni og Lyfja.is
Eva Lind veit fátt
skemmtilegra en jólin.
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Gera jólin
þannig að
þau henti
öllum
Rannveig Tryggvadóttir framkvæmdastjóri Kötlu
hefur fundið upp á því að tvískipt jól séu málið fyrir fjölskylduna. Hún segir að það hafi minnkað álagið mikið.

Rannveig ásamt dætrum
sínum Guðnýju Gabríelu
og Helenu Maríu.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

R

annveig Tryggvadóttir á þrjú börn með eiginmanni sínum Benedikt Bjarnasyni og hafa
þau fundið sína leið til að láta jólin virka sem
best fyrir alla. Jólin eru alltaf annasamur
tími fyrir hana í vinnunni.
„Við erum að leggja lokahönd á framleiðsluna á jólavörunum okkar hjá Kötlu. Jólaundirbúningurinn byrjar
snemma hjá okkur en í Kötlu byrjum við að framleiða jólavörur í ágúst. Þetta er okkar aðalvertíð og uppáhaldstími.“
Hvernig verða jólin hjá ykkur?
„Við erum með tvískipt jól. Við áttuðum okkur á því á
aðfangadag, þegar eftirvæntingin eftir jólunum var alveg
að yfirtaka litla kroppa, að biðin bjó til streitu og álag. Við
tókum því upp okkar eigin sið og höfum fyrri og seinni jól.
Það er ein besta ákvörðun sem við höfum tekið.
Við byrjum aðfangadag á jólabröns, svo opnum við um
það bil helminginn af pökkunum á náttfötunum með
krökkunum. Þá er hægt að dunda sér við að lesa, elda,
leika með dót og spila fram eftir degi. Um kvöldið erum við

Morgunblaðið/Árni Sæberg

svo með venjuleg jól þar sem allir eru spariklæddir og
borðum jólamatinn. Hjá okkur er þrenns konar aðalréttur
þar sem fjölskyldumeðlimir eru með ólíkar matarþarfir.
Það er því hnetusteik, hangikjöt og kalkúnn í jólamatinn.
Þetta hentar öllum afar vel hjá okkur, alveg frá níu ára til
74 ára, þar sem tengdapabbi borðar alltaf með okkur á jólunum. Við kunnum afar vel við þessa barnvænu hefð og
það hefur minnkað jólastressið til muna að gera þetta
svona. Ég held að þessi tilraun sé bara komin til að vera í
fjölskyldunni.“
Ertu með eitthvað sem þú gerir alltaf fyrir jólin?
„Ég geri alltaf smákökur með börnunum. Við skreytum
oft piparkökur á aðventunni sem hverfa yfirleitt beint í
litla munna. Svo finnst mér graflax, sörur, kalkúnn og jólabjór ómissandi í desember.
Ég er mikið jólabarn og finnst jólin svo notalegur tími.
Ég elska jólaljósin í myrkrinu.
Ég les mikið og er alltaf spennt að lesa jólabækurnar
bæði fyrir börnin mín og svo bara sjálf.

Svo finnst mér ofsalega hátíðlegt að fara í miðnæturmessu í Fríkirkjunni á aðfangadagskvöld.“
En aldrei?
„Ég er mikið fyrir að hafa hreint og fínt á heimilinu en
ég er samt alls ekki týpan sem rífur allt út úr skápum og
endurraðar í geymslunni fyrir jólin. Aðalmálið fyrir mér er
að öllum líði vel í huggulegu umhverfi. Eins hef ég aldrei
kunnað að meta jólakonfekt eða Mackintosh. Ég elska
hins vegar sörur og finnst fullkomlega eðlilegt að borða
a.m.k. eina á dag í jólaundirbúningnum.“
Ertu mikil jólakona?
„Ég er mjög mikil jólakona. Finnst svo mikil stemning
og rómantík fylgja jólaundirbúningnum.“ Áttu skemmtilegar minningar frá jólunum þegar þú varst lítil stúlka?
„Já ég man lyktina af hamborgarhryggnum hennar
mömmu, að keyra út pakkana með jólasveinahúfur og svo
jólaboðin með stórfjölskyldunni. Að kúra og lesa jólabók á
jóladag er einnig hluti af mínum helstu jólaminningum.“
Hvað býrðu til frá Kötlu á jólunum?

ÉG KEMST Í HÁTÍÐARTAN

Glæsileg snyrtitaska fylgir með í kaupbæti þegar
verslað er fyrir að lágmarki kr. 12.000,www.marcinbane.is

E marcinbaneiceland Q

marcinbaneiceland www.bpro.is
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Guðný Gabríela og Helena
María eru nánar systur sem
kunna ýmislegt þegar
bakstur er annars vegar.

„Ég er betri í eldamennsku heldur en bakstri svo það
hentar mér vel að gera smákökur úr tilbúnu smákökudeiginu frá Kötlu. Svo skreytum við fjölskyldan saman piparkökuhús með glassúrnum okkar líka. Ég bý líka svo vel að
eiga systur sem er listabakari og gerir heimsins bestu sörur fyrir mig.
Ómissandi hluti af jólunum finnst mér líka vera ananasfrómasinn hennar mömmu. Hún gerir alltaf eina
aukaskál fyrir mig og mína.“
Hvernig skreytirðu vanalega heima?
„Ég er mest fyrir einfaldar skreytingar, hvítar jólaljósaseríur, kerti og rauða túlípana í vösum. Ætli jólatréð
sjálft sé ekki svona skrautlegasta jólaskreytingin heima
hjá okkur en það prýða kúlur í öllum litum og listaverk eftir börnin mín.“
Hvað þykir þér vænst um tengt jólahátíðinni?
„Aðallega að njóta þess að vera með þeim sem manni
þykir vænt um. Mér þykir afar vænt um jólatrjáaferð sem
pabbi stendur alltaf fyrir, fyrsta í aðventu, þar sem við

systkinin ásamt mökum og börnum förum saman út í skóg,
veljum okkur jólatré og fáum okkur svo heitt kakó og nesti
saman. Það er orðinn alveg fastur liður í jólaundirbúningnum. Svo þykir mér mjög vænt um allt tengt börnunum, jólasamsöng í skólanum og jólaföndur.
Jólahittingar með vinahópnum finnst mér alveg ómissandi í jólaundirbúningum líka.“
Hugarðu mikið að fatnaði fyrir alla fjölskylduna?
„Hérna áður fyrr keypti ég alltaf sérstök jólaföt á alla í
fjölskyldunni. Í seinni tíð hef ég lært að nýta betur það
sem þau eiga, því oftar en ekki voru jólafötin bara notuð
nokkrum sinnum. En ég legg mikið upp úr því að allir séu
samt fínir á jólunum og verð alltaf að ná hinni fullkomnu
jólamynd af þeim.“
Hreyfing skiptir Rannveigu miklu máli. „Þó svo að jólin
séu tími afslöppunar og góðs matar finnst mér nauðsynlegt að ná að minnsta kosti lágmarkshreyfingu yfir hátíðirnar. Þá er ég ekki á núllpunkti þegar janúar mætir með
myrkrið og hversdagsleikann aftur.“

Rannveig gerir piparkökur
með fjölskyldunni á jólunum.

❄

„Ég er betri í eldamennsku heldur en
bakstri svo það hentar
mér vel að gera smákökur úr tilbúnu smákökudeiginu frá Kötlu.“

Fyrsti og stærsti stórmarkaðurinn
á Íslandi þar sem þú getur keypt og selt
notaðar barnavörur
Það þarf ekki að vera flókið að
eiga notalega stund með fjölskyldunni fyrir jólin.

227 básar stútfullir
af endurnýttum barnavörum

www.barnaloppan.is | Skeifan 11d | 108 Reykjavík
Það þarf ekki að vera flókið að
skreyta piparkökur á jólunum.
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Fékk gróðurhús
að gjöf frá
vinkonu sinni
Rósa Björg Óladóttir býr í sannkölluðu ævintýrahúsi í Blesugróf. Hún
setti nýverið upp gróðurhús sem hún notar á alls konar spennandi vegu.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

I

nnan um grenitré á stórri lóð hafa Rósa Björg Óladóttir og fjölskylda hreiðrað um sig í 23 ár. Í sumar bættust aukafermetrar við litla timburhúsið
þegar Rósa fékk gamalt gróðurhús að gjöf frá vinkonu sinni. Jólin í ár verða fyrstu jólin í gróðurhúsinu en líka fyrstu jólin sem verslunarstjóri í nýrri blómabúð í Suðurveri sem heitir Blóm og fiðrildi.
„Gróðurhúsið hafði staðið í garði vinkonu minnar í um
25 ár en hún hafði ekki not fyrir það og bauð mér að koma
og sækja það. Ég var auðvitað himinlifandi með það og
sumarið fór svo í að taka það í gegn og púsla því aftur saman. Það þurfti að endurnýja nokkur gler en annars voru
gömlu glerin bara pússuð upp. Þetta var alltaf draumurinn, að eignast svona gróðurhús. Ég er alltaf eitthvað að
rækta blóm og annað en svo er þetta tilvalið til að rækta
sjálfan sig og vinskap líka,“ segir Rósa sem lagði á borð í
gróðurhúsinu með áherslu á náttúrulegar skreytingar.
Skreytir ekki með hefðbundnu jólaskrauti
Bleiki liturinn er áberandi á dúkuðu borði Rósu en hún
er ekki endilega vön að skreyta með hefðbundnu jólaskrauti og hinum klassíska rauða lit. Bleik sessa og bleikir
púðar gera gróðurhúsið notalegt ásamt lifandi pottaplöntum. Á borðinu er bleikur dúkur, bleik kerti og
munstrað stell setur svip á borðið ásamt greni og könglum.
„Þessa stundina er ég dálítið hrifin af bleiku en ég hef
alveg fengið svona gullæði og spreyjað allt gyllt. Ég er
mikið fyrir að skreyta en kaupi ekki mikið af jólaskrauti.
Ég er með stór grenitré hérna í kring sem þarf oft að
grisja og tek bara rosa mikið úr náttúrunni. Mér finnst það
flottasta skrautið. Ég er mjög hrifin af könglum, steinum,
skeljum, greinum og trjám,“ segir Rósa.
Rósa á mikið af hlutum síðan hún byrjaði að búa og segist vera nýtin. Í stað þess að kaupa nýtt reynir hún að
breyta því sem hún á. Málar og pússar upp. Fyrir utan
húsið stendur fallegt gamalt reiðhjól sem Rósa skreytti
með seríum og notar undir blóm. Hjólið keypti hún á þrjú
þúsund krónur í Sorpu og málaði bleikt.
„Stellið mitt sem ég er með í gróðurhúsinu keypti ég í
Miklagarði þegar ég var 16 ára. Ég man að vinkonum mínum fannst pínu spes að kaupa sér matar- og kaffistell á
þessum aldri. Ég sé dóttur mína sem er 17 ára ekki alveg í
anda vera að spá í nokkuð svoleiðis.“
Rósa notaði greni úr garðinum hjá sér til þess að
skreyta borðið í gróðurhúsinu. Hún fór svo í Elliðaárdalinn og tíndi köngla þar. Hún er dugleg að tína köngla til
þess að skreyta með. Áður en hún býr til skreytingar bakar hún könglana í ofni með kanil á lágum hita í um tvo

tíma. Þá losar hún sig við pöddur, fær góða lykt og könglarnir opnast. Hún spreyjar könglana til dæmis í litum eða
leyfir þeim að vera náttúrulegum.
Rósa býður fólki í kaffi í garðskálanum og segir að
krakkarnir hennar sem eru 17 og 20 ára noti líka skálann
til að hitta vini.
„Þetta er fínn staður til þess að hittast, borða og hlusta
á tónlist. Á kvöldin er myrkur og maður sér stjörnurnar,
það er svo geggjað að vera inni í svona glerhúsi. Þótt það
sé brjálað rok og rigning úti þá er alltaf logn og þurrt inni í
gróðurhúsinu,“ segir Rósa.
Sköpunarkraftur Rósu kemur bersýnilega í ljós á fallegu heimili hennar og í starfinu í blómabúðinni en líka í
eldhúsinu. Rósa á erfitt með að fara eftir uppskriftum og
segist alltaf vera að bæta og breyta, líka á jólunum.
Alltaf að prófa eitthvað nýtt í eldhúsinu
„Mér finnst gaman að prófa eitthvað nýtt. Ég er ekkert
fyrir stress en er samt vön að vera á síðustu stundu með
allt. Fer jafnvel að versla í matinn á Þorláksmessu með
engan miða og kaupi bara eitthvað. Mér finnst spennandi
að vera ekki með uppskrift þegar ég elda og baka og ef svo
ólíklega vill til að ég sé með uppskrift þá er ég alltaf búin
að bæta einhverju við af því þá kemur eitthvað óvænt út
úr ofninum sem er skemmtilegt. Það skiptir ekki máli þótt
maður klúðri einhverju stöku sinnum. Jólin eru í mínum
huga sambland af stemningu og nostalgíu. Þessi tími kemur alltaf svo það er um að gera að njóta hans bara og tapa
sér ekki í einhverjum þrifum og stressi.“
Rósa segir það algjör forréttindi að fá að vinna innan
um blóm og fallega hluti á hverjum degi í blómabúðinni.
Aðventan er háannatími og er Rósa spennt fyrir því að
standa vaktina í Blómum og fiðrildum.
„Ég er mjög spennt fyrir jólavertíðinni. Við erum með
alls konar fallegar skreytingar og gott úrval af íslenskri
hönnun og gjafavöru. Suðurver er í alfaraleið með gott aðgengi svo það er þægilegt að koma við og kaupa sér blómvönd, pottaplöntu í safnið eða fallegar gjafir. Við erum
einnig með kerti, luktir og skreytingar á leiði. Við útbúum
skreytingar við öll tækifæri og auk afskorinna blóma bjóðum við upp á mikið úrval af þurrkuðum blómum og
stráum sem eru svo vinsæl núna.
Ég hef alltaf verið umkringd blómum. Mamma mín er
mikil blómakona og nú er sonur minn búinn að fylla
gluggakistuna hjá sér af pottaplöntum. Ég elska að hafa
fersk blóm í vasa, bæði þau sem koma úr búðinni en ekki
síður þau sem maður tínir úti í garði. Allt í lagi að hafa smá
drasl því blómin gleðja og lyfta andanum. Þetta á mjög vel
við mig, að vera í blómabúð.“

Garðhúsið á lóðinni er
frábær viðbót við fallega
húsið hennar Rósu.

Jólasöfnun

Mæðrastyrksnefnd 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

Rósa fékk 25 ára gamalt
gróðurhús frá vinkonu
sinni sem hún hefur
skreytt fallega fyrir jólin.
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Stellið var keypt
í Miklagarði á
sínum tíma.

Rósa tínir köngla úr
náttúrunni sem hún
bakar í ofni með kanil.

Rósa elskar allt sem
viðkemur blómum og
fallegu skrauti.

Rósa er mikið
fyrir bleikan lit.
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Skreytir á sinn
látlausa hátt
Guðfinna setur dúk á borðið,
notar tauservéttur og lifandi
blóm til að búa til jólastemningu.

Heimili Guðfinnu Magnúsdóttur er komið
í jólabúning en hún er hrifnari af einföldum
skreytingum en íburðarmiklum. Mildir litir
og látleysi ráða ríkjum heima hjá henni.
Marta María | mm@mbl.is
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fyrir börn á öllum aldri

Nú getur þú
verslað jólag
jafirnar
allan sólarhri
nginn á

Eigum mikið
úrval fyrir
JÓLASVEINA

Fjörður 1. hæð, Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður, sími 694 9551
Opnunartími: Mán.-fös. 10-18, laugard 11-17 og sunnud. 12-17

G

uðfinna er einn af
eigendum VIGT en
fyrirtækið rekur hún
ásamt móður sinni og
systrum. Þær framleiða húsgögn og fylgihluti fyrir
heimilið sem eru mikil heimilisprýði.
Guðfnna er komin í aðventugírinn og
er nú þegar búin að skreyta á sinn
látlausa hátt.
„Á aðventunni jafnast fátt á við að
kveikja á kertum, það veitir birtu og
yl. Kertaljós er einföld leið til að
koma heimilinu í hátíðarbúning og
það færist einhver ró yfir mannskapinn. Náttúrulegar skreytingar,
falleg blóm og grænar greinar fá að
njóta sín í vösum hér og þar í bland
við jólamuni,“ segir Guðfinna.
Hvað finnst þér skipta mestu máli
að gera svo heimilið verði jólalegt?
„Opna húsið fyrir vinum og vandamönnum. Það sem skiptir mestu

Aðventukransinn er á
sínum stað í stofunni.

máli er að koma saman með ástvinum og deila dýrmætum augnablikum, njóta gamalla hefða og skapa
nýjar. Jólin eru á næsta leiti þegar
jólatréð er komið upp.“
Föndrar þú sjálf fyrir jólin?
„Ég föndra ýmislegt með börnunum mínum og skreyti piparkökuhús. Dóttir mín er helsti drifkrafturinn þegar kemur að föndrinu. Í

Það skiptir öllu máli
að telja niður í jólin.
Það er gert með
þessu fallega kerfti.
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Borðstofuborðið,
sófinn og skápur skapa
heillandi heildarmynd.

Þessi jólatrésfótur er frá VIGT.

mörgum tilfellum finnum við góða
staði í húsinu fyrir jólaföndrið.“
Hvernig leggur þú á borð fyrir jólin?
„Jólaboð eru hápunktur þessarar
árstíðar jafnvel þótt þau þurfi að
vera aðeins fámennari í ár.
Ég raða saman dúk, diskamottum,
kertaljósum, servéttum og afskornum blómum í fallegum tónum.“

Pakkarnir eru
skreyttir í stíl
við húsgögn
heimilisins.

Þessi skúlptúr er
úr vörulínu VIGT.
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Upplifir
hamingjuna
í gegnum
barnabörnin

Elísa Ólöf er sérfræðingur
í að gera fallega blómvendi sem minna á jólin.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

Fallegjólatré
- sem endast ár eftir ár!

Sígrænu jólatrén eru í hæsta gæðaflokki auk
þess að vera mjög falleg og líkjast þannig
raunverulegum trjám.
Við bjóðum nú upp á 5 mismunandi gerðir af
jólatrjám í mörgum stærðum, með og án LED
ljósa. Einföld samsetning og aldrei meira úrval.

Verið velkomin í jólaskóg
skátanna í Hraunbæ 123 eða
verslaðu beint á sigraena.is

Elísa Ólöf Guðmundsdóttir leggur mikið upp úr
blómaskreytingum fyrir jólin. Hún er enn þá með stórt
jólatré heima hjá sér og skreytir það í viku fyrir jólin.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

E

lísa Ólöf Guðmundsdóttir, blómahönnuður
og eigandi blómaverslunarinnar 4 árstíða,
segir að hún leggi sig
fram um að vera glöð, þakklát og
bjartsýn á þessum erfiðu og skrítnu
tímum.
„Við erum á leið inn í yndislegan
tíma aðventunnar þar sem við ætlum að njóta saman á fallega
skreyttum heimilum og gera vel við
okkur. Það er alltaf best að mínu
mati.
Við hjá 4 árstíðum flytjum sjálf
inn afskorin blóm og pottaplöntur í
bland við íslenska framleiðslu og
leggjum mikið upp úr því að vera
með fallegt og öðruvísi úrval blóma
þar sem tegundir og litir er valið í
takt við hvern árstíma.“
Frjálslegir vendir vinsælir

Skoðaðu kostina
• Ekkert barr að ryksuga
• Ekki ofnæmisvaldandi
• 12 stærðir (60-500 cm)
• Fáanlegt með ljósaseríu
• Íslenskar leiðbeiningar
• Eldtraust
• Engin vökvun
• Stálfótur fylgir

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

Elísa segir tískuna í blómum í
dag vera villt blanda blóma með
exótískum stórum blómum.
„Uppröðun og flæði verður þannig skemmtilega frjálslegt og vöndurinn falleg hönnun.“
Elísa segir túlípana alltaf vinsæl
jólablóm en hún bendir á fleiri blóm
sem eru falleg á þessum árstíma.
„Vinsæl jólablóm eru protea,
amarylis, helleborus, skimma, flamingo eða anthurium. Afskornar
greinar og öðruvísi greni er einnig
fallegt. Sem dæmi má nefna cryptomeria, thuja, silkifura og svo auðvitað laukblómin; túlípanar, hiasintur,
animonur og ranaculus.“
Alltaf með stórt jólatré heima

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

Heima hjá Elísu er stórt og fallegt jólatré um jólin.
„Við erum enn þá með stórt

jólatré og þarf að mínu mati að velja
það vel. Ég hef alltaf verið ákveðin
með það. Ég vil hafa það hátt og
grannt nóbilisgreni. Ekki of þétt og
með svolítið bústnar greinar.
Við setjum tréð alltaf upp sjö til
tíu dögum fyrir jól. Ég byrja á að
skreyta það létt og bæti svo í hátíðleikann þegar nær dregur. Í dag er
ég aðallega með mattar kúlur á
trénu, glerkúlur og flauel og skrautlega páfugla. Litirnir í jólaskrautinu
eru gull, kopar og grænir tónar.
Svo eru alltaf nokkrir vasar af fallegum blómum og greinum ilmandi
um húsið. Kertaljós og kósýheit
skipta öllu máli á mínu heimili.“
Þegar kemur að góðum aðfangadegi segir hún hann vera í faðmi
fjölskyldunnar.
„Það er ekkert betra en að njóta
saman og að upplifa hamingjuna í
gegnum barnabörnin. Ég er þakklát
fyrir stundirnar með fjölskyldunni
um jólin.“
Kaupir gjafirnar á Íslandi
Blóm geta verið einstaklega falleg
á kökur og með mat.
„Ég skreyti kökur og mat með
blómum allan ársins hring og rækta
sérstaklega blómategundir til þess.
Það er svo fallegt og gerir allt svo
glaðlegt og girnilegt.
Ég elska hátíðarilminn frá Geysi
og kaupi hann alltaf fyrir jólin.“
Þegar kemur að jólagjafainnkaupum þá eru þau vanalega gerð á
Íslandi fyrir jólin.
„Jólagjafainnkaupin eru oftast
gerð í verslunum hér heima í okkar
fallegu sérbúðum þar sem boðið er
upp á íslenska hönnun, eitthvað
notaleg og svo kaupi ég alltaf bækur
í jólagjafir.“
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Elísa velur að vera
með skreytingar á
miðju borðinu sem og
á matardisknum.

Það skiptir máli að
vera með pláss
fyrir stórfjölskylduna á jólunum.

Það er hægt að velja allskonar liti til
að skreyta með á jólunum.

❄

Við setjum tréð alltaf upp
sjö til tíu dögum fyrir jól. Ég
byrja á að skreyta það létt
og bæti svo í hátíðleikann
þegar nær dregur.

STATTU TRAUSTUM FÓTUM
MEÐ TIMBERLAND

Elísa valdi villt og falleg blóm í
jólavöndinn.

Könglar, greni og kerti á jólunum.

VATNSHELDIR ÚR GÆÐALEÐRI

Blóm og ávextir fara einstaklega
vel saman.

Timberland Kringlunni, sími 533 2290, timberland.is
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Diljá skreytir á huggulegan hátt fyrir jólin.

Fallegar ljósmyndir
af börnunum á jólunum skipta máli.

Bræðurnir í jólanáttfötunum sínum.

Finnst gott að vera
komin heim um jólin
Diljá Hrafnkelsdóttir ljósmyndari og grafískur
hönnuður flutti með fjölskylduna til Íslands vegna
ástandsins og hefur nú hreiðrað um sig á Breiðdalsvík.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

D

Fallegar gersemar

í jólapakkann hennar

Vefverslun og sölustaðir á oskabond.is

iljá Hrafnkelsdóttir
Þetta er minn allra mesti uppáhaldser mikill fagurkeri
tími og við fjölskyldan njótum þess
sem elskar að halda
að eyða tíma saman um hátíðirnar og
fallegt heimili. Hún
í aðdraganda þeirra. Jólin eru tími
og Kristinn Magnfjölskyldunnar og við erum sérússon, unnusti hennar, fluttu til Ísstaklega spennt fyrir þeim. Við teljlands tímabundið með börnum sínum
um okkur afar heppin að fá að halda
tveimur, þeim Berki Diljan og Degi
íslensk jól í ár í faðmi fjölskyldunnar.
Eldberg. FjölVið höfum verið ein erskyldan hefur
lendis síðustu sex árin.“
undanfarin sex
Ertu mikið fyrir að
ár verið búsett í
gera fallegt í kringum
Ósló í Noregi en
þig?
ákvað að koma
„Ég hef lengi haft
sér fyrir í Breiðáhuga á öllu sem tengist
dalsvík.
heimilinu og elska að
„Við fjölhafa fallegt í kringum
skyldan vorum
mig. Ég legg mikið upp
að festa kaup á
úr því að halda heimhúsi í þorpinu
ilinu fallegu og hef
sem við ætlum
Diljá Hrafnsmekk fyrir því að
kelsdóttir
að dunda okkur
blanda saman
ljósmyndari.
við að gera upp
nýju og eldra.
á meðan við erÞegar ég er
um hér. Við ætlum í
erlendis
töluverðar framhef ég farkvæmdir og það á
ið mikið á
eiginlega hug minn
flóaallan þessa dagana.
markaði
Annars er ég alltaf
og safnað
að brasa eitthvað
að mér
hönnunartengt og er
skemmtiað vinna í jólakortum
legum munDiljá bakar smánúna.“
um
inn á heimkökur um jólin.
ilið, þar á meðal
Örugg nálægt fjölskyldunni
jólaskrauti.“
Diljá ólst upp á Breiðdalsvík og á
Hvað gerir þú með börnunum á
fjölskyldu þar.
jólunum?
„Á þessum furðulega tíma er gott
„Við nýtum jólatímann mikið í
að geta komið heim í öryggið og náföndur, piparkökubakstur, útiveru
lægðina við ættingja á meðan heimog aðra samveru og reynum að búa
urinn er eins og hann er.“
til minningar fyrir strákana sem
Hvað þýða jólin fyrir þig? „Ég er
gleðja. Einnig að skapa okkar eigin
gríðarlega mikið jólabarn og hef alla
hefðir með þeim.
tíð verið enda fædd í jólamánuðinum.
Á aðfangadagsmorgun er hefðin
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Heimilið í
Ósló er hlýlegt og fallegt.

Allir geta
tekið þátt í laufabrauðsgerðinni.

Góðar kræsingar á jólunum.

sú að allir fá ný náttföt frá sveini
nokkrum sem á það til að kíkja á
gluggana að næturlagi. Síðan er
morgunmaturinn borðaður í myrkrinu við kertaljós. Heitt kakó og ristað
brauð með reyktum laxi eða graflaxi
og graflaxsósu. Ég gleðst bara við tilhugsunina. Þetta er hefð sem komin
er til að vera og allir hlakka mikið til
á hverju ári.“
Hangikjöt á aðfangadag
Hvað er í matinn hjá ykkur yfir
jólin?
„Ég er alin upp við rjúpu og lengi
kom ekkert annað til greina en að
hafa þær í matinn á aðfangadagskvöld. Enda má segja að jólin hafi
ekki verið komin á mínu heimili fyrr
en rjúpnalyktin barst úr eldhúsinu.
Þegar ég kynntist manninum mínum
þurftum við að breyta til þar sem
hann er vanur því að fá hamborgarhrygg. Á meðan börnin eru lítil
finnst okkur þægilegast að hafa
hangikjötið á aðfangadag því það er
minnsta umstangið. Hér áður hafði
maður varla tíma til að klæða sig fyrir matinn og var ég dauðþreytt eftir
að hafa staðið í eldamennsku allan
daginn. Nú er hangikjötinu bara
hent í pott og látið malla þar, allir eru
sáttir og geta notið dagsins saman í
rólegheitum. Maður má nefnilega
ekki gleyma að njóta jólanna líka.
Það má svo alltaf breyta aftur til þegar börnin eru orðin eldri. Snickersísinn hennar mömmu er svo alltaf í
eftirrétt.“
Leggur þú mikið upp úr gjöfunum?
„Nei, ég get ekki sagt það. Að
sjálfsögðu snúast jólin mikið til um
gjafirnar fyrir börnin en við reynum
að halda öllu í hófi þegar kemur að
gjöfunum. Við tökum okkur eitt
kvöld og pökkum þeim inn. Opnum
Nóa-konfektkassa og gæðum okkur
á malti og appelsíni, sem er algjör
munaðarvara fyrir okkur sem búum
erlendis.“

Góðar hugmyndir
að jólauppskriftum
á gottimatinn.is

98 JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 26. NÓVEMBER 2020

Fékk sér draumaíbúðina fyrir jólin
Jennýju Dagbjörtu Gunnarsdóttur þróunarfulltrúa leikskóla
Hafnarfjarðar langaði að búa í draumaíbúðinni sinni fyrir jólin. Hún
íhugaði að festa kaup á nýju húsnæði, en tók svo ákvörðun um að
gefa íbúðinni sinni andlitslyftingu sem tókst heldur betur vel hjá henni.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

É

g er að æfa mig í að setja
mig í fyrsta sæti, en á
það til að ofhlaða á mig
verkefnum. Ég reyni að
flokka og raða hverju ég
set í forgang og hvað má bíða; svo ég
geti notið augnabliksins og lifað í deginum í dag.“
Hvað ertu að fást við þessa dagana?
„Fyrir utan að vera búin að vera í
heimavinnu vegna kórónuveirunnar
er ég að passa upp á mig með því að
fara út í langa göngutúra. Mér finnst
það mjög gott því ég á það til að sitja
bara við vinnuna og gleyma mér og
svo allt í einu er komið myrkur. Það er
ekki gott fyrir mig því þá rennur dagurinn einhvern veginn út í eitt. Ég er
mikil sundkona og sakna þess alveg
svakalega að komast ekki í daglega
sundið mitt. Annars reyni ég ávallt að
velja mér viðhorf inn í daginn og segja
mér að hver dagur er gjöf fyrir mig og
hamingja mín felst í því að vera hér og
nú.“
Var áður óstjórnlega
spennt fyrir pökkunum
Hvaða hug berðu til jólanna?
„Mér finnst jólin yndislegur tími,
það kemur alltaf einhver spenningur í
mig eins og þegar ég var lítil stelpa.
Þegar ég var lítil var ég óstjórnlega
spennt fyrir pökkum og ekki skrýtið
því ég fékk og fæ enn alltaf svo fallegar gjafir frá mínum nánustu. Í dag
felst tilhlökkunin meira í því að njóta
þessa dásamlega tíma með góðum
mat, samveru og hvíld. Ég vinn mikið
og það er svo gott að eiga þessa jóladaga í hvíld. Ég hef það líka einnig að
markmiði um hver jól að lesa í það
minnsta eina bók sem ég óska mér í
jólagjöf.“

Jenný segir börn einstök fyrir
margra hluta sakir.
„Börn eru snillingar í að njóta í
núinu og hafa gaman. Þau eru
ekki í neinu lífsgæðakapphlaupi
líkt og fullorðnir. Þau eru líka
svo þakklát og við verðum
ávallt að leyfa þeim að hlakka
til en foreldrar verða að passa
að láta þau ekki bíða, sérstaklega þegar kemur að aðfangadegi, því börn eiga erfitt
með að bíða og tímaskyn þeirra
er allt öðru vísi en fullorðinna.
Tíminn þeirra er mun lengur að líða.
Einnig er samvera fjölskyldna mjög
mikilvæg. Að börn fái að njóta öryggis og vellíðunar ekki bara á jólum
heldur alltaf. Það færir þeim öryggi
og vellíðan til frambúðar. Þegar ég
var lítil lét mamma okkur systkinin
leggja okkur um miðjan daginn til að
stytta biðina en það virkaði nú ekki
alveg.“
Hvernig hefur gengið að gera upp
íbúðina?
„Ég er búin að vera að stússa í því í
haust að gera upp íbúðina mína og er
það búið að vera sannkallað ævintýri.
Það var löngu kominn tími á að ég
gerði eitthvað við íbúðina. Húsið var
byggt árið 1990 og allt upprunalegt í
því. Ég hugsaði alveg út í það að
kaupa nýrri eða jafnvel nýja íbúð en
svo fór ég að hugsa að ég tímdi alls
ekki að fara úr hverfinu svo þá var
ekkert annað að gera en fara í þessar
framkvæmdir, sem ég sé sé ekki eftir
núna.“
Fagfólk gerir kraftaverk
Jenný mælir með því fyrir alla að
fá fagfólk í verkin.
„Það gerði algjörlega gæfumuninn

Jenný er langt komin
með jólaundirbúninginn á þessu ári.

fyrir mig að fá mér arkitekt, Rakel
Hafberg hjá Berg hönnun. Hún
teiknaði allt og kom með hugmyndir
og fór með mér í allar búðir. Eins
kom hún með prufur og í raun fylgdi
hún mér í ferlinu frá upphafi til enda.
Ég held að það sé nauðsynlegt þegar
maður er einn í svona framkvæmdum; að hafa sérfræðinga á sínum snærum.“
Hvað kom á óvart varðandi breytingarnar?
„Það sem kom á óvart er hvað iðnaðarmenn eru flinkir og vandvirkir
og allt hefur staðist hjá þeim. Einnig
hve margt er hægt að gera og hvað
það eru til margar alls konar lausnir
og hvað það er margt skemmtilegt og
spennandi til og mikið úrval af. Mér
fannst erfitt að velja, að ákveða
hvernig ég vildi skreyta og gera
heimilið fallegt. Ég hef aldrei hugsað
um neitt þessu líkt, hvað þá farið inn í
flísabúðir eða verslanir sem selja alls
konar dót inn á bað. Svo hefur Elvar
Gunnarsson bróðir minn aðstoðað
mig við alla málningarvinnu. Ég gæti
ekki verið með meiri fagmann í því.“
Jenný er ein af þeim sem gera
hlutina sjálf. Hvaðan er það komið?
„Ég er ekki viss um hvaðan það er
komið. Ég hef bara alltaf verið svona.
Gert allt og skipulagt sjálf. Líklega er
ég alin þannig upp en ég á harðduglega foreldra sem héldu alltaf
áfram og byggðu upp allt sitt með
mikilli vinnu. Ég tel að fái maður slíkt
veganesti þá geri maður slíkt hið
sama. Svo er það einhvern veginn
þannig að líklega gefst ég aldrei
upp.“

Innréttingar í eldhúsinu
eru úr HTH innréttingum.

Skynsöm í fjármálum
Jenný segir ýmislegt hafa komið
sér á óvart við að gera íbúðina upp og
þá peningalega.
„Ég hef búið í þessari íbúð síðan
árið 2003 en ég keypti hana með fyrrverandi manninum mínum. Við skildum árið 2006 og þá héldum ég og
börnin okkar tvö áfram að búa hér.
Ég hef ekkert gert hérna fyrr en nú
því ég átti fullt í fangi með að greiða
af lánunum en ég er frekar skynsöm
og hef lítið verið í því að eyða um efni
fram heldur látið það duga það sem
ég hef haft á milli handanna. Ég var
aldrei neitt að hreyfa lánin, skuldbreyta né neitt, þannig að ég borgaði
alltaf af þeim í öll þessi ár. Verðgildi
íbúðarinnar hefur auðvitað aukist
jafnt og þétt eftir því sem árin líða og
þegar ég fór svo að skoða þetta allt
saman sá ég að ég skuldaði orðið
mjög lítið í henni og lánin sem verið
er að bjóða í dag eru mjög hagstæð

Arinninn inni í stofu er
úr Húsgagnahöllinni.

Hillurnar í
borðstofunni
eru úr IKEA.

JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 26. NÓVEMBER 2020 99

hefur verið fast hjá okkur síðustu aðventur er jólahlaðborð þar sem allir
velja það sem þeim finnst gott og við
borðum saman. Ég held að það sé
meira samveran sem við sækjum í og
það að vera saman því við erum upptekin og út og suður og þá er gott að
ná öllum saman. Eitt sem við gerum
alltaf á aðfangadag sem hefur verið
siður síðan krakkarnir voru litlir er
að horfa á jólaævintýri Mikka og
Home Alone. Þótt krakkarnir mínir
séu orðnir fullorðnir höfum við haldið
í þennan sið.“
Hver er besta jólagjöfin sem þú
hefur fengið?
„Það er rauð kasmírullarkápa sem
ég fékk frá foreldum mínum fyrir

margt löngu. Ég var svo ánægð með
hana að ég var í henni inni á aðfangadagskvöld. Þessi kápa hefur
fylgt mér allar götur síðan og enn er
hún hér inni í skáp nýkomin úr
hreinsun.“
Áttu góð ráð fyrir fólk með ung
börn sem langar að gera eitthvað
skemmtilegt um jólin?
„Það er mjög gott að foreldrar
plani svolítið hvað þeir ætla að gera
með börnunum sínum um jólin og
mikilvægast er að eiga næga samveru og gera eitthvað saman og það
er ýmislegt sem hægt er að gera bæði
úti við og inni. Bakstur, skreytingar,
matargerð og margt annað. Ef ég
ætti litla krakka í dag myndi ég búa
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til með þeim jólaskraut úr einhverju
endurunnu og fara svo út og hengja í
tré jafnvel í nágrenninu eða úti í
garði. Láta hugmyndaflugið ráða.
Það er svo margt hægt að gera og ef
maður er hugmyndasnauður er hægt
að fá góðar hugmyndir á netinu.“
Söngkona sem mun
finna sínar leiðir um jólin
Jenný er mikið fyrir að syngja og
stundaði söngnám við Söngskólann í
Reykjavík, FÍH og svo í Berklee College-tónlistarskólanum í Boston.
„Ég syng alltaf um jólin. Ég er í
kór Kópavogskirkju og það eru ekki
jól nema ég syngi með kórnum mínum um jólin. Reyndar verður það

með öðru sniði í ár. Líklega verða
engar hátíðarmessur eða þær verða
með öðru sniði. Ég hef mjög gaman
af því að syngja og söngurinn er alltaf
í bakhöndinni og er ég þakklát fyrir
að hafa tækifæri til þess að geta nýtt
þessa hæfileika mína, allavega svona
á sparidögum.“
Jenný segir að lokum að hún sé
mjög sæl og glöð með að hafa tekið
þessa ákvörðun fyrir jólin. Að gera
allt fallegt í kringum sig og standa
með sér. „Það er heilmikið að standa í
svona framkvæmdum þegar maður
þarf auðvitað að sinna vinnunni á
sama tíma. Núna þarf ég ekki að
hugsa um neitt næstu árin nema lifa
og njóta. Allavega ekki íbúðina.“
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Jenný Dagbjört
Gunnarsdóttir ákvað
að gera íbúðina sína
upp fyrir jólin.
Morgunblaðið/Árni Sæberg
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Innréttingarnar eru
úr HTH innréttingum.

svo þetta var ekki spurning fyrir mig
að fara út í þessar framkvæmdir. Ég
veit nú kannski ekki hvort ég sé mjög
rík en ég kemst vel af með það sem
ég á og ég get ekki annað sagt en ég
sé lukkunnar panfíll.“
Hvernig lýsirðu nýja heimilinu
þínu?
„Það er mjög fallegt en ég myndi
segja það samt frekar hefðbundið
með glæsilegum nýjum innréttingum
og miklum þægindum. Íbúðin er stór
og það er mikið útsýni. Einnig er hún
björt og hér er nóg pláss.“
Hvernig skreytirðu fyrir jólin?
„Ég er mjög hefðbundin þegar
kemur að skreytingum fyrir jólin.
Mér finnst jólarauður klassískur og
fallegur og þannig skreyti ég með
rauðum kertum, ljósum og kúlum og
dúkum. Það á mjög vel við mig og það
finnst mér fallegt og færir mér vellíðan.“
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Jólahlaðborðin skipta miklu máli
Hvað gerir þú alltaf fyrir jólin með
fjölskyldunni?
„Það er nú ekkert svona fast heldur meira það sem til fellur. Það sem

Kringlan -

jens.is - Smáralind
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Svona töfrar þú fram
heillandi aðventugjafir
Ólöf Birna Garðarsdóttir, eigandi Reykjavík Letterpress,
er stemningskona mikil sem leggur upp úr því að pakka
fallega inn. Hér sýnir hún okkur hvernig útbúa má einstakar
tækifærisgjafir sem mætti jafnvel færa fólki á aðventunni enda
passar súrdeig í bökunarpappír kannski ekki undir jólatréð.
Marta María | mm@mbl.is

M

Súkkulaðið hennar
Ólafar þykir alltaf
jafnljúffengt.

Ólöf býr til karamellusósu frá
grunni og segir að hún sem
gjöf sé alltaf jafnvinsæl gjöf.

ig grunar nú að þessi jól
verði dálítið í stíl við þetta
stórfurðulega ár sem senn
er á enda! Það er eitthvað
svo margt sem hefur þurft
að hugsa upp á nýtt og takturinn í öllu annar
og hægari, sérstaklega hugsa ég að aðventan
verði ekki eins yfirhlaðin af því sem alls ekki
hefur mátt missa af undanfarin ár. Mögulega
hægist aðeins á manni sem verður til þess að
hægt verður að njóta betur samveru og líðandi stundar. Jólin verða líka öðruvísi hjá
okkur í fjölskyldunni í ár, með nýja litla
hvolpinn okkar hann Bósa og svo er barnabarn á leiðinni í byrjun nýs árs. Sem sagt
mikil gleði og tilhlökkun í bland,“ segir Ólöf
aðspurð hvernig þessi jól verði frábrugðin
fyrri jólum.
Ólöf er ekki bara stemningskona, hún er
líka jólabarn.
„Ég hef reynt að njóta aðdraganda hátíðarinnar meira og meira síðustu árin. Finn samt
alveg að ég þarf að gæta þess að láta
stress og stuð ekki ná tökum á mér.
Það er oft mikið annríki í
vinnunni og síðan er svo
endalaust margt í boði og
ég reyni að velja það sem
skiptir virkilega máli.
Það er ekki alltaf auðvelt, en til þess að
upplifa frið og ró í
hjartanu er mikilvægt að reyna ekki
að gleypa allt. Þarf
sko að passa að
njóta en ekki þjóta.“
Hvað gerirðu til
þess að koma þér í
jólastemningu?
„Það þarf nú ekki mik-

ið til að ég finni fyrir jólastemningu, ef ég hef
bara nóg af ilmandi kertum og notaleg jólalög í spilaranum er ég góð. Ein mikilvægasta
hefðin er þegar fjölskyldan kemur saman og
sker út laufabrauð og skreytir piparkökur.
Uppáhaldið mitt í gegnum tíðina hafa þó verið jólakortin en því miður hef ég verið alveg
ferlega léleg undanfarin ár vegna annríkis og
kortunum fækkar ört bæði sem ég sendi og
fæ. Krumpast smá í hjartanu við tilhugsunina
en svona þróast hlutirnir bara stundum,“ segir hún.
Ólöf útbjó sjarmerandi tækifærisgjafir og
segir að það sé gaman að færa fólki óvæntar
gjafir á aðventunni. Aðspurð hver galdurinn
á bak við svona gjafir sé segir hún að hafa
þær einfaldar.
„Eitt er víst að það er sáraeinfalt að gera
þetta allt of flókið! Gjafirnar sem ég er
kannski að hugsa um í þessu samhengi mætti
frekar kalla aðventugjafir. Eitthvað matarkyns, einfalt og nett sem
hægt er að njóta

Fólki finnst skemmtilegt að fá
óvæntar tækifærisgjafir. Hér er
sítrónulíkjörinn merktur með merkimiða frá Reykjavík Letterpress.

Svartir borðar á grænum pökkum
með fallegum merkimiðum lífga
upp á í skammdeginu.
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Hér er Ólöf búin að pakka inn brauði og Dímon osti á
smekklegan hátt. Merkimiðinn setur punktinn yfir i-ið.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

á næðisstundum og færi kannski ekki of vel
undir jólatrénu,“ segir Ólöf og bætir við:
„Ég ákvað að taka tvenns konar nálgun á
þetta verkefni. Annars vegar með því að taka
eitthvað tilbúið í matvörubúðinni eins og
grissini-brauðstangir, nýbakað súrdeigsbrauð, kaktus í potti og kertabúnt. Mér

fannst tilvalið að sýna hvað auðvelt er að
taka tilbúna hluti, skreyta þá aðeins og setja
í nýjan búning og þá er komin þessi fína
huggulega gjöf! Eins og að kaupa nýbakað
súrdeigsbrauð, setja renning af bökunarpappír utan um ásamt fallegum borða og
merkimiða – hversu fallegt og einfalt!

Yljaðu þér
á aðventunni
DÖKKRISTAÐ, KRÖFTUGT,
ÞÉTT & ILMRÍKT
HEFUR ÖRLÍTIÐ HNETUBRAGÐ,
GÓÐA FYLLINGU MEÐ SKEMMTILEGUM
SÚKKULAÐIKEIM & ER Í EINSTAKLEGA
GÓÐU JAFNVÆGI

Hins vegar er það heimalagaða gúmmelaðið eins og pestóið, limoncello-líkjörinn ómótstæðilegi, karamellusósan og súkkulaðigottið.
Þá er ég oft búin að halda til haga alls konar
krukkum og flöskum undan einhverju öðru –
og já ég kaupi oft matvæli eftir umbúðunum!
Það tekur mislangan tíma að útbúa þetta

gotterí en vanalega gúgla ég mig bara í gegnum nokkrar uppskriftir og mixa því sem mér
þykir líklegast til að bragðast almennilega.“
Ólöf segir að karamellusósa sé tilvalin
tækifærisgjöf því hún passar með svo mörgu.
❄ SJÁ SÍÐU 102
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Það er auðvelt að búa til sitt
eigið súkkulaði með því að
bræða súkkulaði, setja á bökunarpappír og skreyta fallega.

Verður blandari í
jólapakkanum
þínum?

„Þetta er nú bara einfaldlega karamellusósa
sem er skemmtilega einföld gjöf og geggjuð
út á jólaísinn og svo notum við líka alltaf
karamellusósuna á ris a la mande.“
Þú ert sérfræðingur í að pakka fallega inn.
Segðu mér betur frá því.
„Sérfræðingur er nú dálítið stórt orð en ég
hef bara svo gaman af því að pakka inn og í
mínum huga er lykilatriði að eiga nóg af
pappírspokum, gjafapappír, fallegum borðum
og böndum heima fyrir og alls konar merkimiða eins og þessir frá okkur hjá Reykjavík
Letterpress, sem eru sérstaklega hugsaðir
svo passi við sem flest tilefni. Oft smelli ég
miðunum líka á án þess að skrifa nokkuð á
þá og þá er tilvalið að þeir nýtist síðar. Ég
elska að nýta áfram poka, fallegar krukkur,
merkimiða og borða og hendi helst engu!“
Hvers vegna skiptir máli að pakka fallega
inn?
Fallegir borðar og merkimiðar lyfta
innpökkuninni upp á hærra plan.
„Ef ég á smá lager af svona innpökkunardóti eins og ég tel upp hér að ofan þá er svo
lítið mál að gera einföldustu gjöf fallega og
bréf með loforði um samveru eða eitthvað
það er eins og með að laga góðan mat – ef
skemmtilegt. Bara muna að hafa það fallega
hann er ekki borinn fallega fram á borðið
skreytt – frá hjartanu.“
nær hann ekki eins til hjartans. Það á að
Hvað langar þig sjálfa í í jólagjöf?
gefa með hjartanu.“
„Ég er hrikalega erfið þegar kemur að
Hver er galdurinn á
jólagjöfum handa sjálfri
Ef ég á smá lag- mér! Er svo léleg að muna
bak við súkkulaðið sem
er af svona innþú útbýrð á þinn einhvað mig vantar þegar ég
staka hátt?
er spurð og mætti alveg
pökkunardóti
„Þetta er gott dæmi
vera aðeins praktískari.
eins og ég tel upp hér að
um einfalda en svo gómKannski verður auðveldara
ofan þá er svo lítið mál að
sæta lausn á gjöf eða
að setja upp óskalista núna
gera einföldustu gjöf falþar sem nýtilkomna áhugabara til að bera fram
með kaffinu fyrir gesti.
lega og það er eins og með málið er fluguveiði og hún
Þarna bræddi ég yfir
kallar á alls konar búnað.
að laga góðan mat
vatnsbaði venjulegt suðuSvo elska ég auðvitað að fá
súkkulaði, setti smjörpappír á form og
eitthvað matarkyns. Æi, maður á eiginlega
smurði súkkulaðinu þar á. Gott að vera tilbúallt og langar bara mest að allir nái að njóta
inn með það sem á að dreifa yfir svo það
sín og vera saman.“
festist ofan í súkkulaðinu og í þetta skiptið
Hvað ætlar þú að elda um jólin?
notaði ég trönuber og pistasíukjarna, gróft
„Síðan við fórum að halda okkar eigin jól
saxað, og að síðustu stráði ég saltflögum yfir.
ákváðum við að skapa okkar eigin hefðir í
Svo jólalegt og nammigott! Ég hef líka notað
mat og fyrir valinu varð hreindýr. Ég ólst
brjóstykur, þennan hvíta og rauða, og mulið
upp við strangheiðarlegan lambahrygg og
gróft og dreift yfir. Þetta er alveg hrikalega
maðurinn minn hamborgarhrygg. Ég geri allt
gott!“
sem ég get til að laga rauðkálið heima þó ég
Finnst þér fólk leggja meira í það að búa
sé jafnvel að láta það malla meðfram öðru á
til stemningu með gjöfum núna en áður?
aðfangadag! Svo er það waldorfsalatið og
„Já, mér finnst það, sérstaklega þegar við
villibráðarsósan sem er dekrað við í marga
erum að gefa þeim sem eiga allt og vantar
klukkutíma. Trönuberjasultan er líka ómissalls ekki fleiri hluti á heimilið, þá er gaman
andi á borðið. Ris a la mande er svo lagað í
að gleðja með einhverju matarkyns sem nýtstóra skál og borðað á öllum tímum þar til
ist strax. Eða jafnvel útbúa heimalagað gjafaklárast – með karamellusósunni góðu.“

❄

Rauðagerði 25
108 Reykjavík
Sími 440 1800
www.kaelitaekni.is
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Börnin spennt fyrir svona
mörgum jólasveinum

Lucie á góðri
stund með syni
sínum á jólunum.

Lucie Samcova, sendiherra Evrópusambandsins á Íslandi, er frá
Tékklandi. Hún segir börnin sín tvö ákaflega spennt fyrir því að fá í skóinn
frá heilum þrettán jólasveinum en ekki einum eins og þau eru vön.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

L

ucie Samcova fæddist í Prag í Tékklandi en hefur
starfað að mestu í Belgíu og Sviss. Hún kom til
landsins í sumar með börnunum sínum tveimur og
segist elska veru sína á Íslandi. Eiginmaður hennar, Oliver Hall Allen, starfar einnig sem diplómat
og skiptir tímanum sínum á milli Reykjavíkur og Brussel.
„Hátíðisdagar á nýjum stað eru alltaf einstakir og frábær leið
til að kynnast landi og þjóð. Þegar hægist um í vinnu hefur fólk
tilhneigingu til að opna sig meira og við höfum meiri tíma fyrir
samtöl og samveru. Ég hlakka mikið til þess að læra meira um
íslenska menningu og hefðir og sjá þær með eigin augum.
Strákarnir mínir tveir eru líka orðnir spenntir að fá gjafir frá
ekki bara einum heldur þrettán jólasveinum!“
Lucie segir jólin mikilvægustu hátíðisdagana í Tékklandi.
„Jólin eru því minn uppáhaldstími.
Á meðan á þessu tímabili stendur verður andrúmsloftið
meira töfrandi með hverjum deginum sem líður og nær hámarki 24. desember þegar fjölskyldur safnast saman yfir
stórum kvöldverði, ásamt því að margir fara í kirkju og syngja
jólasálma. Tékknesk börn trúa á Jezisek. Jesúbarnið sem skilur
eftir gjafir handa þeim undir jólatrénu. Það sem heillar mig
mest við Jezisek er að það er engin ákveðin lýsing á honum.
Enginn veit hvernig hann lítur út svo ímyndunarafl barnanna
fær algert frelsi.“
Með hverjum verðið þið á jólunum?
„Þar sem við eigum ættingja út um alla Evrópu ferðumst við
oft mikið um jólin. Þetta ár verður öðruvísi, rólegra en venjulega – sem er líklega af hinu góða! Ég verð á Íslandi með eiginmanni mínum og börnum, en fer í stutt skíðafrí til Sviss. Við

erum öll miklir aðdáendur vetraríþrótta og elskum að vera úti,
sama hversu kalt er.“
Hver er fyrsta minning þín frá jólunum?
„Tékkar borða venjulega vatnakarpa, sem er ferskvatnsfiskur, um jólin. Þú kaupir fiskinn úti í búð þar sem hann er aflífaður og pakkaður fyrir þig. Sem barni fannst mér þetta allt of
ofbeldisfullt. Ég fékk því foreldra mína til að kaupa fiskinn, en í
stað þess að drepa hann slepptum við honum aftur í ána. Ég
man ekki eftir gjöfunum sem ég fékk það árið en ég man tilfinninguna um að ég hefði gert eitthvað gott.“
Muntu skreyta heima hjá þér á jólunum?
„Heldur betur. Ég verð með fullt af ljósum og skrauti. Ég er
yfirleitt nokkuð hófsöm þegar kemur að tísku og hönnun, en um
jólin gleymum við okkur og leyfum okkur að fara aðeins yfir
strikið. Tékkland er þekkt fyrir glervöru sína allt frá miðöldum.
Ég á safn af gömlu jólaskrauti úr gleri sem ég hef erft frá foreldrum mínum og ömmu og afa. Skrautið fylgir mér hvert sem
ég fer. Við höfum búið á fjórum mismunandi stöðum síðustu sjö
árin og því skiptir miklu máli að hafa ákveðnar hefðir sem fylgja
okkur.“
Lumar þú á góðri jólauppskrift?
„Þú verður að spyrja manninn minn að þessu. Hann er kokkurinn í fjölskyldunni og frábær sem slíkur!“
Hvað ætlarðu að gera á nýju ári?
„Mig langar að ferðast um Ísland eins mikið og ég get.
Kórónuveirufaraldurinn setti starf mitt svolítið á hvolf, eins og
hjá flestum. Þegar diplómatar koma í nýtt land viljum við hitta
sem flesta, byggja upp tengslanet og kynnast landinu út og inn.
Ég hef því miður þurft að halda aftur af öllu slíku þar sem við

reynum öll að sýna ábyrgð og takmarka útbreiðslu vírussins, en
ég vonast til að komast í þessi verkefni sem fyrst. Ég er alveg
heilluð af Íslandi. Þetta er land er alveg einstakt. Ég elska náttúruna og er sérstaklega áhugasöm um Íslendinga, sem mér
finnst vera afskaplega raunsætt og beinskeytt fólk, og með
magnaða kímnigáfu!“

Jólagjafir
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Ragdoll-galli.
Peysa kostar
24.990 kr. og
buxur kosta
24.990 kr.
Fæst í Mathilda.

Breathe möntruhálsmen. Kostar
6.500 kr. Fæst í
Systrasamfélaginu.

Bakpoki. Kostar
4.690 kr. Fæst í Ikea.

Skútustaðir jakki
unisex. Kostar
48.900 kr. Fæst í
Farmers Market.

Jólagjafir
fyrir hana

Chie Mihara skór. Kosta
54.900 kr. Fást í KronKron.

Flestir eru sammála því að mikilvægt sé
að vanda það sem keypt er fyrir konuna
um jólin. Úrvalið í verslunum borgarinnar
er mikið um þessar mundir. Sumar konur
gleðjast mest þegar þær fá lúxusgjafir
um en aðrar vilja fá praktíska hluti sem
þær geta notað daglega. Hér eru nokkrar áhugaverðar gjafir að lauma í pakkann hennar um jólin.

Piparmyntu
avókadó sjampó.
Kostar 6.700 kr.
Fæst í Madison
Ilmhús.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
Sumar konur dýrka sikiskyrtur. Þessi fæst Hjá Hrafnhildi og kostar 29.980 kr.

Flestar konur
elska snyrtivörur.
Þetta gloss
hressir upp á
varnir en það
kemur frá Dior
og kostar í kringum 4.000 kr.

HVAÐ MYNDI
PABBI ÞRÁ Í
JÓLAGJÖF?
Frábærar gjafahugmyndir
sem slá í gegn.

HVAÐ ER
HÆGT AÐ
GEFA ÞEIM
SEM EIGA
ALLT?

Ember peysa.
Kostar 8.990 kr.
Fæst í Vero Moda.

Ertu að spara? Hér eru
fullkomnar jólagjafahugmyndir fyrir Jóakima
þessa lands.

Kitchen Aidblandari. Kostar 59.995 kr.
Fæst í Raflandi.

Silkibolur.
Kostar 4.995
kr. Fæst í
Companys.

Theragun G4 Mini nuddbyssa. Kostar 44.750 kr.
Fæst í Eirbergi.

Silkislopp? Kaffivél? Eða
kannski bara frið á jörð?

JÓLAGJAFIR
UNDIR
2.000 KR.

Sabotage kápa
frá Hrafnhildi.
Kostar 70.980 kr.

Hugleiðslupúði.
Kostar 14.500 kr.
Fæst í Systrasamlaginu.

Eyrnalokkar.
Kosta 11.900 kr.
Fást í verslun
Hildar Hafstein.

앸
HoMedics Air Pro Shiatzu
þrýstifótanudd. Kostar
34.950 kr. Fæst í Eirberg.

Þessi guðdómlega peysa
kemur frá ítalska tískuhúsinu
Fendi. Hægt er að kaupa hana
á vefsíðum eins og Net-aporter.com og kostar hún í
kringum 118.000 krónur.
Fyrsta skáldsaga Ásdísar Höllu Bragadóttur,
Ein, er dásamleg bók
sem vert er að gefa í
jólagjöf. 5.990 kr. í
verslun Forlagsins.

Holday-kerti frá
Ralph Lauren.
Kostar 9.990 kr.
Fæst í Heima
Decor.

Le Creuset mini-pottur.
Kostar 5.795 kr. Fæst í
Byggt og búið.

Gata mæðranna
eftir Kristínu Marju
Baldursdóttur er
tilvalin í jólapakkann. Hún kostar
5.990 í bókabúð
Forlagsins.

Katanes kakí-ullarsjal. Kostar
18.700 kr. Fæst í Farmers Market.
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Einstök kápa með
köflóttu munstri.
Hún fæst í
Mathilda og
kostar 119.990 kr.

Infinity-armband.
Kostar 10.500 kr.
Fæst í Systrasamlaginu.

Reykir dömupeysa. Kostar
25.500 kr.
Fæst í Farmers Market.

Snjóstormur Múmínálfa skál. Kostar 4.790
kr. Fæst í Casa.

Gavia-peysukjóll. Kostar
9.990 kr. Fæst
í Vero Moda.
Kylie-pallíettu buxur.
Kosta 9.990 kr.
Fæst í Vero Moda.

Jinglebellsjólapeysa.
Kostar 4.990.
Fæst í Vero Moda.

LES BEIGES
farðinn frá
Chanel gerir
húðina silkimjúka og
áferðarfallega.
Hann kostar í
kringum 7.000
kr. í Hagkaup.

Coriander
ilmvatn.
Kostar
26.800 kr.
Fæst í Aftur.

Skyrta. Kostar
12.995 kr. Fæst
í Companys.

Koparsteikarfat. Kostar
58.900 kr. Fæst í Kokku.

106 JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 26. NÓVEMBER 2020

Ljósbrúnir ullarfrakkar eru alltaf
klassískir. Þessi
fæst í Herragarðinum.
Snjóstormur
Múmínálfa
bolli. Kostar
2.656 kr. Fæst í
Líf og list.

Húfur með uppábroti frá Varma.

Tassel loafer-skór.
Kosta 39.995 kr.
Fást í Suitup
Reykjavík.

Melar-peysa. Kostar
16.500 kr. Fæst í
Farmers Market.

Jólagjafir
fyrir hann
Le Creuset mini-pottur. Kostar
5.795 kr. Fæst í Byggt og búið.

Mintukerti.
Kostar 5.890 kr.
Fæst í Hyalin.

Sokkar. Kosta 2.495 kr.
Fást í Suitup Reykjavík.

Flestir eru sammála því að mikilvægt sé
að vanda það sem keypt er fyrir herrann
um jólin. Úrvalið í verslunum borgarinnar
er mikið um þessar mundir. Sumir gleðjast
mest þegar þeir fá lúxusgjafir en aðrir vilja
fá praktíska hluti sem hægt er að nota
daglega. Hér eru nokkrar áhugaverðar
gjafir að lauma í pakkann hans um jólin.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Vandaðir skór gera heilsarmyndina
glæsilegri. Þessir skór fást í Herragarðinum og kosta 44.990 kr.

Leðurhanskar. Fást í
Suitup Reykjavík.
Kosta 14.995 kr.

Buddah-snjókúla. Kostar 9.900 kr. Fæst í Epal.

Afi & Ég ermahnappar. Kosta
5.900 kr. Fást í Herrafataverslun Kormáks & Skjaldar.

Medisana fótavermir.
Kostar 8.950 kr.
Fæst í Eirberg.

Andersen Andersenpeysa. Kostar 21.900 kr.
Fæst í Herrafataverzlun
Kormáks & Skjaldar.
Ellia ilmlampi Adore.
Kostar 16.950. Fæst í
Eirberg.

Diego Backpack-bakpoki.
Kostar 32.990 kr. Fæst í Jör
by Guðmundru Jörundsson.
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Hamrar peysa.
Kostar 24.500 kr.
Fæst í Farmers
Market.

Orri Zo-On dúnúlpa. Kostar
34.990 kr. Fæst
í Heimkaupum.

Kitchen Aid kopar pottur. Kostar
39.990 kr. Fæst í
Raflandi.

Hönefoss
spegill.
Kostar
2.490 kr.
Fæst í Ikea.
Arne Jacobsen sunshine
bolli. Kostar 3.290 kr.
Fæst í Hrím.

Bialetti expresso
kanna. Kostar 5.990 kr.
Fæst í Casa.

HoMedics þráðlaust
Shiatzu háls og
herðarnuddtæki.
Kostar 19.750 kr.
Fæst í Eirberg.

Lorenzo Weekender
taska. Kostar 34.990
kr. Fæst í Jör by Guðmundur Jörundsson.

Gjöfin
hennar
* Undirföt
* Náttföt
* Náttkjólar
* Sloppar

Vefverslun

Frí
heimsendinng
um land allt
lt

selena.is
Bláu húsin v/Faxafen • Sími 553 7355 • Vefverslun: selena.is
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Flauels púði. Kostar
12.200 kr. Fæst í
Heimahúsinu.

Nasomatto Silver
Musk. Kostar
25.400 kr. Fæst í
Madison Ilmhúsi.

Kampavínslitaður
kertastjaki. Kostar
7.690 kr. Fæst í Casa.

Nasomatto
Black Afgano.
Kostar 25.400
kr. Fæst í
Madison
Ilmhúsi.

Silkisloppur frá Vibeke
Scott. Kostar 49.990 kr.
Fæst í Mathilda.

Sniðugar
gjafir fyrir þá
sem eiga allt
Það getur tekið lungann úr desembermánuði að finna gjafir að gefa þeim sem
eiga allt. Nú þarf enginn að örvænta, því
eftirfarandi gjafir eru frábærar fyrir fólk
sem erfitt er að koma á óvart um jólin.

Espressó vél.
Kostar 44.900 kr.
Fæst í Epal.

Ferðamál.
Kostar 2.750 kr.
Fæst í Epal.

Raindrops baby
alpaga ullarteppi. Kostar
46.600 kr. Fæst í
Heimahúsinu.

Svunta. Kostar 6.590 kr.
Fæst í Kokku.

Oluce Atollo
lampi satin brons.
Kostar 139.000
kr. Fæst í Casa.

Tvö líf Glæsibæ | S. 517-8500 | www.tvolif.is |

Þessi kökudiskur er íslensk smíði
og íslenskt hugvit. Hann fæst í
Fígaró og kostar 38.000 kr.

Le Creusetsteypujárnspottur.
Kostar 39.995 kr.
Fæst í Byggt og búið.
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Lene Bjerre
Misia-kertastjaki.
Kostar 1.990 kr.
Fæst í Húsgagnahöllinni.

Spegill. Kostar
1.499 kr. Fæst í
Söstrene
Grene.

Libbey Hobstar-glas. Kostar
715 kr. Fæst í
Heimkaupum.

Midlrun-púði.
Kostar 895 kr.
Fæst í Ikea.

Jólahlaup.
Kostar 1.250
kr. Fæst í
Epal.

Góðar jólagjafir
undir 2.000 krónum
Karafla. Kostar 1.490 kr.
Fæst í Ikea.

Það þarf ekki að tæma budduna fyrir jólin til að gefa gjöf sem
gleður. Stundum geta ódýrar, vel valdar gjafir skipt miklu máli.
Fyrir þá sem eru með langan jólagjafalista er hægt að mæla
með eftirfarandi gjöfum í jólapakkann á þessu ári.

Kransborre púði.
Kostar 1.290 kr.
Fæst í Ikea.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Lene Bjerre Bireaservíettur. Kosta 1.190 kr.
Fást í Heimkaupum.

ÞÚ KAUPIR TVÆR VÖRUR FRÁ LABEL.M OG FÆRÐ 25% AFSLÁTT
& TÖSKU EFTIR FATAHÖNNUÐINN IA LONDON MEÐ Í KAUPBÆTI
Í tilefni 15 ára afmælis label.m hafa fjórar vinsælustu vörurnar okkar fengið nýtt útlit í takmarkaðan tíma.
Vörurnar sem um ræðir eru Shine Mist, Texturising Volume Spray, Brunette Dry Shampoo og Volume Mousse
en umbúðirnar eru myndskreyttar eftir fjóra af efnilegustu fatahönnuðum Bretlands.

www.labelm.is

E labelmiceland Q

label.m_iceland #labelmiceland www.bpro.is

SKANNAÐU KÓÐANN OG
NÆLDU ÞÉR Í EINTAK

MEIRA UM LABEL.M,
JÓLAGJAFAHANDBÓK
OG MARGT FLEIRA
Í BPRO MAGAZINE
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Skarigveggklukka.
Kostar 2.490 kr.
Fæst í Ikea.

New Elfiepeysa. Kostar
4.590 kr. Fæst
í Vero Moda.

Tanja Ýr áhrifavaldur kann að meta HH
Simonsen ROD 4 XXL-krullujárnið sem er extra
langt og hentar því vel fyrir sítt hár. Það fæst á
Beautybar.is og kostar í kringum 15.000 kr.
Svarti herrailmurinn Jean Paul Gaultier, Le
Male Le Parfum, býr yfir einstökum ilmi sem
gerir hvern herramann að stórmenni. Hann
kostar í kringum 12.000 kr. í Hagkaup.

Stígvél.
Kosta
14.995 kr.
Fást í Zara.

Spjallspjöld.
Kosta 1.490 kr.
Fást í Nova.

Gil-peysa frá Farmers Market.
Kostar 28.990 kr.

Versace Bright
Crystal -ilmvatnið er
ferskt og gott og
hentar konumá öllum aldri. Það fæst í
Hagkaup og kostar í
kringum 12.000 kr.

Jólagjafir
fyrir unglinginn

Jakki. Kostar 27.995 kr.
Fæst í Zara.

Það er fátt skemmtilegra en að finna jólagjafir sem
hitta í mark hjá unga fólkinu. Unglingar eru jafn misjafnir og þeir eru margir, en það sem einkennir
þennan flotta aldur er að fáir hafa jafn gaman af
pökkum og þeir. Flottar merkjavörur, fatnaður og
allskonar tæknidót er vinsælt um þessar mundir.
Hér eru nokkrar áhugverðar gjafir til að lauma í
pakka unglingsins um jólin.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

G E R Ð U STO F U N A K L Á R A F Y R I R J Ó L I N !

Z AG O - FA L L E G H Ú S G Ö G N F R Á F R A K K L A N D I . B L AC K F R I DAY T I L B O Ð !

s:546-0044
www.esjadekor.is

Mörkin 6
108 Reykjavík

Prjónaveski fyrir
hringprjóna.
Kostar 12.900 kr.
Stroff.

Dellow-leðurskór.
Kosta 18.990 kr.
Fást í Húrra
Reykjavík.

Hreinsikremið frá Skin Regimen
er mildur andlitshreinsir sem
hentar flestum húðtegundum.
Best er að nota hreinsikremið
kvölds og morgna. Það fæst á
Beautybar.is og kostar 4.410 kr.
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Eitt heitasta merkið á Íslandi í dag er Stone Island
sem fæst í Húrra. Þessi
peysa kostar 49.990 kr.

Play Station 5.
Kostar 99.995 kr.
Fæst í Elko.

Peysa. Kostar 4.495 kr.
Fæst í Zara.

Sólmundur Hólm skrifaði bókina um Herra
Hnetusmjör sem heitir í
raunheimum, Árni Páll
Árnason. Bókin er einstök lesning en í henni
er farið yfir neyslusögu
rapparans og ætti bókin
að halda ungmennum
frá Vogi og Staðarfelli.
Hún kostar 5.990 kr. í
verslun Forlagsins.

Sael Navypeysa. Kostar
19.900 kr.
Fæst í Húrra
Reykjavík.

Apple úr series
6. Kostar 84.990
kr. Fæst í verslun Nova.

Leðurbudda fyrir
garn. Kostar
4.590 kr. Stroff.

Peysa. Kostar 6.495 kr.
Fæst í Zara.

Hreinsipoki fyrir
síma. Kostar
14.990 kr. Fæst í
verslun Nova.
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Gefur handgerðar jólagjafir
Margrét María Leifsdóttir er ein af þeim sem þora að prófa sig áfram þegar jólin
eru annars vegar. Maðurinn hennar, Guðmundur Pálsson söngvari í Baggalúti,
er vanur að syngja sig inn í hjörtu landsmanna á jólunum en ekkert verður af
þeim tónleikum í ár. Svo ef til vill verður fjölskyldan meira saman þessi jólin.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

M
Margrét María veit
fátt skemmtilegra en
að fást við keramik.

Jólakakan á fallegum diski
sem Margrét María gerði.

Steinþórsdóttur.
„Þar erum við með vinnustofu og gallerí þar sem
hægt er að skoða handverkið okkar og vinnuaðstöðu. Ég er þar bæði með handrennda keramikmuni en einnig handlitað ullargarn sem ég vinn
undir merkinu Today I Feel ásamt samstarfskonu minni, Þorbjörgu Sæmundsdóttur.“
Hvað tákna jólin fyrir þig?
„Jólin eru tákn hlýju og rólegheita og mikillar samveru með
fjölskyldu og vinum. Mér finnst
mjög mikilvægt að hafa fallegt í
kringum mig á jólunum. Að
kveikja á kertum og njóta þess
að vera með þeim sem mér þykir
vænt um.“

ng

pi

Síðumúli 35 (gengið inn að aftanverðu) - 108 Reykjavík - S. 568 3920
Opið 12.30-18.00

saumaðar, prjónaðar, smíðaðar eða úr leir. Ég nýt
þess að velja og hugsa út hvað ég telji að geti glatt
einhvern sem mér þykir vænt um og hugsa fallega
til viðkomandi á meðan ég er að búa hlutinn til.
Maðurinn minn hefur til dæmis mjög oft fengið
handprjónaða peysu í jólagjöf frá því að við kynntumst en sem betur fer er hann peysutýpa og notar
þær flestar mjög mikið.“
Opin fyrir nýjungum í jólamatnum

Hvað ertu með í matinn á jólunum?
„Við fjölskyldan erum ekkert sérlega
fastheldin á matarhefðir á aðfangadag. Það þýðir ekkert endilega að við séum eitthvað ævintýragjörn í matseld heldur
höfum við bara prófað að hafa
flestan hefðbundinn íslenska
jólamat á borðum einhvern tímann. Við höfum meðal annars
haft hangikjöt, rjúpur, hreindýr,
gæs, purusteik, önd og svo auðvitað hamborgarhrygg en hann er
Leyfir börnum sínum að gera
reyndar vinsælastur hjá börnunum.
handgerðar gjafir fyrir jólin
Nú er þó dóttir okkar orðin grænmetGerir þú mikið af keramiki fyrir jólisæta svo það verður eitthvað nýtt og
Margrét María ásamt Guð- spennandi í ár. Mér þykir þetta allt
in?
mundi eiginmanni sínum.
„Það er töluvert að gera í keramikgott en mér finnst alveg ómissandi að
inu fyrir jólin þar sem við stöllur í Gallerí Hólshafa heimagert rauðkál með matnum, það kemur
hrauni höfum haft fyrir sið undanfarin ár að hafa
með jólabragðið fyrir mig. Eftirrétturinn er það
opið hús hjá okkur og þá vill maður geta sýnt faleina sem er alltaf eins, ris a la mande með karalega hluti. Ég geri mikið af diskum og skálum á
mellusósu. Þessi eftirréttur hefur fylgt mér frá
fæti þar sem mér finnst það að lyfta köku eða matnbarnæsku og er uppskriftin að karamellusósunni frá
um upp gera framsetninguna svo miklu betri. Fyrir
föðurömmu minni. Þessi eftirréttur er heldur aldrei
jólin leyfi ég börnunum mínum líka oft að koma
í boði nema á aðfangadag og því mjög sérstakt og
með á vinnustofuna og búa til jólaskraut og einspennandi að fá.“
hverja skemmtilega hluti úr leir sem þau svo gefa í
Ertu mikið fyrir heimilið og skreytir þú fyrir jóljólagjafir. Ég á fjögur börn svo það er í ýmsu að
in?
snúast fyrir jólin.“
„Mér finnst mjög gaman að gera heimilið fallegt
Í Gallerí Hólshrauni eru þær stöllur í Today I
fyrir jólin. Mér finnst fallegast að skreyta með náttFeel líka að handlita og selja ullargarn.
úrulegum efnum eins og greni og öðrum sígrænum
„Við litum eingöngu hágæða merino-ullargarn og
plöntum, jólablómum eins og amaryllis, túlípönum
mohair- og silkiblöndur þar sem það er svo mjúkt
og hýasintum og svo auðvitað jólaljósum og kertum.
og dásamlegt að prjóna úr því. Við höfum yndi af
Við byrjum að bæta þessum hlutum inn á aðventþví að þróa nýja liti og njótum þess að ímynda okkunni en á Þorláksmessu er jólaskrautið sótt og þá
ur þær fallegu flíkur sem prjónararnir sem það
er tréð skreytt með alls konar gömlu og nýju
kaupa munu prjóna úr þeim.“
skrauti, bæði erfðagóssi og handgerðu skrauti frá
Hvað gefur þú vanalega í jólagjöf?
börnunum. Það er hefð hjá okkur að börnin skreyti
„Ég gef mjög oft handgerðar jólagjafir, ýmist
tréð og það er eins og þau sé að hitta gamla vini
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BLACK FRIDAY

argrét María Leifsdóttir verkfræðingur rekur utan hefðbundins
vinnutíma Gallerí Hólshraun í
Hafnarfirði ásam Hönnu Þóru G.
Thorsteinsson og Árnýju Gyðu

Glæsilegt umhverfi
þar sem keramik og
góður matur fara saman.
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Heimagerðar jólagjafir hitta í mark.

Maturinn fær að
njóta sín á jólunum
á hvítu stelli.

Svona fer hrábrennsla fram í ofni.

þegar þau draga upp hverja kúluna á fætur annarri
og hengja á tréð með virktum.“
Jólahaldið verður öðruvísi í ár
Margrét María segir að jólin verði eilítið öðruvísi
þetta árið.
„Ég held að aðstæðurnar verði öðruvísi í ár. Maðurinn minn, Guðmundur Pálsson, söngvari í Baggalúti,
hefur yfirleitt verið meira og minna fjarverandi í tónleikahaldi í aðdraganda jóla. Það verður því öðruvísi
fyrir okkur öll ef lítið verður um tónleikahald og hann
getur verið með okkur í jólaundirbúningnum.
Á aðfangadag erum við heima hjá okkur með
börnunum okkar og foreldrum og geri ég ráð fyrir
að það verði eins í ár. Það er alltaf mikið um fjölmenn jólaboð í stórfjölskyldunni yfir hátíðarnar en
á því gæti nú orðið breyting vegna aðstæðna í samfélaginu. Vonandi getum við samt hist eitthvað og
notið þess að vera saman þótt það verði með öðru
sniði en venjulega.“

Gaman er að föndra með
börnunum um jólin.

Mælir þú með að fólk föndri og geri eitthvað
skemmtilegt með fjölskyldunni fyrir jólin?
„Auðvitað mæli ég með því að fólk geri
skemmtilega hluti með fjölskyldunni fyrir jólin.
Það er þó svo misjafnt hvað fólki finnst skemmtilegt og það má ekki verða stressvaldur að finnast
maður þurfa að gera eitthvað. Því er mikilvægt að
ætla sér ekki um of og velja hluti sem fólk hefur
gaman af. Ég er sjálf mikið fyrir handverk og
finnst gaman að búa hluti til og börnunum mínum
líka. Við reynum oftast að finna eitthvað sem okkur langar að prófa sem er fallegt en þó ekki of
flókið. Í fyrra voru það músarstigar og jólatrésskraut úr postulíni. Á hverju ári bökum við líka
piparkökur og skreytum saman. Það þykir okkur
öllum mjög skemmtilegt og er hægt að einfalda
allan undirbúning og vesen með keyptu piparkökudeigi og glassúr ef tíminn er naumur enda
er útskurðurinn og skreytingarnar skemmtilegasti
parturinn.“

Vanessa
Mooney skart

LAUGAVEGUR 7
SÍMI 519 8889

Rósa lokkar
12.900 kr.
Dagger
lokkar
D
12.900 kr.

American Vintage peysa
31.900 kr.

Húðvöru gjafasett
9.900 kr.

Venus kerti 12.900 kr.
Kerti frá 1500 kr. til 3500 kr.

Hildur Yeoman kjóll
64.900 kr.

Hildur Yeoman toppur
29.900 kr.

Hildur Yeoman kjóll
64.900 kr.

Hildur Yeoman
gríma 5.900 kr.

Hildur Yeoman kjóll
45.900 kr.

Hildur Yeoman
palíettu bolur 39.900 kr.

HILDURYEOMAN.COM

Hildur Yeoman mohair
peysa 41.900 kr.

Handáburða gjafasett
5.900 kr.

114 JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 26. NÓVEMBER 2020

Ein þekktasta fyrirsæta og
athafnakona Íslands, Ásdís
Rán Gunnarsdóttir, segir
dásamlegt að vera ástfangin
á jólunum. Hún elskar flottar
gjafir eins og allar aðrar
drottningar. Hún er ólofuð
um þessar mundir en vonast
til að góður maður detti ofan
í vasann hennar um jólin.

„Yndislegt að vera
ástfangin á jólunum“

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Í

sdrottningin Ásdís Rán segir lífið
frekar rólegt þessa dagana vegna
kórónuveirunnar. Hún segir jólin
hátíð barnanna en hún á þrjú
börn; þau Róbert Andra, Hektor
Bergmann og Victoríu Rán. En allar
drottningar kunna að taka frá tíma fyrir
sig og gera eitthvað skemmtilegt. Ásdís
Rán er þó óviss um hvort ævintýrin í
hennar lífi þurfi að bíða þar til ástandið
lagast.
„Ég reikna ekki með að það gerist neitt
spennandi fyrr en um mitt næsta ár. Ég
er með tilfallandi verkefni hér í Búlgaríu
og hef einnig verið að dunda mér í að
hanna og framleiða „boutique“-grímur
sem eru mjög vinsælar. Ég hef verið með
fjarþjálfun og fleiri áhugaverð verkefni
sem hafa komið til mín að undanförnu.“
Ásdís Rán býr í miðborg Sófíu þar sem
er mikið líf og menning alla daga á götum
úti.
Býr í mikilli náttúruparadís
Hún lýsir gróðrinum, blómum og fjölskyldugörðum sem einstaklega fallegum
viðverustöðum sem eru vinsælir um þessar mundir hjá borgarbúum.
„Hér eru margir fallegir matsölustaðir
og kaffihús sem hafa iðað af lífi þrátt fyrir kórónuveiruna. Ég bý í lítilli huggulegri íbúð sem er mjög vel staðsett og
geng mikið hér um borgina. Borgin er
ekki svo stór eða dreifð og því auðvelt að
fara á milli staða gangandi. Það er yfirleitt mjög ljúft veður hér. Mínar uppáhaldsárstíðir eru vorið og haustið. Þá er
yndislegt og fallegt veður með mikinn
sjarma. Svo getur komið frekar kaldur
vetur í janúar og febrúar. Það varir
reyndar ekki lengur en í tvo til þrjá mánuði og svo byrjar að vora aftur.“
Ásdís segir fjallgarðana í kringum
borgina áhugaverð svæði.
„Það eru góð skíðasvæði allt í kring.
Falleg svæði fyrir fjallgöngur og stutt í
ströndina líka.“
Hvernig eru jólin á þínu heimili?

Ásdís Rán segir óvíst
hvort hún komist til
Íslands fyrir jólin út
af kórónuveirunni.
Ljósmynd/Krasimir Krastev

Frábær

JÓL AGkyJldÖunFa
fyrir fjöls

Snjalltæki í eldhúsið
20 notkunarmöguleikar í einu tæki og innbyggðar uppskriftir.
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„Við Garðar Gunnlaugsson skiptumst á
um að vera með börnin á jólunum. Ef þau
eru á jólunum hjá mér þá eru þau hjá
honum á áramótum. Róbert Andri, elsti
sonurinn, er 23 ára. Hann kemur alltaf til
mín líka. Ef við erum á Íslandi á jólunum
erum við vanalega á aðfangadag hjá
mömmu minni, Eygló Gunnþórsdóttur.“
Ásdís Rán segist alltaf vera með
lambahrygg á jólunum og svo sé siður á
hennar heimili að opna einn pakka fyrir
kvöldmat á aðfangadag.
Kaupir þú þér alltaf jólakjól?
„Já, ég kaupi mér yfirleitt jóladress
sem er oftast kjóll en getur líka verið einhvers konar dress sem ég nota þá annaðhvort á jólum eða áramótum. Annars á
ég mikið safn af fallegum kjólum sem ég
get gripið í en yfirleitt endist ég ekki
lengi uppáklædd á aðfangadag og er
fljótt kominn í náttföt eftir jólamatinn.
Það er nauðsynlegt á jólunum finnst mér
að vera í þægilegum náttfötum þegar ég
opna pakkana. Að borða eitthvað gott og
spila. Horfa á jólamynd og fleira í þeim
anda.“

Ísdrottningar vilja góðar gjafir
Hver eru bestu jól sem þú hefur átt?
„Ég get ekki dæmt um það, það eru öll
jól best þegar blessuð börnin eru hjá
mér, sem er annað hvert ár, og svo
er mamma líka alveg ómissandi á
jólunum.“
Hver er besta gjöf sem
þú hefur fengið?
Yfirleitt endist ég ekki
„Þær eru svo margar
lengi uppáklædd á
fallegar gjafirnar í gegnaðfangadag og er
um árin sem ég vil ekki
fljótt kominn í náttföt
gera upp á milli! Ég er
dugleg að leggja mikla
eftir jólamatinn.
pressu á mína menn að
gefa mér einhverja stórkostlega gjöf þar
sem ég er ljón og mikil gjafamanneskja
og elska flottar gjafir. Þannig að þeir
hafa verið undir smá pressu þessar elskur í gegnum árin. Þeir hafa bara gott af
því! Það fylgir svona drottningum eins
og mér.“
Skiptir ástin miklu máli um jólin?
„Já, auðvitað, ástin og fjölskyldan
skipta mestu máli um hátíðirnar og svo
er náttúrlega alveg yndislegt að vera

❄

JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 26. NÓVEMBER 2020 115

ástfangin á jólum, það er algjör jólabónus.“
Eru einhverjar hefðir þar sem þú býrð
sem þú hefur tileinkað þér?
„Ég er eiginlega alltaf á Íslandi yfir
jólin. Það er mjög langt síðan ég var erlendis yfir jól en hins vegar er ég mjög
oft erlendis yfir áramótin! Þá yfirleitt
annað hvert ár þegar krakkarnir eru hjá
pabba sínum. Þá er fínt að nýta tímann í
nýársferð til einhvers spennandi áfangastaðar eða ég fagna hér í Búlgaríu þar
sem áramótin eru mjög svipuð og á Íslandi þar sem almúginn skýtur upp miklu
af flugeldum. Hér er ef til vill meira um
að fólk sé með stórar veislur eða sé í þar
til gerðum áramótafögnuðum á matsölustöðum, hótelum, skíðasvæðum eða
sumarbústöðum. Þannig veislur standa
vanalega yfir í tvær nætur með fullu prógrammi. Mér finnst það mjög skemmtileg
hefð.“
Elskar íslensku jólin
Ásdís Rán lærði þegar hún flutti ung
frá Íslandi og bjó víða um Evrópu að það
gefa fáar þjóðir jafn mikið af gjöfum á
jólunum og Íslendingar gera.
„Í flestum löndum gefur fólk bara
börnunum sínum eða maka. Mér fannst
þetta mjög skrítið fyrst en svo þegar ég
fór að hugsa þetta betur þá finnst mér
ekki viðeigandi að gefa allar þessar gjafir og fara þannig langt fram úr því sem
fjármálin leyfa á jólunum sem skapar oft
bara áhyggjur og óþarfa stress. Ég hef
því tileinkað mér þann sið að gefa einungis börnum mínum, kærasta, mömmu,
pabba og litlu systur. Ég fer oft með
konfekt eða vínflöskur til vina og ættingja sem smá jólaglaðning í kringum
hátíðirnar. Mínar áhyggjur minnkuðu
um helming þegar ég hætti að hafa
áhyggjur af gjöfum fyrir alla ættingja í
desember.“

Ásdís Rán er umvafin góðum vinum þar
sem hún býr.
„Ég á rosalega góða vini hér úti sem ég
hef átt síðan ég flutti hingað fyrst árið
2008. Það er svolítið öðruvísi að hafa ekki
fjölskylduna í kringum sig, en ég á góða
vini og vinkonur sem ég get treyst á og
leitað til þegar ég er í vanda. Svo reyni ég
að fara til Íslands tvisvar til þrisvar á ári
og njóta þess að vera með fjölskyldunni.
Það hefur reyndar ekki verið hægt núna
þetta árið og ég er farin að sakna allra
allt of mikið.“
Hvers saknar þú frá Íslandi á jólunum?
„Ég elska íslensk jól; kuldann, dimmuna lýsta upp með jólaljósum, Laugaveginn og íslensku stemninguna sem er alltaf
svo notaleg.“

Ásdís Rán bíður eftir
því að góður maður
komi í líf hennar.

Börnin skipta Ásdísi Rán miklu máli
Hvernig skreytir þú fyrir jólin?
„Ég er alltaf svo mikið á ferðalagi eða í
flutningum að ég sanka ekki miklu jólaskrauti að mér. Ég hef mjög oft þurft að
gefa skrautið mitt eða henda því þar sem
ég hef búið í svo mörgum löndum og flutt
alltof oft á milli landa. Svo nú er ég meira
í því að heimsækja mömmu og alla þá sem
skreyta mikið og njóta jólaskreytinganna
þeirra. Ég set þó alltaf upp slatta af jólaljósum, lítið jólatré, kúlur, kransa og
kerti. Svo sér dóttir mín um baksturinn.“
Ásdís Rán segir að hún eigi eftir að
skreyta meira á efri árum.
„Ég á eftir að skreyta töluvert meira í
ellinni þegar ég er orðin ráðsett í einu
húsi og hætt þessu flakki á milli landa.“
Ásdís Rán segist njóta hverrar stundar
með börnunum sínum og hún elski að fara
á flakk með þau að skoða fallegt skraut í
bænum og upplifa jólastemningu með
heitt súkkulaði í hendi.
„Krakkarnir mínir eru nú samt öll hálffullorðin og með sitt einkalíf og hafa því
takmarkaðan tíma til að hanga með mér.“
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„Ég er einhvern veginn
alltaf að klúðra
jóladressinu“
Sunneva Ása Weisshappel, myndlistarkona og leikmyndahönnuður, var í uppreisn gegn jólunum þegar hún
var unglingur. Nú hefur hún tekið jólahátíðina í sátt og ætlar
að leggja sérstaka áherslu á jóladressið á þessu ári.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

S

unneva Ása Weisshappel er að ljúka
við að hanna sína aðra leikmynd fyrir sjónvarpsþáttaseríur sem framleiddar eru af RVKStudios og Netflix. Þar starfar hún með unnusta
sínum, Baltasar Kormáki Baltasarsyni. Hún
segir ástina víða og því ekki úr takt að leiðir
fólks liggji stundum saman í vinnu líka.
Þrátt fyrir kórónuveiruna hefur hún aldrei
verið jafn upptekin í vinnunni og hefur þurft að
vísa frá verkefnum. Hún er að gera leikmynd
fyrir Ófærð III og svo var hún að fá sér kisu
sem ég er mjög hrifin af.
Sunneva segir árið hafa liðið hratt.
„Eflaust vegna þess hvað mikið er búið að
vera að gera. Ég hef einnig verið í hestaferðum
og gert ýmislegt fyrir mig sem hefur aukið á
jafnvægið í lífinu.“
Kórónuveiran hefur sett strik í reikninginn
Fyrir ári var Sunneva í Kaupmannahöfn að
leikstýra við Sydhavn Theater í samstarfi við
Katrínu Mogensen.
„Verkið okkar hét Zoo og var tilraunaleikhús
um manneskjuna. Ég kom síðan heim til Íslands
til að vinna að leikmyndinni fyrir Kötlu, sem eru
nýir sjónvarpsþættir framleiddir af RVK studios og Netflix. Það var mikil rússíbanareið þar
sem verkefnið var mjög stórt og krefjandi. Útkoman er algjörlega mögnuð og ég hlakka gífurlega til þess þegar þetta listaverk kemur út.
Katla var verkefni þar sem ég upplifði virkilega
sterkt að allar hliðar listmiðilsins fengu að njóta
sín og blómstra. Samstarfið og flæðið á milli listrænna deilda var magnað. Ég vann út frá
sterkri listrænni sýn en á sama tíma fékk ég
mikið frelsi. Ég upplifði flæði í samtali á milli
listrænna deilda og að allir fengju að leggja sitt
af mörkum og upplifa sig skapandi og mikilvægan þátt af heildinni. Að mínu mati verður

það ekki betra í listænu samstarfi. Þegar svona
gerist, þá er eins og eitthvað
æðra taki við og maður dettur inn í ferli þar
sem fullkomið traust ríkir og maður er sem
leiddur áfram. Þegar þessi einstaka upplifun á
sér stað finnur maður svo sterkt fyrir því af
hverju maður hefur valið þessa leið í lífinu.
Þessi heimsfaraldur hefur lamað leikhúsið en
kvikmyndaheimurinn hefur getað haldið áfram
með verkefni sín. Ég tel mig heppna að hafa
fengið tækifæri þar og núna vinn ég á fullu við
að klára að hanna Ófærð III. Þegar því er lokið
ætla ég að leggja áherslu á mína eigin myndlist
og halda áfram þar sem frá var horfið.“
Sunneva segir kvikmyndir og leikhús ekki
svo ólík fyrirbæri.
„Hugmyndalega séð er það ekki svo ólíkt. Ég
er ennþá að vinna við að búa til myndmál;
myndir sem segja sögu eða styðja við sögu.
Myndmál sem verður strigi sögunnar. Vinnuumhverfið er þó mjög ólíkt. Leikhúsið er kyrrt,
unnið á sviði í svörtum kassa. Verkið er búið til
og sett saman og síðan afhjúpað fyrir áhorfendum. Þá er hlutverki myndlistarmannsins
lokið og ég fer á braut en kvikmyndin er öðruvísi ferli og þáttur myndlistarmannsins ólíkur
þar. Ég er hluti af öllu sköpunarferlinu og vinn
þangað til upptökum er lokið. Verkið öðlast svo
einhverskonar eilíft líf. Ég fæ að skapa stærri
heim því sem framleiðsluhönnuður (e. production designer) í kvikmynd býr maður ekki aðeins til sviðsmyndina heldur einnig allan heiminn í samstarfi við leikstjóra og aðra listræna
stjórnendur. Sem leikmyndahönnuður velur þú
og hannar allt frá rýmum að bílategundum, húsum, borgarmynd og náttúru. Í raun allt sem
tengist myndheimi sögunnar. Umfangið er töluvert meira en í leikhúsinu vann ég reyndar aðallega við búninga. Mér hentar að mörgu leyti
betur stærðin sem kvikmyndamiðillinn býður

Sunneva Ása
Weishappel listakona hefur orðið
meiri jólakona
með árunum.
Ljósmynd/Ása Dýradóttir

mér upp á og mér finnst það meira spennandi
og ögrandi núna. Ég er mikið náttúrubarn og
það er algjör gjöf að fá að starfa og skapa í náttúrunni, uppi á hálendinu, inni í hellum og í jökulsprungum.“
Upphaf hverrar listabylgju heillandi
Sunneva segir ekki síður listrænt að vinna við
kvikmyndir en leikhús.
„Ramminn getur verið misþröngur sem maður vinnur innan og inni í þröngum ramma getur
líka verið spennandi að finna listræna ögrun.
Áður fyrr var ég sem dæmi mjög fordómafull
gagnvart raunhyggju (e. realisma) og fannst
hann leiðigjarn. Með auknum þroska hef ég
reynt að ögra fordómum mínum og núna finnst
mér sem dæmi spennandi í Ófærð III að takast
á við stíliseraða raunhyggju og vinna myndheiminn þannig, sem er að einhverju leyti lagð-

ur og að sprengja hann út innan frá. Gott dæmi
um stíliseraða raunhyggju er til dæmis Fargo
eftir Coen-bræður og mörgum að óvörum hafa
þeir sagt í viðtölum að það sé sitt stíliseraðasta
verk.
En síðan vinn ég alltaf myndlistina mína til
hliðar við og á milli verkefna og þar fæ ég
kannski hina eiginlegu útrás fyrir „listagyðjuna“.
Hvaða tímabil í listasögunni heilla þig mest?
„Upphaf hverrar listastefnu/bylgju heillar
mig alltaf mest. Því þá er alltaf svo mikil alvara í
hlutunum. Upp á líf og dauða. Það er verið að
finna upp hjólið. Listamenn setja sig alla í verkið. Það heillar mig. Ég elska metnað og ég elska
þegar fólk hefur trú á því sem það er að gera og
finnst verk þess og heimsmynd skipta máli. Þá
fer lífsorka og framkvæmd saman og oft gerast
ótrúlegir hlutir. Bæði hættulegir en líka kynngi-
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magnaðir. Tímabil sem mér finnst einstaklega
heillandi er til dæmis upphaf súrrealismans,
dada-hreyfingarinnar og abstraktexpressjónismans í Evrópu.“
Nú eru jólin að koma. Hvernig upplifir þú þennan tíma?
„Þegar ég var barn elskaði ég jólin og ævintýrin sem þeim fylgdu.
Að fá frí í skólanum, pakkana,
góða matinn og að vera heima í
huggulegheitum. Þennan jólaheim sem kemur á ári hverju og
gleypir mann. Þegar ég varð unglingur þá fór ég í mikla uppreisn
gegn þessum tíma og fannst jólin
innantóm og snúast að mestu um
neyslumenningu. Ég fór gjarnan til
útlanda yfir hátíðirnar og reyndi að
finna taktinn minn í jólunum. Ég hef
reynt á fullorðinsárum að líta á þau sem hátíð kærleikans. Mér finnst það skipta mig
miklu máli. Eins konar uppskerutími þar sem
maður fer yfir liðið ár, skoðar hvað má gera betur og sýnir sínum nánustu ást, virðingu og
þakklæti. Í dag finnst mér jólin mikilvægur
hluti af árinu. Vegna merkingar þeirra fyrir
mig.“
Fyrirmyndin listræn hjón í samvinnu
Ertu mikil jólakona?
„Mér finnst voða gott að taka mér frí frá
vinnu og daglegu amstri og hafa það huggulegt
og borða góðan mat.“
Áttu fyrirmyndir í þínum geira sem þú lítur
upp til?
„Ég á svo margar fyrirmyndir, enda er svo
mikið til af flottu fólki og hæfileikum. Fólk veitir
mér innblástur á ólíkum sviðum sem persónur og
listamenn. Á Íslandi lít ég mikið til vinkonu
minnar Ilmar Stefánsdóttur, myndlistarkonu og
leikmyndahönnuðar. Varðandi kvikmyndamiðilinn þá lít ég upp til Catherine Martin, leikmynda- og búningahönnuðar, sem gerði til dæmis leikmynd og búninga fyrir Rómeó og Júlíu í

Systurnar voru spenntar fyrir lifandi jólagjöf sem endaði þó meira
eins og hryllingssaga en jólasaga.

leikstjórn Baz Luhrmanns sem er einnig eiginmaður hennar. Það er mikið afrek.
Síðan eru myndlistarkonurnar Frida Kahlo,
Helena Frankenthaler og Louise Bourgeuis
miklar fyrirmyndir í mínu lífi.“
Sunneva hefur róast mikið með aldrinum að
eigin sögn og er orðin mjög heimakær.
„Ævintýraþráin mín átti það til að koma mér
í vandræði en mér líður eins og með árunum séu
svo mörg ævintýri í hversdagleikanum sem ég
hef skapað mér. Þau koma til mín og ég þarf
ekki sækja þau eins mikið og þegar ég var
yngri. Ég trúi því að lífið og mistökin sem við
gerum séu til þess að bæta fyrir þau. Að verða
betri í dag en í gær við sjálfa mig og umhverfið
mitt og það skiptir mig miklu máli. Með því að
stækka sem manneskja þá stækkar líkar listin
mín. Ég tel að listin sé órjúfanlegur partur af
listamanninum og með því að vaxa í persónulega lífinu þá vex listin sem ég skapa því hún

speglar alltaf innra ástand og allt sem ég sé
og túlka speglar sjálfa mig. Mér finnst það
skemmtilegasta verkefnið í lífinu að takast á við sjálfan sig.“
Hvar sérðu þig fyrir þér eftir 20
ár?
„Ég stefni á að hafa einhvers
konar áhrif á samtímann með listsköpun og vona að ég get verið
innblástur fyrir komandi kynslóðir. Mig langar til að hjálpa
ungum listamönnum og veita
sérstaklega konum hugrekki og
styrk að standa með sér og hugmyndum sínum. Ég sé fyrir mér
að búa einhvers staðar úti í sveit
eða í löndum með stóra fjölskyldu,
umvafin dýrum, ást, sköpun og náttúru.“
Sunnevu dreymir um að halda stóra
myndlistarsýningu með fullt af málverkum
og skúlptúrum.
Ætlar að setja sérstakan
metnað í jólafötin á þessu ári
Jólin á þessu ári verða þannig að hún er að
vinna út Þorláksmessu og eru jólin því aðeins
óráðin ennþá.
„Ég verð með ástvinum og fjölskyldu í friðsæld og þakklæti. Það er það eina sem skiptir
mig máli á jólunum.“
Eldarðu eitthvað alveg sérstakt á jólunum
sem þú ert til í að deila með okkur?
„Mamma og pabbi veiða alltaf rjúpur fyrir
jólin. Ég hef borðað þann jólamat síðan í barnæsku. Núggatísinn hennar mömmu er mér
samt mikilvægasti hluti jólakræsinganna. Hún
hefur gert hann síðan ég man eftir mér og við
borðum hann alltaf einu sinni á ári; á aðfangadagskvöldi. Ég hef haldið jólin í mörgum löndum, í ólíkum aðstæðum, en alltaf hefur mér tekist að útbúa þennan ís og hann er órjúfanlegur
partur af jólunum fyrir mér.“
Hvað með að skreyta heimilið?

„Ég hef ekki mikið verið í að ofgera þegar
kemur að jólaskreytingum. Kerti, góð tónlist,
jólasería og blágreni er nóg fyrir mig eins og
er.“
Áttu skemmtilega sögu af þér sem barni á jólunum?
„Það var einu sinni á aðfangadag að mamma
og pabbi höfðu sett pakka undir jólatréð rétt
fyrir jólamatinn. Við litla systir mín Inga Magnes vorum mjög spenntar því það fór ekki á milli
mála að það var eitthvað lifandi í pakkanum; í
banastuði. Með eftirvæntingu að opna pakkann
borðuðum við jólamatinn. Hávaðinn undir trénu
ágerðist yfir matnum og þegar við loksins fengum að opna pakkan þá var inn í honum búr með
tveimur hvítum músum. Það var mikil gleði og
tilhlökkun, en hún varði aðeins í í smá stund.
Önnur músin var aðeins stærri en hin og hún
réðst á þá minni og hóf að tæta hana í sig. Ég
man ennþá hljóðin frá litlu sætu músinni og
stóra músin breyttist í skrímsli, það var grátur
og sjokk og við rifum þá stærri frá þeirri litlu.
Síðan fórum við öll fjölskyldan saman út í bíl,
með vondu músina í kassa og keyrðum upp í
Öskuhlíð í myrkrinu. Það var kalt úti, snjór og
stjörnubjartur himinn. Ég man hvað ég var full
sektarkenndar að láta „kannibal“ músina eina
út frostið og snjóinn. Því ég vissi að þar beið
hennar eflaust ekkert nema dauðinn. Við skiluðum músinni þetta aðfangadagskvöld í Öskjuhlíðina og kvöldið var sveipað niðarsorta og melankólíu. Þetta jólakvöld man ég alltaf mjög vel
og mamma og pabbi gáfu okkur aldrei aftur dýr
í jólapakkann.“
Hvað með jólakjólinn?
„Ég er einhvern veginn alltaf að klúðra jóladressinu. Er of sein eða gleymi að hugsa um það
og kaupi mér eitthvað í flippi í Kringlunni og lít
út eins og jólakúla. Ég er voðalega dugleg að
hanna á aðra en gleymi stundum sjálfri mér. Ég
held að ég þurfi bara að prufa nýtt núna og
hanna á sjálfa mig fyrir þessi jól. Ég byrja bara
strax og fæ Elmu klæðskera til að sauma dressið á mig. Takk fyrir að minna mig á þetta!“

ÍSLENSKA MATARKISTAN
UM JÓLIN
Við bjóðum sannan íslenskan jólamat


 
   
  

 
       
  
 
    
      
   
    
 

Flatahraun 27
Hafnarfjörður,
sími 788 3000

KEYRUM HEIM SAMDÆGURS Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Á VIRKUM DÖGUM EF PANTAÐ ER FYRIR KL. 14.00.
SENDUM HVERT Á LAND SEM ER MEÐ LANDPÓSTI.

Opið
mán-fös 11-18
lau 11-15
www.gottogblessad.is
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Jólin skipta Kveldúlf miklu
mál en ekki var haldið upp
á jólin í æsku hans.

Flutti til
Íslands á
aðfangadag

Jafn mikil jólabörn og Kveldúlf Hasan
er erfitt að finna þótt víða væri leitað.
Jólin skipta Kveldúlf miklu mál en ekki
var haldið upp á jólin í æsku hans.
Hann kom hingað til Íslands í fyrsta
skipti á aðfangadag árið 1998 og
hér hefur hann verið síðan þá.
Sonja Sif Þórólfsdótir | sonja@mbl.is
Morgunblaðið/Eggert

Einstakar
gjafavörur
í miklu
úrvali

K

veldúlfur fæddist í Baghdad í Írak en flutti
með foreldrum sínum til Parísar í Frakklandi þegar hann var tveggja ára. Á unglingsárunum bjó hann í New York í
Bandaríkjunum. Þegar hann var tvítugur
flutti hann til Íslands og vill hvergi annars staðar vera.
„Ég fann jólin aftur þegar ég flutti til Íslands en í þetta
sinn gat ég haldið upp á þau heima þar sem ég kom án fjölskyldu minnar. Ég kynntist íslensku jólunum og þá kviknaði strax ást í brjósti mér. Ég taldi mig hafa fundið „vetrarundralandið“, jólalandið, jólaævintýralandið, heimkynni
jólasveinanna og himnaríki jólabarnsins. Fyrir mér var og
er íslenska jólahefðin hin rétta og fullkomna. Ég var kominn á heimavöll,“ segir Kveldúlfur.
Kveldúlfur hefur unnið meira og minna á leikskóla frá
árinu 2001 og gerir það enn í dag. Hann er einnig í hlutastarfi á skammtímavistun fyrir börn og leggur stund á
menntunarfræði leikskóla við Háskóla Íslands.
„Jólin voru því miður ekki haldin í minni fjölskyldu. Þrátt
fyrir það hef ég alltaf verið mjög mikið jólabarn. Ég man
eftir jólahaldi og jólaskemmtun í leikskólanum, skólanum
og í blokkinni í París. Mér fannst allt á þeim tíma undurfagurt og töfrandi. Jólaljósin, jólaskrautið, jólalögin og snjórinn á veturna. París ljómaði. Gleðin sem fyllti hjarta mitt
var ólýsanleg, en einnig sorgin sem fylgdi þegar ég þurfti að
fylgja foreldrum mínum aftur heim að loknu námi föður
míns. „Heim“ þar sem jólin voru ekki til,“ segir Kveldúlfur.
Byrjar á jólunum í október

30% afsláttur til jóla

Litla Gjafabúðin
Laugaveg 8 | 101 Reykjavík | Sími 552 2413
Opið virka daga 10-18 og laugardaga 11-17

Hinn 16. október ár hvert er merkilegur dagur í huga
Kveldúlfs en þá heldur hann upp á nafna- og ríkisfangsafmælið sitt. Hann öðlaðist nafnið sitt og sömuleiðis íslenska ríkisborgararéttinn þann dag árið 2007. Þegar
hann er búinn að halda upp á þann dag þá byrjar hann að
undirbúa jólin.
Þegar ég spyr Kveldúlf hvenær hann byrji að skreyta
verður hann að viðurkenna eitt. Hann er hættur að taka
niður jólaskrautið.
„Ég þori varla að tjá mig um þetta en það er saga bak við
þetta sem á sér langan aðdraganda. Öll mín ár á Íslandi hef
ég verið kvíðinn fyrir þeim degi sem við tökum jólaskrautið
niður, þ.e.a.s. á þrettándanum. Mér hefur alltaf þótt hann
sorglegasti dagur ársins og harma að brenna út jólin. Eftir
21 ár af pínu og kvöl á þrettándanum ákvað ég þann 6. janúar 2020 að leyfa jólaskrautinu að vera en tók þó ljósin úr
sambandi. Sú ákvörðun hefur verið mín besta hingað til,
ásamt þeirri að tileinka mér íslenska menningu. Já, ég er
hættur að taka niður jólaskrautið. Jafnvel bíllinn minn er
jólaskreyttur allt árið um kring,“ segir Kveldúlfur.
Kveldúlfi hefur aldrei þótt mjög gaman af eldamennsku
og því eldar hann lítið fyrir jólin. Hann fær þó hangikjöt og

hefðbundinn jólamat hjá nánum vinum sínum í desember.
Spurður út í jólahefðirnar telur Kveldúlfur upp langan
lista af hefðum. Hann borðar eins kæsta skötu og hægt er
á Þorláksmessu, helst bæði í hádegis- og kvöldmat. Hann
fer í kirkjugarðinn á aðfangadag. Föndrar og skrifar jólakort. Býr til jólaglögg. Kaupir nýja jólaflík. Bakar og
skreytir piparkökur. Fer á jólatónleika eða í jólamessu.
Fer á jólaball. Er með jóladagatal. Les eina jólasögu og fer
á skauta á Ingólfstorgi.
Hann reynir líka eins og hann getur að komast til Akureyrar fyrir jólin, heimsækja vini sína og kíkja í jólahúsið.
Hann velur líka einhverja sem fá dularfulla jólakortið.
„Fyrir utan þá sem fá alltaf jólakort vel ég nokkra einstaklinga og sendi þeim jólakort með fallegum orðum án
þess að geta hver er sendandi. Manneskjan fær óvænt
jólakort, veit ekki frá hverjum og inniheldur persónuleg
og falleg orð um hana,“ segir Kveldúlfur.
Boðberi jólanna
Það má eiginlega með sanni segja að Kveldúlfur sé boðberi jólanna. Hann segir mér litla jólasögu frá því þegar
hann sendi manneskju sem var ekki mikið jólabarn jólaglaðning á hverjum degi í heila viku. „Ég man vel eftir einni
manneskju sem ég þekkti fyrir mörgum árum síðan og var
neikvæð í garð jólanna og sýndi mikinn biturleika í desember. Mér þótti vænt um hana og ákvað eitt sinn að gefa
henni einn lítinn jólaglaðning ásamt fallegum orðum daglega í heila viku. Ég gat komið gjöfunum til hennar án þess
að hvorki hún né neinn annar vissi hver sendandinn væri.
Tilgangurinn var ekki að breyta manneskjunni á neinn hátt
en ég fann til mikillar jólagleði með því að geta glatt hana.
Ég hef aldrei játað þetta á mig og tel að hún viti ekki enn
hver þessi „leynijólasveinn“ var,“ segir Kveldúlfur.
Þótt Kveldúlfur byrji snemma að undirbúa jólin er alltaf
eitthvað sem hann nær ekki að gera fyrir jólin og honum
finnst það allt í lagi, þau koma hvort sem er alltaf. Eftir að
hann hætti að taka niður jólaskrautið í janúar þarf hann
líka ekki að hafa áhyggjur af því að vera búinn að skreyta
fyrir 1. desember. Það sem skiptir hann mestu máli er að
skrifa jólakortin, fara í kirkjugarðinn og borða kæsta skötu.
„Saga lífs míns er eins og ævintýraleg jólasaga sem endaði vel. Sögupersónan fékk að upplifa jól í París í stuttan
tíma þar til örlögin slökktu þau ljós. Síðan tók myrkrið við
en persónan bar áfram von í brjósti um að fá að faðma jólin
aftur. Hún var síðan bænheyrð á aðfangadag 1998 og fékk
bestu jólagjöf sem hægt er að óska sér.
Jólagjöfin sú eru íslensku jólin og íslenska menningin. Hún
er fólkið sem ég hef kynnst á Íslandi. Hún er tungumálið sem
það fólk notar. Hún er lögin sem Íslendingar syngja. Hún er
þjóðarréttur og matarvenjur þeirra. Hún er íslenski snjórinn.
Hún er jólalandið sjálft sem heitir öðru nafni Ísland.“
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„Jólin
eru alls
konar“
Pétri Georg Markan, samskiptastjóra Biskupsstofu, finnst jólin
stundum eins og segulmögnun allra
kosta og ókosta mannsins. Þau laði
fram það stórkostlegasta í fari
mannsins og um leið stærstu lestina.

Pétur segir jólin
hátíð barnanna og
fjölskyldunnar.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
Morgunblaðið/Árni Sæberg

P

étur lítur á jólin sem fjölskylduhátíð. Hann
starfaði áður sem sveitarstjóri og hefur því
sterkar taugar til landsbyggðarinnar á þessum tíma. Pétur er giftur Margréti Lilju Vilmundardóttur. Hún er með BA-próf í guðfræði, sem gerir samtöl fjölskyldunnar um jólin
innihaldsrík og skemmtileg.
Hvernig líður þér um jólin?
„Stundum finnst mér eins og jólin séu segulmögnun
allra kosta mannsins og ókosta. Þau laða fram það stórkostlegasta í fari mannsins og um leið stærstu lestina. Við

Hátíðarnar nálgast,
allt tilbúið í Laxdal

S id
Spari
dressin komin

elskum, virðum, hjálpum og finnum til á jólunum. Virðum
náunga okkar, setjum aðra en okkur sjálf í forgrunn og
leggjum rækt við að efla samband okkar við ástvini. Fyrirgefum gamlar syndir og stofnum til nýrra kærleikssambanda. Það sem meira er; við ýkjum upp þessa hegðun
í samræmi við væntingar jólasiða.
Um leið eru jólin birtingarmynd mögulegra endaloka
mannsins. Eyðingarhegðunar og neyslu sem gengur
markvisst á auðlindir jarðar, náttúru og loftslag – hegðun
sem eykur á ójöfnuð og félagslegt óréttlæti. Allt það atferli sem maðurinn hefur ekki stjórn á í tilliti sjálfbærni og
óréttlætis tekur á sig trylltan veldisvöxt yfir jólahátíðina.
Það hvílir mikil ábyrgð á kristnum sið að segja stopp. Í
rauninni er mikið tækifæri fólgið fyrir hinn kristna sið í að
sýna forystuhlutverk sitt, stöðu og mikilvægi og gerast
hávær rödd breytinganna með aðgerðum.
Jólahegðun mannsins mun líklegast breytast, með meiri
áherslu á sjálfbæra kærleikshátíð ljóss, trúar og friðar.
Þessa þróun á kirkjan að leiða.“
Jólin eru fjölskyldutími
Hvaða hefðir eru í hávegum hafðar á jólunum hjá þér?
„Jólin eru fyrst og fremst fjölskyldutími hjá okkur.
Börnin okkar fæddust öll fyrir vestan, þar sem við bjuggum í sjö ár, og fjölskyldan hafði þann jólasið að fara í skógræktina, bæði á Ísafirði og í Súðavík, og fella tré fyrir jólin. Hluti af grisjun skógarins og dásamleg jólahefð. Eftir
að við fluttum aftur í bæinn höfum við reynt að halda í
þessa hefð.
Þá var ein af innilegustu jólahefðunum þegar ég var
sveitarstjóri að keyra út jólagjafir til starfsmanna sveitarfélagsins fyrir hádegi á aðfangadag. Þetta gerði ég með
börnunum og það var mikil helgistund.
Þá fer ég og næ í jólarjúpu fyrir jólamatinn. Við erum
alltaf með rjúpu á aðfangadag.
Við förum að leiði pabba á aðfangadag og eigum þar
stutta stund.
Á aðfangadag erum við líka með möndlugraut og spilagjöf, lax og graflaxsósu og ískalda rauða kók í gleri í hádeginu.“
Hver er elsta jólaminningin þín?
„Ég held að það sé forkunnarfagur rauður og svartur
Stigasleði. Man enn hamingjutilfinninguna.“
Erfitt að upplifa jólin eftir föðurmissinn

Skoðið laxdal.is

Skipholti 29b • S. 551 4422

Voru jólin skemmtileg á þínu heimili í bernsku?
„Já, jólin voru mikill fjölskyldutími. Svo kom tímabil eftir að pabbi dó þar sem við fjölskyldan vorum aðeins að
finna okkur í mistrinu. Núna eru jólin afar formföst fjölskyldu- og barnajól.“
Hver er besta gjöfin sem þú hefur fengið?
„Þetta er hættuleg spurning. Ég er lánsamur og elskaður maður og hef fengið margar dásamlegar gjafir í
gegnum tíðina. Fyrsta jólagjöfin mín frá Millu konunni
minni er eftirminnilegust. Innihaldið sjálfsagt ekki merkilegt í samhengi sögunnar sem við vorum þá að hefja.
Þá fékk ég einu ég sinni fyrir langa löngu handskrifaða
bók frá Björgu Magnúsdóttur, vinkonu minni og sjónvarpskonu, en þá vorum við platónskir sambýlingar á
Neshaganum.
Bókin er 35 upprifjanir á ævintýrum ársins sem var þá
að líða. Stundum eru óvæntar gjafir bænheyrsla – skiptir
inn til og tekur út lausa í gangi lífsins.“

Hvert er þitt hlutverk á jólunum í heimilishaldinu?
„Við Milla erum afar samrýnd í jólahaldinu og göngum í
störf hvort annars. Ætli eldamennskan sé ekki það hlutverk sem ég hef yfirumsjón með.“
Hvað mælirðu með fyrir alla að gera um jólin?
„Kaupa minna, borða betur, sofa meira og elska alla.“
Hvaða kirkja er í uppáhaldi hjá þér yfir hátíðina?
„Ég á þrjár uppáhaldskirkjur yfir jólahátíðina: Fyrst
skal nefna Súðavíkurkirkju. Þá hlustum við alltaf á Dómkirkjuguðþjónustu sem hefst hátíðlega klukkan 18. Svo er
Fríkirkjan í Reykjavík með dásamlega miðnæturmessu.“
Samtöl við konuna fyrir jólin áhugaverð
Hefurðu átt skemmtilegt spjall við prest fyrir jólin sem
breytti jólunum fyrir þér?
„Já, það má segja að öll samtöl við konuna mína um jólin hafi breytt jólunum smátt og smátt í mína mestu gæfu;
okkar eigin fjölskyldujól.“
Hvaða máli skiptir í lífinu að eiga æðri mátt?
„Já, æðri máttur er sprungan sem leiðir ljósið inn. Það
er mikilvægt að hver og einn finni sína leið að æðri mætti
og viðurkenni vanmátt sinn gagnvart undri lífsins.“
Hvað vonarðu að gerist þessi jólin?
„Það stórstkostlega við jólin er það að þau eiga tilveru
sína undir Guði – ekki mönnum, veiru og líðan hagkerfa.
Jólin í ár verða því stórskostleg, ástrík og gefandi gjöf
Guðs ef við viljum.“
Bóluefni á óskalistanum
Er eitthvað á óskalistanum hjá þér um jólin?
„Já, bóluefni. Til í að deila með mér ef ég fæ. Já, og
kannski meiri svefn.“
Kaupir þú þér alltaf nýjan fatnað fyrir jólin?
„Ég er veikur fyrir fallegum fötum. Ég reyni samt að
gera minna af því. Reyni. Að reyna þýðir ekki alltaf að
geta.“
Hvað slær alltaf í gegn sem gjöf fyrir konuna?
„Ég hef gefið Millu kjól síðan við jóluðum okkur fyrst.“
Áttu góða uppskrift að skemmtilegum aðfangadegi sem
þig langar að deila með lesendum?
„Uppskrift að góðum aðfangadegi er fjölskylduvenja
sem verður til og mótast með árum og áratugum. Dagskráin þarf alls ekki að vera ítarleg. Við eigum að forðast
að skipuleggja allt annað á aðfangadag.“
Hvað gerir þú á aðventunni?
„Ég les Aðventu, um Benedikt og myndarpáfann Leó.
Aðventan er síðan smekkfull af menningar- og félagsviðburðum sem gera hana bæði stórkostlega og stórkostlega krefjandi.“
Fólk með mismunandi lykla að æðri mætti
Áttu þér uppáhaldstónleika fyrir jólin?
„Ég held að mannfólkið eigi sér mismunandi lykla að
æðri mætti – við finnum Guð með alls konar leiðum. Fyrir
mér er menning djúpsamtal við æðri mátt – þá sérstaklega tónlist. Alls konar tónlist! Þannig eru jólin í mínum
anda hljómatjáning með orðum. Þar ægir öllu saman, allt
frá sálminum Nóttin var sú ágæt ein yfir í River með Joni
Mitchell og þaðan í Mín bernskujól eftir Jórunni Viðar og í
bestu jólaplötu allra tíma; Christmas með Low. Alveg
stórkostleg! Svo er Jólahjól þarna einhvers staðar líka.
Ég get samt ekki hlustað á jólaútvarpsstöðvar – þá erum við farin að tala um eyðingarmátt mannsins.“

Með Express vörulínunni
frá St.Tropez hefur þú
stjórn á þeim lit sem þú vilt ná

1 klst. fyrir léttan sólkysstan lit
2 klst. fyrir miðlungs lit
3 klst. fyrir þinn þekksta lit
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„Hef haldið alls konar jól“
Brynja Björk Birgisdóttir safnstjóri
heldur ódæmigerð jól að eigin sögn. Hún
hefur gert sér far um að mynda ekki fastar
jólahefðir undanfarin ár. Eftir að yngri
dóttir hennar lést eftir langa baráttu við
krabbamein og eldri dóttir hennar flutti að
heiman hefur hún haldið alls konar jól.

Brynja Björk í
Ralph Lauren í
París árið 2017.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

B

rynja Björk Birgisdóttir er safnstjóri á Sverresborg sem er
eitt af stærri söfnum í Þrándheimi í Noregi.
„Sverresborg er útiminjasafn, borgarminjasafn og því
fylgir líka Sjóminjasafnið í Þrándheimi og rústir miðaldakastalans. Við erum með heilmikla jóladagskrá og stóran jólamarkað svo það er í nógu að snúast þessa dagana.“
Hvað hefurðu verið lengi búsett í Noregi?
„Ég flutti fyrst til Þrándheims árið 1994. Ég flutti svo aftur heim á móti
straumnum árið 2011. Ég fékk fljótt heimþrá aftur til Noregs og sneri aftur hingað árið 2016. Íslenskir vinir mínir vilja meina að ég sé agalega
norsk og norskir vinir líta á mig sem Norðmann með íslensku ívafi.“
Ætlar að vera með dóttur sinni á jólunum
Hvernig eru hin dæmigerðu jól hjá þér?
„Jólin hjá mér eru ódæmigerð má segja. Ég hef gert mér far um að
mynda ekki fastar jólahefðir undanfarin ár. Ég hef gert það sem mig hefur langað til það árið. Eftir að yngri dóttir mín lést eftir langa baráttu við
krabbamein og eldri dóttir mín flutti að heiman hef ég haldið alls konar
jól. Með vinafólki á lúxushóteli í París, hjá vinkonu í norskum smábæ og
nú síðast í sumarbústað í Skorradal. Í ár stendur til að halda jól hjá dóttur
minni, tengdasyni og litlu ömmustelpunni minni sem búa í Tromsø í Norður-Noregi. Eina dæmigerða hefðin í nokkur ár hefur
verið að eyða einni helgi á aðventunni hjá dóttur
minni, þá bökum við og gerum eitthvað jólalegt saman. Nú þegar hún er komin með fjölskyldu býst ég við
að það myndist aftur fastari hefðir með ömmuhlutverkinu.“
Brynja segir Norðmenn nota jólareykelsi á aðventunni, svokallað kóngareykelsi.
„Sú lykt er orðin ómissandi hjá mér á aðventunni.
Svo er pinnakjöt, þurrkuð og söltuð lambarif borin
fram með rófustöppu og kartöflum, fastur liður á jólamatseðlinum.“
Hvað gera Norðmenn öðruvísi en við Íslendingar?
„Norsku jólin eru að miklu leyti lík þeim íslensku.
Ég er vön að segja að það sé lítill menningarmunur á
okkar helstu siðum og venjum, aðeins litbrigði. Jólin
eru hringd inn klukkan fimm á aðfangadag. Fjölskyldur og gjarnan stórfjölskyldan borða saman og
taka upp gjafir eins og á Íslandi. Jólaboð eru á jóladag, jólamessur, jólatónlist og samvera er líkt og við
þekkjum á Íslandi.“
Fallegt jólatré með minningum
Brynja er með fallegt jólatré á jólunum.
„Ég er ein af þeim sem verða að hafa lifandi tré og
alls ekki of snemma í desember. Þegar ég hef ekki
verið heima yfir sjálfa jólahátíðina hef ég valið að setja
ekki upp hefðbundið grenitré, en finnst samt huggu-

Sverresborgsafnið komið í
jólabúning.

Bókaflokkurinn Við ræktum fæst í öllum helstu bókabúðum
og á heimasíðu ok

Lauftré á Íslandi hefur verið uppseld í no
en er nú komin í annari prentun, með fjö
nýrra tegunda, nýjum myndum og aukn
upplýsingum um eldri tegundir.
Verð kr. 5.500,-

legt að taka fram eitthvað af jólaskrauti
og ljósum. Þá hef
ég gjarnan
skreytt fallega
lifandi grein
með jólatrésskrauti og notið hennar síðustu dagana á
Brynja Björk er með
aðventunni.
fallegt jólatré úr
greinum sem hún
Hugmyndin er
skreytir um jólin.
stolin og stílfærð
en tréð er nokkrar
lifandi greinar sem
heita á norsku „trollhassel“. Greinarnar eru
skemmtilega kræklóttar og
það er nóg pláss fyrir skraut. Á
þetta tré valdi ég skraut sem er stílhreint í hvítu og silfri. Ég notaði skraut sem hefur persónulega merkingu
fyrir mig; englavængi fyrir dóttur mína, hjarta fyrir ástina, kúlur sem ég
prjónaði sjálf, Georg Jensen-skraut frá móður minni og pappírsstjörnur
frá jólamarkaðnum á safninu. Mér finnst notalegt að horfa á tréð á dimmum desemberkvöldum og ylja mér við góðar minningar.“
Hvernig er í Noregi um þessar mundir?
„Í Noregi erum við upptekin af kórónuveirunni og varúðarráðstöfunum
eins og heimurinn allur. Það setur sitt mark á allt samfélagið og undanfari
jólanna verður öðruvísi í ár. Allt er rólegra og minna félagslíf eins og gefur að skilja. Við í safnageiranum finnum mikið fyrir þessu; engir erlendir
ferðamenn, lítið um skólaheimsóknir og ýmsar nauðsynlegar takmarkanir sem setja okkur skorður í starfseminni. Annars reynir fólk að lifa
sem eðlilegustu lífi. Útivera er stór hluti af hversdagslífinu hér. Gönguferðir og skíðaferðir í skóginum eru jafnsjálfsagðar hér og sundferðir eru
á Íslandi. Sem betur fer er óhætt og hollt að nota skóginn á þessum tímum.“
Brynja segir gaman að vera í Noregi um jólin og að Norðmenn séu
skiplagðir um jólin.
„Fólk í Noregi skipuleggur frekar snemma hvar það verður og með
hverjum um jólin. Hjá ömmu og afa, heima eða í bústaðnum og þess háttar.“
Íslandsferð á óskalistanum
Hvað gerir þú aldrei á jólunum?
„Ég fer aldrei á jólatónleika.“
Hver er besta jólagjöfin að þínu mati?
„Besta jólagjöfin er að geta verið í fríi og notið rólegra daga með fólki
sem manni finnst vænt um. Bestu pakkarnir eru þeir sem segja eitthvað
um gefandann, persónulegar gjafir sem hafa merkingu umfram sjálfan
hlutinn.“
Er eitthvað á óskalistanum þínum?
„Í ár væri það helst Íslandsferð án sóttkvíar og vesens.
Ég sem er ekki upptekin af nútíma jólasiðum setti fyrir nokkrum árum
upp sýningu á jólum til forna. Rannsakaði upphaf jóalsiða allt aftur á
bronsöld og víkingaöld, og hvernig þeir þróuðust í siðina sem við þekkjum
í dag. Jólabjór og jólasveinar eiga sem dæmi mjög skemmtilegt og ævagamalt upphaf.“
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„Jólin hafa ekki
alltaf verið auðveld“

Jónína segir jólin
vera fyrir börnin og
fjölskylduna.

Jónína Benediktsdóttir íþróttafræðingur segir
jólin eiga vel við hana. Hún segir jólin hennar
hafa verið alls konar í gegnum tíðina. Oftast tími
gleði og samveru en stundum tími áskorana.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

É

g geri jólin alltaf eins hátíðleg og hægt er og er
mikil jólakona. Mínar bestu minningar úr æsku
eru jólaminningarnar. Hefðin var sterk og foreldrar mínir lögðu mikið á sig til að gera jólin eftirminnleg. Í raun svo eftirminnileg að ég breytist í
barn þegar ég hugsa til þeirra.“
Jónína hefur alltaf verið einstaklega sjálfstæð og fór ung að
aldri að heiman. Hún eignaðist börnin sín með Stefáni Einari
Matthíassyni lækni og bjuggu þau lengst af í Svíþjóð saman. Jónína segir það góðan og lærdómsríkan tíma.
„Við héldum flest jólin okkar í Svíþjóð og við Stefán nutum
þess að gera þessa hátíð ógleymanlega fyrir börnin okkar og
fylgdum að mestu íslenskum siðum en nágrannar okkar í
Helsingborg tóku okkur öllum svo vel og kenndu okkur margt,
meðal annars að horfa á teiknimyndir á aðfangadag.
Mín helsta jólahefð er á Þorláksmessu þegar húsið lyktar af
hangikjöti. Þá er ég búin að gera allt hreint og fallegt hjá mér.
Skipta á rúmum og gefa börnunum mínum náttföt. Þá máttu allir opna einn sérvalinn pakka. Sá pakki gleymdist ekki í pakkaflóðinu á aðfangadagskvöld. Það var alltaf þvílík gleði að fara í
háttinn eftir að hafa horft á börnin sín sofna með bros á vör.“

Jónína Benediktsdóttir segir
jólin með börnunum hennar
litlum hafa verið einstakur tími.
Ljósmynd/Colourbox

að hann fæddist og reyndar öll jól þar á eftir. Annars gerði dóttir mín, Jóhanna, handa mér myndaalbúm af fjölskyldunni okkar
þar sem hún skrifaði undir hverja mynd. Hún gerir alltaf allt svo
fallega og þessi gjöf er ógleymanleg.
Jólin sem ég fæddi Matthías voru uppáhaldsjólin mín. Ég var
frekar stikkfrí í veisluhöldum. Við hjónin fórum með einkadóttur okkar út um allan bæ í veislu en ljósmæðurnar pössuðu Matthías uppi á fæðingardeild. Amma Jóhanna hafði saumað skærgular eins kápur á okkur mæðgur og við slógum í gegn, eins
klæddar. Ég fór upp á spítala og gaf brjóst inn á milli þess sem
við vorum að heimsækja fólk. Gilda afsökunin fyrir að vera ekki
með svuntuna var að ég átti tveggja daga gamlan heilbrigðan
dreng.

Sonurinn besta jólagjöfin
Hver er besta jólagjöfin sem þú hefur fengið?
„Sonur minn Matthías fæddist 22. desember og þvílík gjöf
sem drengurinn var og er enn þá. Við dönsuðum um húsið eftir

Í S L E N S K T · A U S T F I R S K T · E I N S TA K T

www.hushandanna.is
ER KOMIN Í LOFTIÐ

BLÁKLUKKUBOLLAR BY AUÐUR INGA
VERÐ 6.100.-

JÓLAKVEÐJA HH
FISLÉTT Í PAKKA & FALLEG Á VEGG
VERÐ 3.900.3.500 pr. stk (2 stk)
3000 pr. stk (3 stk og. ﬂ.)

JÓLATRÉ GAMLA TÍMANS
BY EIK MIÐHÚSUM
VERÐ 13.200.-

HREINDÝR BY PÁLL GARÐARSSON
VERÐ 6.900.-
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Desember – virka daga 12 - 18
Laugardagar í aðventu – hefðbundinn jólaopnunartími verslana
Lokað alla sunnudaga í desember · Þorláksmessa 13 - 22
Lokað aðfangadag jóla
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Í þá daga voru börn og mæður um viku á spítalanum, ég var
svo ánægð með þetta að ég fékk að vera 10 daga í algjöru dekri.
Orðið ljósmóðir er eitt fallegasta orð sem til er á íslensku. Ég
átti tengdamóður sem setti okkur fjölskylduna alltaf í forgang
og á jólum sló hún alltaf allar keilurnar, þvílík húsmóðir. Hún
minnti mig á mömmu sem var af sama skólanum þar sem öllu
var flaggað til á jólum og allt gert fyrir börnin en einnig fyrir þá
sem áttu minna. Þær eru í minningunni ekki bara húsmæður
heldur fyrirmyndir og útivinnandi konur af kynslóð þegar allt
var nýtt, saumað, bætt, bakað og gefið.“
Jónína viðurkennir að ekki hafi öll jól í hennar lífi verið auðveld.
„Öll jól eftir að ég skildi við barnsföður minn og þegar börnin
voru hjá honum, þá voru jólin hreint víti. Ég hafði vit á því við
skilnaðinn að semja um sameiginlega forsjá og þrátt fyrir söknuð vissi ég að feður eiga jafnan rétt og við mæður í að umgangast börnin. Þetta var gæfuspor fyrir börnin mín sem öll hafa
fengið að njóta góðs af okkur báðum. Hann hefur verið þeirra
stoð og stytta þegar ég hef verið
veik og Guð einn veit hvað ég er
Jónína hefur
honum þakklát fyrir það.
gaman að því
Í æsku þeirra var það hins vegar
að gefa pakka
mitt að hvetja þau til dáða, kenna
á jólunum.
þeim og þroska þau sem sjálfstæða
einstaklinga sem þau eru öll þrjú í
dag. Þau hafa náð langt þrátt fyrir
að lífið hafi ekki alltaf verið leikur
vegna umræðunnar um mig og
vegna þess að ég bugaðist undan
álaginu. Þau sjá vonandi einn daginn að ég gerði allt til þess að þau
ættu gott líf. Sumt mistókst en flest
ekki. Þau eru svo frábær, heiðarleg
Ljósmynd/Colourbox
og harðdugleg. Mistök mín voru að
drekkja söknuði mínum í áfengi, nú lifi ég fínu lífi án þess og
með þau í fanginu alltaf þegar þau hafa tíma fyrir mömmu sína.“
Hvernig hugarðu að heilsunni um jólin?
„Ég hugsa ekki mikið um heilsuna á jólunum. Heldur fer í
jólafrí og leyfi mér þá að borða góðgæti. Ég er reyndar lítið fyrir
svínakjöt, sem er gott.
Ég elda humarsúpu og baka svani sem synda á súpunni. Ég
vil hafa heimilið hreint og fallegt með jólaljósum. Ég gef öllum
sem ég elska pakka og var mjög óhress þegar bannað var að
gefa systkinabörnum pakka eftir fermingu. Slík röskun fór illa í
mig. En við fengum alltaf jólagjafir frá öllum systkinum pabba
og mömmu og það tengdi fjölskyldurnar. Gjafir þurfa ekki að
vera stórar en alla langar í jólapakka sama hvað þeir þykjast
ekki þurfa neitt.“
Notar sama gamla jólaskrautið
Skreytir þú heima hjá þér?
„Já, ég elska að skreyta þótt í seinni tíð hafi það minnkað.
Sama gamla jólaskrautið gleður mig mest. Dóttir mín er snillingur í jólahaldi og nú lauma ég mér til hennar, þar eru börnin
og jólin eru mest hátíð barna finnst mér. Stundum finnst mér
gott að finna litlu stelpuna frá Húsavík í mér líka og ég leyfi mér
það.“
Áttu góða uppskrift fyrir jólin?
„Já humarsúpuna mína sem ég fékk frá Alfreð Gíslasyni
landsliðsþjálfara. Súpuuppskriftin hans hefur komið í Gestgjafanum og hjá ykkur á Mogganum. Hún er byggð á spænskri uppskrift.“
Er eitthvað sem þér finnst að allir Íslendingar eigi að gera
gagnvart náunganum á jólunum?
„Það er sælla að gefa en að þiggja.“

CHARCOAL + MANDELIC FIX

LÍNA SEM HÖNNUÐ ER TIL ÞESS AÐ AFEITRA HÚÐINA, DJÚPHREINSA, FJARLÆGJA DAUÐAR HÚÐFRUMUR
OG MINNKA HÚÐHOLUR. LÍNAN ER FYRIR ALLAR HÚÐGERÐIR OG HENTAR VEL VIÐKVÆMRI HÚÐ.

CHARCOAL + MANDELIC FIX
SOAP BAR
Sápa sem inniheldur 1% virk kol
og nota má á bæði andlit og líkama.
Kókosolía, mandelsýra og afeitra,
skrúbba varlega og næra húðina.
Mandelsýran jafnar olíuframleiðslu,
vinnur á bólum og veitir húðinni
fallegan ljóma. Sápan er fullkomin
fyrir daglega notkun og hentar
öllum húðgerðum.

CHARCOAL + MANDELIC FIX
CLEANSING PADS
Frábærir hreinsipúðar sem virka vel
á opnar húðholur án þess að þurrka
yfirborð húðarinnar. Þessir afeitrandi
hreinsipúðar fjarlægja óhreinindi og
húðin verður fersk, hrein og björt
allan daginn. Má nota daglega.

CHARCOAL + MANDELIC FIX
GEL CLEANSER
Gelhreinsir sem nota má daglega og
fjarlægir allan farða og djúphreinsar
svitaholur. Mildri mandelsýru er blandað
saman við róandi bambusvatn til þess
að fríska húðina og veita henni raka.
Koladuftið er öflugt náttúrulegt
innihaldsefni sem dregur óhreinindi
úr svitaholum og sléttir áferð húðarinnar.
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Kannski verða jólin bara á Teams
Lára Vilbergsdóttir framkvæmdastjóri og einn af
eigendum Húss handanna
á Egilsstöðum segir að jólin í
ár verði frábrugðin fyrri jólum.
Fólk muni án efa gefa meira af
heimatilbúnum jólagjöfum í ár
og að ilmkerti og sápur seljist
eins og heitar lummur.

Skraut sem
óskar fólki
gleðilegra jóla
er ein eftirsóttasta varan í
versluninni.

Marta María | mm@mbl.is

H

ús handanna var stofnað fyrir
tíu árum og var upphaflega
átaksverkefni margra aðila á
svæðinu í kjölfar hrunsins.
Áherslan var í upphafi á að
selja og kynna íslenska vöruhönnun og listhandverk samhliða því að leggja sérstaka
áherslu á austfirskar vörur úr staðbundnum
hráefnum.
„Markmiðið var að byggja upp vandaðan
sölustað fyrir íslenskar vörur og eftir mætti að
styðja við hönnuði og listhandverksmenn á
svæðinu. Sú áhersla hefur ekki breyst en margt
í umhverfinu hefur breyst og má segja að þessi
fyrstu tíu ár hafi farið í að sigla á milli skers og
báru í rekstrinum. Afmælisárið leit vel út í upphafi árs en þá kom plágan mikla sem við öll erum að berjast við og ætlum að sigrast á saman.
Það gengur ágætlega en þó með því að skerða
þjónustu við viðskiptavini okkar með skertum
afgreiðslutíma í vetur. Fólk er sem betur fer
fljótt að aðlaga sig þessa dagana og ákveðinn
hópur fólks skilur að það er mikilvægt að versla
í heimabyggð við þessar aðstæður sem aldrei
fyrr. Við ætlum að lifa þessar hremmingar af og
gyrða okkur í brók með því að opna langþráða
vefverslun, hushandanna.is. Þær breytingar
hafa orðið að ekki er lengur rekin Upplýsingamiðstöð Austurlands en stjórn félagsins er að
vinna með ýmsar spennandi hugmyndir um
Anddyri Austurlands því við finnum að það er
mikilvægt að taka á móti gestum okkar og
kynna þeim allt það besta sem Austurland hefur
upp á að bjóða. Ferðafólk vill hitta heimamanninn og fá góðar ábendingar um best geymdu
leyndarmálin á svæðinu og við finnum einnig
fyrir því að fólki finnst gaman að skoða hvaða
vörur eru á boðstólum hér. Við segjum stundum
að í Húsi handanna segjum við söguna af því
hver við erum og hvað við kunnum í gegnum
þær vörur sem við erum að selja. Þar spilar
andrúmsloft rýmisins, framsetning vöru og
gestrisni stóra rullu og við fáum mikla endurgjöf frá gestum okkar, sem hvetur okkur til
dáða,“ segir hún.
Hvað heldur þú að verði mest selda varan hjá
ykkur í ár?
„Ég held að það verði jólakveðjan okkar en

Hreindýr eru eitt af einkennum
Austurlands. Hér eru handgerð
hreindýr sem fást í Húsi handanna.

Í versluninni er að finna
hönnun og handverk.

Hús handanna var stofnað
fyrir áratug og hefur síðan
þá notið vinsælda.

Hér má sjá
fallega jólahún hefur slegið rækilega í gegn
Við elskum
skreytingu.
enda fislétt til að senda til vina og
rjúpuna og
vandamanna um heim allan og
hugsum hlýtt
segir allt sem segja þarf,“ segir
til hennar og
hún og minnist á að þau hafi orðið
hvetjum fólk til
vör við aukna sölu á ilmkertum og
að upphefja
góðum sápum á veirutímum.
hana fyrir árlegar
„Einnig seljum við mikið af alls konfórnir hennar á
ar fallegum keramikkaffikrúsum og -bollmatarborðum landsum sem eru mjög vinsælir og svo ætla ég að
manna.“
nefna rjúpur í alls konar útfærslum. Rjúpurnar
Hvað kemur þér sjálfri í jólaskap?
hennar Anne Kaamp leirlistakonu hér á Egils„Þegar það styttist í að dætur mínar, barnastöðum seljast bara upp um leið og þær koma í
barn og tengdasonur komi heim til að halda jólhillur en svo eigum við frá öðrum hönnuðum til
in hjá okkur, sem reyndar verður mjög líklega
dæmis rjúpuflautu, rjúpuhálsmen, rjúpuekki í ár vegna veirunnar vondu. Þau búa öll í
kökudisk, rjúpuveggspjald, rjúpulöber og púða.
Kaupmannahöfn og það stefnir í að það verði

❄

Þegar styttist í að dætur
mínar, barnabarn og
tengdasonur komi heim
til að halda jólin hjá okkur, sem
reyndar verður mjög líklega ekki í
ár vegna veirunnar vondu. Þau
búa öll í Kaupmannahöfn og það
stefnir í að það verði jólahald á
Teams hjá okkur í ár.
jólahald á Teams hjá okkur í ár. Ég hef ákveðið
að láta það ekki taka mig í nefið og ætla að vera
mjög skapandi og finna leið til samveru. Messan
í útvarpinu verður á sínum stað, ilmurinn úr eldhúsinu og svo bara þessi stóíska ró sem jólanóttin færir manni, með góða bók og Nóakonfekt á
kantinum.“
Hvað finnst þér ómissandi að borða í desember?
„Mér finnst voða gaman að fara á eitt jólahlaðborð eða brunch en alls ekki fleiri því það
eru helgispjöll að borða jólamatinn allan desember. Vil bara hafa hann á jólunum og njóta hans
þá.
Mér finnst gaman að prufa að baka eitthvað
sem ég hef ekki gert áður, til dæmis smákökusort, en svo baka ég alltaf skinkuhorn og jólabollur til að eiga í frystinum, sem er góð tilbreyting frá þessu sæta.
Ef ég ætti að nefna eitthvað sérstakt þá verð
ég að nefna ananasbúðing systur minnar sem
alltaf er snæddur í fjölskylduboðinu okkar og
kaniltertuna hennar mömmu. Það eru jólin …“

Sönn jólastemning í Heiðmörk
ólamarkaðurinn við Elliðavatnsbæ í Heiðmörk er
haldinn allar aðventuhelgar af Skógræktarfélagi Reykjavíkur. Þeir
sem vilja ævintýralega
upplifun utandyra ættu
að heimsækja jólamarkaðinn. Hægt er að njóta
útiveru í skóginum, fara
svo í það að velja jólatré
og svo er hægt að kaupa þar
einstakar gjafir.
Fyrir hvert selt tré eru 50
gróðursett. Félagið hefur einnig
haldið utan um handverksmarkað þar
sem sérstök áhersla er lögð á einstakt handverk og matarafurðir.

J

Áhersla á upplifun utandyra
Jólamarkaðurinn verður með breyttu sniði
og hefur að sjálfsögðu verið útfærður miðað

við allar gildandi reglur og
áhersla lögð á að skapa sem
bestar aðstæður fyrir
gesti. Kaffisala verður
utandyra og meiri
áhersla á upplifun utandyra. Þeir sem
heimsækja jólamarkaðinn verða að passa
sig á því að klæða sig
vel svo hægt sé að
njóta útiverunnar til
hins ýtrasta.
Út frá Elliðavatnsbænum
er fjöldinn allur af gönguleiðum
sem sjá má á korti inni á heidmork.is.
Auk þess verður ævintýraleg stemning í
Rjóðrinu þar sem varðeldur mun loga á meðan
markaðurinn er opinn. Á þessu ári hefur gestum í Heiðmörk fjölgað verulega og fögnum við
því að höfuðborgarbúar sæki hingað næringu
fyrir bæði sál og líkama.

Það er hægt að komast í
dúndrandi jólaskap á Jólamarkaðnum í Heiðmörk.
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