Gleðileg jól
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Jól skilnaðarbarna
ólin eru býsna magnaður og ævintýralegur tími. Flestir eru fullir eftirvæntingar og leggja mikinn metnað í
að hafa jólin sem flottust og best. Og mömmur þessa
lands (og auðvitað stöku pabbar) leggja sig fram við að
töfra fram heilan heim sem er fullur af ævintýrum,
glimmeri og sykurhúðuðu stuði og þess gætt vel að lífsblómið sé vökvað. Þótt glassúrinn velli af jólahlaðborði lífsins þá
getur þessi tími líka verið snúinn.
Jólaklisjan er náttúrlega þannig að allir séu glaðir og kátir, nóg
sé til af öllu, ekkert skorti og allir fari saddir og sælir í háttinn á
aðfangadag. Það er því miður ekki þannig allsstaðar.
Þótt jólin eigi að vera gleðihátíð mikil geta jólin verið hræðilega
erfið. Það á ekki bara við um þá sem eiga við erfiðleika að stríða í
lífinu heldur líka hjá þeim sem virðast vera með allt á hreinu.
Jólin eru til dæmis alveg sérkafli hjá skilnaðarbörnum og foreldrum þeirra. Auðvitað eru til milljón útgáfur af jólum skilnaðarbarna en algengt er á Íslandi að foreldrar skiptist á að hafa börnin hjá sér um jól og áramót. Það er að segja, ef börnin eru hjá
móður á jólum eru þau hjá föður um áramót og öfugt. Svona rúllar þetta hjá flestum ár eftir ár þangað til börnin verða það stálpuð að þau halda sín eigin jól.
Ég hélt til dæmis að ég sem skilnaðarbarn sjálf gæti nú ekki
klikkað á neinu þegar ég gekk sjálf í gegnum skilnað. Ég hélt ég
hefði lært svo mikið af hjónaskilnaði foreldra minna að ég væri
útlærð í faginu. En því miður er lífið ekki alveg svo einfalt. Við
þurfum nefnilega að ganga sjálf í gegnum erfiðleika til að vaxa og
þroskast. Við þroskumst ekki af erfiðleikum annarra og við lærum heldur ekki af þeim. Ef við gerðum það þá væru engin vandamál í heiminum.
Fyrstu jólin eftir minn skilnað voru börnin hjá mér og gat ég
hjúfrað mig í foreldrahúsum með ungana mína og látið hugsa um
okkur. Svo komu áramót og þá fór tvöfaldi fjársjóðurinn minn til
pabba síns. Það var furðulegt að upplifa sanna áramótastemningu
með þeim sem manni þykir vænt um en vera á sama tíma svo
rosalega dapur því það vantar svo mikið þegar börnin eru ekki
nálægt.
Þessi fyrstu skilnaðaráramót fór ég því heim snemma og var
þessi sorglega týpa sem hékk á facebook á nýársnótt þangað til
ég sofnaði í sófanum með tölvuna í fanginu. Það sem kom mér á
óvart var hvað það voru margir online eins og ekkert væri eðlilegra. En kannski voru fleiri í áramótablús einir heima hjá sér.
Hver veit?
Ári síðar ætlaði ég aldeilis að passa upp á að ég yrði ekki blúsuð
og var að heiman um jólin. Ég var náttúrlega búin að gera ráð
fyrir að ég yrði svo heilluð af gerviveröld Las Vegas að ég myndi
finna minna fyrir söknuði. Allt gekk vel fyrstu dagana en á Þorláksmessu helltist söknuðurinn yfir. Ég reyndi að hugga mig í
merkjavörumolli þar sem ég klappaði Louis Vuitton og Chanel
töskum, en allt kom fyrir ekki. Blúsinn varð bara ennþá meiri.
Það er nefnilega engin merkjavara eða lúxus sem getur bætt upp
söknuðinn eftir því sem er manni kærast. Og þegar fólk saknar af
öllu hjarta eru ekki til neinar töfralausnir. Fólk þarf bara að druslast í gegnum það og gangast við eigin eymd.
Það sem kom mér á óvart var að það hafði enginn minnst á það
við mig að jólin gætu orðið furðuleg við skilnað og þau hættu ekki
að vera furðuleg þótt tíminn liði. Þetta er svona svipað eins og
með fæðingar. Það hafði aldrei neinn minnst á það við mig hvað
gæti raunverulega gerst þegar kona er að reyna að koma barni í
heiminn. Getur verið að það sé vegna þess að upplifanir fólks séu
svo misjafnar og það sem er lítið mál fyrir einn sé stórmál fyrir
annan? Eða er það vegna þess að ef við værum betur upplýst þá
myndum við kannski ekki treysta okkur í þá vegferð sem lífið
býður upp á?
Ef fólk er innstillt inn á að eiga gott líf og
reyna að gera betur þá lærir það af lífinu og
tekur ákvarðanir úr frá því. Ég veit til
dæmis að það þýðir ekkert að dæla eingöngu dýrum gjöfum í börnin sín til þess
að þau eigi gott líf og séu raunverulega
hamingjusöm. Fólk þarf fyrst og fremst
að vera til staðar fyrir þau og tala við
þau. Gefa börnunum sínum tíma og
leyfa sér stundum að hangsa. Það
verður enginn verri manneskja af
því.
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Prjónaðar flíkur eru góð gjöf
sem gleður.

Það er óþarfi að
fara á hausinn
um jólin.
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áfram, í stað þess að kaupa sérstök spariföt sem eingöngu
verða notuð í örfáum jólaboðum. Ekki gleyma notuðum fötum
af systkinum, frænkum og frændum. Einnig má kaupa fínasta
sparifatnað á nytjamörkuðum og sölusíðum á netinu.
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Samvera þarf ekki
að kosta neitt

Kostnaðaráætlun
Það að setja saman kostnaðaráætlun er ekki nóg eitt og sér, því
nauðsynlegt er að fara eftir henni. Ekki plana hin fullkomnu jól,
skoðaðu frekar hverju þú hefur efni á og hugleiddu í hvað þú
ert tilbúin/n að spandera. Jólin eru nefnilega bara í
nokkra daga, ekki setja nýja árið í uppnám með
óþarfa bruðli.

Jólatónleikar, hlaðborð og tíðar kaffihúsaferðir geta kostað sitt.
Mestu máli skiptir að eyða tíma með fjölskyldu og vinum, en
ekki peningum. Það kostar til dæmis ekkert að grípa í
spil á aðventunni, auk þess sem lítill kostnaður fylgir
því að hittast og baka saman smákökur eða gera
konfekt. Munið bara að skella jólatónlist á fóninn og skemmta ykkur.

Færri og ódýrari gjafir
Jólagjafakaup geta auðveldlega farið út í vitleysu.
Gott er að skrifa niður lista yfir þá aðila sem þú ætlar að gefa jólagjöf, og ákveða svo hversu miklu þú
vilt eyða í hvern pakka. Tilkynntu vinum og ættingjum tímanlega að þú ætlir að gefa færri eða
ódýrari gjafir í ár. Það getur einnig dregið úr
pressu á þá.

Falleg og
ódýr jólaföt
má til dæmis fá á ýmsum sölusíðum á netinu.

Heimatilbúið
konfekt er gjöf
sem gleður.

Ekki fara
á hausinn
um jólin
Ansi margir vakna við vondan draum þegar Visareikningurinn dettur í hús eftir jól. Eyðslupúkinn
gerir nefnilega gjarnan vart við sig á aðventunni.
Svona þarf þetta þó alls ekki að vera, enda má yfirleitt vel draga úr útgjöldunum án þess að það
komi niður á jólastemningunni. Hér að neðan eru
nokkur ráð sem auðvelt er að tileinka sér.
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Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

Notaðu hyggjuvitið
Gjafir þurfa alls ekki að vera dýrar. Þeir sem eru sniðugir geta
vel föndrað gjafir sjálfir en hægt er að fá fullt af hugmyndum á
Pinterest eða öðrum síðum á netinu. Þá má til dæmis kaupa
hluti á nytjamörkuðum og gera upp, búa til konfekt, baka dýrindis smákökur eða prjóna trefil. Þeir sem ekki eru flinkir í
höndunum, eða góðir að baka, geta gefið heimatilbúnar ávísanir. Boð í dögurð eða barnapössun gæti til dæmis slegið í
gegn.

Verslaðu á útsölum
Þeir sem sýna fyrirhyggju geta að sjálfsögðu byrjað að kaupa
gjafir löngu fyrir jól. Gott er að notast við útsölur, auk þess sem
bókamarkaðir standa ávallt fyrir sínu. Með þessu móti má einnig dreifa kostnaðinum yfir lengra tímabil í stað þess að strauja
kortið óheyrilega í desember.

Umhverfisvænt og ódýrt
Gjafapappír er kannski ekki dýr, en safnast þegar saman kemur. Kjörið er að nota það sem til fellur á heimilinu eins og dagblöð og auglýsingabæklinga sem hrúgast inn um lúguna. Sumir
geyma einnig pappír eða gjafaöskjur utan af eigin gjöfum og
nota að ári. Þá má vel nota afganga af garni eða tína köngla til
að skreyta gjafirnar með. Þarna má spara svolítinn aur, auk
þess sem endurvinnslan kemur sér vel fyrir náttúruna.
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Gætið hófs í
matarinnkaupum
Oftast er óþarfi að kaupa svona mikið af matvöru
og sælgæti. Gerðu innkaupalista og farðu vel yfir
hann. Er í raun og veru þörf fyrir allt þetta gotterí?
Rifjaðu upp hvað varð afgangs síðustu jól og lenti í
ruslinu? Mundu líka að gjarnan hefst heilsuátak
skömmu eftir áramót, og því ekki gott að vera með
fulla skápa af konfekti. Ef þú sérð um matarboð á
jólum getur þú beðið gesti að borga í matnum, skaffa
drykki, meðlæti eða eftirrétti.

Gjafalaus jól
Þeir allra hörðustu kjósa hugsanlega að tileinka sér
gjafalaus jól og sleppa hreinlega öllu pakkastandi
og gjafakaupum.

Ekki spandera í skraut
Jólaskraut er rándýrt, það má því bæði notast
við gamla góða skrautið í stað þess að fjárfesta í glænýju prjáli eftir nýjustu tískustraumum. Einnig má gera góð kaup á nytjamörkuðum og útsölum eftir jól. Þá er sniðugra
að kaupa frekar vandað skraut, sem endist, í
stað þess að eyða í muni sem lenda líklegast í
ruslinu eftir jól.

Jólaskraut þarf ekki
að vera dýrt, til
dæmis má nota
greni úr garðinum.

Jólakötturinn
er löngu dauður
Það er alger óþarfi að kaupa nýtt jóladress á hverju ári.
Bæði er gáfulegra, hagstæðara fyrir pyngjuna og betra fyrir
jörðina að notast við það sem finna má í skápnum. Ef krakkana
vantar ný föt er gott að fjárfesta í fötum sem þau geta notað
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Jólagjöfin í ár

50
GB
fylgja með
snjallsímum

Flottur kaupauki með
Galaxy S8 og S8+
Bættu 5.000 kr. við kaupin og fáðu
Harman/Kardon Go Play hátalara eða
Samsung Gear Fit 2 Pro heilsuúr.
Kíktu á úrvalið í næstu verslun
eða á vodafone.is

Framtíðin er spennandi.

Ertu til?
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Smáfólkið hefur gaman af
því að skreyta piparkökur.

Mörgum þykir laufabrauð ómissandi með jólamatnum. Það er einnig mikil stemning að skera það út.
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Skautaferð er klassísk leið til
að koma sér í jólagírinn.

Morgunblaðið/Skapti Hallgríms
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Ekki gleyma gamninu á aðventunni
Aðventan á að vera ljúf og skemmtileg, en ekki undirlögð af streitu og önnum. Auðvitað þarf ýmislegt að græja og gera en fólk
ætti þó að reyna að gleyma sér ekki í lífsgæðakapphlaupinu. Aðventan er nefnilega til þess að njóta.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

Heimatónleikar
Margir komast ekki í jólaskap nema þeir nái að skella sér á jólatónleika. Þeir sem eru lítið gefnir fyrir hefðbundna jólatónleika geta
brugðið á leik og haldið gleðskap þar sem gestir geta spreytt sig á
jólakarókí. Þeir sem kunna á hljóðfæri geta jafnvel séð um undirleik
og spilað nokkur vel valin lög á meðan gestir hefja upp raust
sína.

Spilakvöld með fjölskyldunni
Flestir hafa gaman af því að taka í spil og því ekki vitlaust að kalla
stórfjölskylduna eða vini saman. Þá má auðvitað færa spilakvöldið
upp á næsta stig, klæðast ljótum jólapeysum upp á stemningu,
skella í sig heitu kakói og piparkökum, eða jólabjór ef stemning er
fyrir slíku.

Óhefðbundin jólamyndataka

til að mynda orðið prýðilegir jólasveinar og sultukrukkur geta fengið nýtt líf
sem kertastjakar.

Minningakrukka
Því ekki að búa til fallegar minningar og láta ástvini vita hversu mikilvægir
þeir eru. Það er fallegur siður að útbúa minninga- eða hróskrukku, þar sem
fjölskyldumeðlimir skrifa fallega athugasemd, minningu eða hrós, fyrir aðra
meðlimi. Fjölskyldan les síðan orðsendingarnar í sameiningu.

Smákökubakstur
Hjá sumum koma jólin einfaldlega ekki nema búið sé að skella í nokkrar
sortir. Í dag má auðveldlega stytta sér leið og notast við tilbúið kökudeig sem
fæst í flestum verslunum. Einnig hafa börn gaman af því að skreyta piparkökur, sem auðvitað má kaupa tilbúnar. Þá vilja sumir frekar útbúa gómsætt konfekt
sem einnig er tilvalið til gjafa.

Því ekki að skella í óhefðbundna jólamyndatöku fyrir jólakortin.
Ljótar jólapeysur standa alltaf fyrir sínu en gjarnan má færa glensið upp á annað stig, til dæmis með því að pakka krökkunum inn í
skrautlegan jólapappír, hengja jólaseríu á ömmu eða hvað svo sem
fólki dettur í hug. Stórfjölskyldur og vinahópar geta einnig blásið til
keppni og veitt verðlaun fyrir skemmtilegustu jólamyndina.

Laufabrauð
Það er góð skemmtun að skera út laufabrauð, og
jafnvel enn skemmtilegra að borða afraksturinn. Margir hafa það fyrir hefð að hittast á aðventunni og útbúa
girnilegt og gómsætt laufabrauð sem síðan er borið fram
með jólasteikinni.

Safnarölt

Upplestrarkvöld

Það er notalegt, auk þess sem það nærir andann, að
skella sér á safnarölt. Á Íslandi má finna urmul af söfnum
sem ættu að höfða til allra. Sum söfn, til að mynda Árbæjarsafn og Þjóðminjasafn, setja einnig saman sérstaka
aðventudagskrá fyrir hátíðarnar.

Fyrir jólin keppast rithöfundar við að lesa
upp úr nýútkomnum verkum sínum. Hvað
er huggulegra en að setjast niður eftir
annasaman dag og láta lesa fyrir sig
upp úr góðri bók.

Föndur

Því ekki að hressa svolítið upp á
hina árlegu jólamyndatöku? Jólaseríur geta til að mynda sett
skemmtilegan svip.

Flestum börnum þykir skemmtilegt að föndra, og enn skemmtilegra að skreyta með eigin
handverki. Það er því tilvalið að
nota það sem til fellur á heimilinu til að búa til jólaskraut.
Klósettrúllur og könglar geta

Getty Images

Skautaferð

Væri ekki tilvalið
að skella sér í
jólakaríókí á aðventunnni?

Getty Images

Að renna sér á skautum í
skammdeginu er klassík sem
svíkur engan. Ef veður leyfir er
ekki verra að renna sér utandyra. Þá er tilvalið að skottast á
kaffihús á eftir og sturta í sig
heitum vetrardrykk til að ylja sér.

Verið ve
lk
á jó l ad a o m i n
g
Á rb æ j a s k r á
rsafns
sunnuda

gana 3.
10. og 1
kl. 13–1
7. des.
7

www.borgarsogusafn.is

Samvera í staðinn
fyrir súkkulaði
Gamla, góða súkkulaðidagatalið stendur alltaf fyrir sínu enda ekki amalegt að hefja daginn á sætum mola. Ekki eru þó allir hrifnir af
því að byrja daginn á því að fóðra börnin sín
með súkkulaði, og hafa samverudagatöl því
verið að sækja í sig veðrið að undanförnu.
Auðvelt er að föndra samverudagatal,
sem er hefðbundið að því leyti að einn gluggi
er opnaður á degi hverjum. Eins og nafnið gefur til kynna er þó ekki að finna sælgætismola í því,
heldur uppástungu að skemmtilegri samMargir vilja
verustund fyrir fjölskylduna.
síður að
börnin hefji
Oft þarf ekki mikið til að gleðja krílin, til að
daginn á
mynda getur föndur, heimsókn á bókasafnið,
sælgæti.
sundferð, smákökubakstur, fjöruferð eða heimsókn til ömmu og afa slegið í gegn. Þá má einnig fara og
kaupa jólatré, henda upp jólaskreytingum, útbúa jólaárdegisverð á náttfötunum, skreyta piparkökur, renna sér á sleða
eða spila. Í raun hvað svo sem fólki dettur í hug að gera.

Fallegt jóladagatal er mikið
augnayndi.
Getty Images

TIL:

FRÁ:

ÁVÍSUN Á:

Ömmu og afa
Barnabörnunum
Langan göngutúr
og kakó

Jólagjafabréf
Jólagjafabréf Air Iceland Connect gefur kjörið tilefni til að njóta innihaldsríkrar
samveru hvar sem er á landinu með þínum nánustu. Með hverjum viltu eiga
ævintýralegar óskastundir?
Það gæti ekki verið einfaldara. Þú ferð inn á airicelandconnect.is/gjafabref,
velur þá upphæð sem þú vilt gefa, kaupir, prentar og jólagjöfin í ár er komin!
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Edda Björgvins
er agalega mikið
jólabarn.

Morgunblaðið/Eggert

Sofnuðu öll til skiptis
yfir jólapökkunum
Að sögn Eddu Björgvins er æðislega áríðandi að hafa stemningu, stuð, kerti, mandarínur og
jólaseríur hreint alls staðar í desember, enda segir hún að jólin bjargi hreinlega skammdeginu.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is
g byrja að tína jólaskrautið upp á fyrsta degi
aðventunnar. Þetta er náttúrlega uppeldið,
en ég ólst upp við að það var ekkert byrjað
að skreyta fyrr en kveikt var á fyrsta aðventukertinu. Jólatréð var aldrei skreytt fyrr
en á aðfangadag og síðan falið. Þegar það
var afhjúpað þyrptust börnin svo inn í gleðikasti,“ segir
Edda og bætir við að hún hafi sjálf tileinkað sér þennan sið.
„Ég hef reynt að vera í þessum dúr. Ekki að skreyta of
snemma og ekki byrja að spila jólalög of snemma. Svo á ég
náinn ættingja sem byrjar að spila jólalög í nóvember og
spilar þau út febrúar. Ég ber fulla virðingu fyrir því, það
bjargar geðheilsu hans,“ segir Edda og hlær, en að hennar
mati draga jólin fram gleði og hlýju í fólki.
„Ef við þurfum einhvern tímann á því að halda, þá er það
núna. Akkúrat í ljósi þess sem hefur verið að gerast í samfélaginu. Ég held að það sé óskaplega gott ef allir gleyma
sér, fara að faðmast, kveikja á kertum og finna kærleikstilfinningu í brjóstinu. Íslendingar eru svo magnaðir, við förum í sveiflur öll saman og ég get vel trúað því að við náum
að taka höndum saman núna og fara í jólasveifluna sem
aldrei fyrr.“

É

Dreymir hinn fullkomna desember
Aðventan getur verið strembinn tími fyrir leikara, sér í
lagi þá sem leika í jólasýningum og áramótaskaupinu. Edda
hefur fengið að kynnast jólastressinu af eigin raun, og
dreymir hana því um hinn fullkomna jólamánuð sem einkennist eingöngu af notalegheitum.
„Við hjónin lentum stundum í því að vera saman á milljón
og þurfa síðan að kaupa jólagjafir á Þorláksmessu og redda
öllu. Það var hræðilegt. Ég verð að játa að það auðveldar

leikurum sem eru í jólasýningum, eða áramótaskaupinu, að
eiga einhvern að til þess að passa að börnin fái jólin. Ég
man þegar ég var orðin einstæð móðir hvað það var kvalafullt að geta ekki átt mánuðinn eins og ég sá alltaf fyrir
mér í hillingum. Mig dreymdi að jólamánuðurinn færi bara
í að kveikja á kertum, heimsækja vini og ættingja, fá mér
kakó með rjóma hér og þar, baka piparkökur og vera í einhverju föndur- og bökunarstússi,“ segir Edda og bætir við
að ennþá hafi ekki tekist að láta þann draum rætast. En
hvað gerði hún til að vinda ofan af versta jólastressinu þegar álagið var mikið?
„Í rauninni er dálítið sorglegt að segja það, en þeir sem
ofhlaða sig af vinnu eða áhyggjum ná eiginlega ekkert að
vinda ofan af því. Ég man að einhvern tímann var maturinn
ekki tilbúinn hjá okkur fyrr en á miðnætti því það var svo
mikið að gera. Við þurftum að fela allar klukkur fyrir börnunum, og ég man hvað það var kvalafullt að reyna að halda
sér vakandi á meðan verið var að taka upp pakkana. Við
sofnuðum öll til skiptis. Þetta eru verstu jólin sem ég man,
en síðan hefur þetta aldrei verið svona slæmt. Síðustu jól
hef ég náð að borða á réttum tíma, það er strax svo rosalegur sigur frá því í gamla daga þegar maður var á hlaupum og var heppinn ef maður náði að borða fyrir klukkan
átta,“ segir Edda. En skyldi hún sjá fram á notaleg jól í ár?
„Það sem hefur gerst nýverið er að börnin eru komin
með eigin fjölskyldur. Ég er því hætt að reyna að draga
þau öll til mín heldur borða ég hjá þeim til skiptis, sem er
alveg dásamlegt. Þá fæ ég frí. Ég segi þó ekki að við skiptumst á, því einhleypingarnir í minni fjölskyldu hafa gjarnan
borðað hjá mér og svo höfum við farið og knúsað alla fjölskylduna eftir matinn. Núna síðustu tvenn jól hef ég þó
verið hjá börnunum mínum, en það er ótrúlega notalegt og

yndislegt. Þá lokar maður bara á eftir sér heima og hefur
kertin og mandarínurnar tilbúnar, svo þegar maður kemur
heim eftir allt saman er allt tandurhreint og fínt. Ég er
strax farin að upplifa miklu minna stress, og ég veit að
þessi draumadesember á eftir að koma.“
Í jólasveinabúningnum langt fram á sumar
Það er ekki hægt að sleppa af Eddu takinu án þess að
biðja hana að rifja upp einhverja hressilega og eftirminnilega jólasögu, enda af nógu að taka.
„Ég er nú búin að segja söguna af því þegar við urðum
að henda jólatrénu af því að kötturinn meig á það allan desember, og allir kettir í hverfinu, nokkrum sinnum. Hún er
eiginlega orðin dálítið gömul, en það var hroðalegur harmur,“ segir Edda létt í bragði og afræður að dusta rykið af
gamalli sögu af syni sínum, Björgvini Franz, í staðinn.
„Ég átti mjög sérviskulegan dreng sem neitaði ein jólin
að pakka niður jólasveinabúningnum sínum. Hann fór síðan
í honum niður í bæ 17. júní. Systir hans, sem var orðin unglingur, neitaði að ganga við hliðina á honum því hún
skammaðist sín svo hroðalega mikið. Hann tók samt ekki
annað í mál en að klæðast búningnum og það var enginn að
þræta við þann þrjóskupúka. Þannig að það er jólabúningasagan sem enginn mun gleyma. Við foreldrarnir vorum
svo frjálslynd að við vorum ekki að fetta fingur út í þetta,
en systir hans hét því að hún myndi aldrei nokkurn tímann
fara með okkur neitt þar sem barnið myndi verða sér til
skammar aftur,“ bætir Edda við, sem einnig lumar á heilræði fyrir landsmenn.
„Friður, gleði og húmor á jólunum eru skilaboðin mín til
þjóðarinnar. Steingleymið svo öllum leiðindum. Ég legg til
að desember verði tekinn í það.“

Mikið úrval af fallegri gjafavöru frá
lene bjerre, greengate, hübsch, sirius,
oohh, bahne, house doctor ofl
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Guðrún María og Páll
Þór eignuðust þær
Dagbjörtu Hönnu á
aðfangadag og Maríu
Bjarney á páskadag.

Morgunblaðið/Eggert

Ekkert sem toppar
það að fá barn í jólagjöf
Á meðan flestir landsmenn sátu við matarborðið og gæddu sér á jólasteikinni jólin 2009 buðu þau Guðrún
María Magnúsdóttir og Páll Þór Vilhelmsson frumburð sinn, Dagbjörtu Hönnu, velkominn í heiminn.
Stúlkan lét bíða eftir sér en móðir hennar mælir með því að eiga barn á aðfangadag.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Þorláksmessu árið 2009 rölti Guðrún
María kasólétt um bæinn, búin að skipuleggja aðfangadagskvöld með fjölskyldu
sinni og Páli Þór manni sínum. Planið
breyttist hins vegar þegar Guðrún María
missti vatnið á aðfangadagsmorgun. Guðrún María og Páll Þór bjuggust reyndar alveg eins við því
að stúlkan léti sjá sig á jólunum enda átti hún að fæðast 13.
desember. „Ég var oft búin að gera grín að því á meðgöngunni að hún kæmi á jólunum. Pabbi er náttúrulega jólabarn
líka, hann fæddist á jóladag nokkrum mínútum eftir miðnætti,“ segir Guðrún María.
Það er eins og það hafi verið skrifað í stjörnurnar að Dagbjört Hanna ætti að koma í heiminn á jólunum enda komið
langt fram yfir settan dag og búið að bjóða móður hennar í
gangsetningu rétt fyrir jól sem hún afþakkaði. „Ég
vildi leyfa mér að klára þessa daga sem má fara
framyfir,“ sagði Guðrún María sem átti tíma í
gangsetningu eftir jól.
„Ég átti hana á Landspítalanum, það var
rosalega róleg stemning. Það var skreytt
með jólaskrauti og boðið upp á jólamat.
Dagbjört
Hanna kom í
Ég held að það hafi verið hamborgheiminn korter
arhryggur eða eitthvað svoleiðis,“ segir
yfir sjö á
Guðrún María sem hafði ekki mikinn
aðfangadagstíma til að borða kvöldmat þar sem Dagkvöld.
björt Hanna fæddist korter yfir sjö um
kvöldið. Móðir Guðrúnar Maríu kom þó með
afganga fyrir nýbökuðu foreldrana seinna um
kvöldið.
„Við gerum oft grín að því að við séum alveg
svakalega trúuð,“ segir Guðrún María og hlær en yngri

Á

Dagbjört Hanna
er mikið jólabarn.

❄

Dagbjört er mikið jólabarn
og segir móðir hennar að
henni finnist eins og allir
séu að halda upp á afmælið sitt á jólunum

dóttir þeirra hjóna, María Bjarney fæddist á páskadag fyrir
rúmum tveimur árum. Guðrún María hefur því upplifað að
eiga barn bæði um jól og páska og mælir eindregið með því
að eiga barn á jólunum. „Það var miklu rólegri stemning á
aðfangadag. Það var alveg mun meira að gera í apríl þegar
ég átti seinni stelpuna og við þurftum að bíða eftir því að
læknir gæti komi til þess útskrifa hana og eitthvað svona.
Það var einhvern veginn ekkert svoleiðis með hina. Ég fékk
ljósmóður til þess að sitja hjá mér klukkutímum saman til
þess að ræða við mig um brjóstagjöf þannig þjónustan var í
rauninni miklu betri á aðfangadag af því ljósmæðurnar
höfðu svo góðan tíma.“
„Það er ekkert sem toppar þessi jól og örugglega ekkert
sem mun geta það bæði hjá okkur foreldrunum og ömmunum og öfunum og öllum,“ segir Guðrún María um þessi
óvenjulegu jól. Í dag passa þau vel upp á að afmæli Dagbjartar Hönnu týnist ekki í öllum jólaæsingnum. Oft halda
þau fjölskylduafmæli milli jóla og nýárs og vinaafmæli fyrir
jól. „Foreldrum finnst það bara geggjað að fá að skila
barninu af sér í nokkra tíma rétt fyrir jól og fá tvo tíma í
friði til að versla og svona,“ segir Guðrún María og segir
Dagbjörtu Hönnu jafnvel fá fleiri afmælisgjafir en aðrir. Alls
staðar þar sem hún kemur yfir jólin fær hún afmælispakka,
meira segja frá fólki sem er ekki boðið í afmæli til hennar.
Dagbjört er mikið jólabarn og segir móðir hennar að
henni finnist eins og allir séu að halda upp á afmælið sitt á
jólunum. „Hún byrjar að tala um hvernig hún ætlar að hafa
afmælið sitt í september og hvenær hún getur byrjað að
skreyta fyrir jólin og hvort það sé nú ekki að fara koma vetur. Þegar snjórinn kom í nóvember langaði hana að fara
skreyta og rífa upp jólatréð,“ segir Guðrún María um litla
jólabarnið sitt.

12 Jólablað Morgunblaðsins

Þakklætisdagbók
og núvitundaræfingar hafa reynst
vel gegn kvíða.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Hollt að tileinka sér
þakklæti á aðventunni
Margir upplifa mikla streitu í kringum jólin, enda væntingarnar gjarnan í hærra lagi. Streita er bæði óholl
fyrir líkama og sál en hún getur valdið hækkuðum blóðþrýstingi, lélegum nætursvefni og veikara ónæmiskerfi. Helga Arnardóttir, master í félags- og heilsusálfræði, hefur sérhæft sig í jákvæðri sálfræði, en hún
kann ýmis góð ráð til að komast glaður í gegnum aðventuna.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

g held það sé aðallega tvennt sem getur valdið manni álagi og vanlíðan um jólin. Annars
vegar það að við setjum oft á okkur pressu
um að standast væntingar sem við höldum að
aðrir geri til jólanna. Okkur finnst við
kannski þurfa að kaupa fullkomnar gjafir,
sem getur valdið fjárhagsáhyggjum, okkur finnst við þurfa
að hafa heimilið rosalega fínt og halda alls konar boð. Svo
held ég að þegar eitthvað er að, til dæmis ósætti í fjölskyldum, ástvinamissir, skilnaður eða eitthvað slíkt, komi það
gjarnan upp á yfirborðið um hátíðirnar. Hugsanlega talast
einhverjir fjölskyldumeðlimir ekki við og treysta sér því
ekki til að mæta í jólaboð. Ef fólk hefur misst einhvern nákominn er söknuðurinn einnig oft meiri um jólin. Svo geta
skilnaðir verið snúnir og ég held að margir séu að eiga við
eitthvað í þessum dúr,“ segir Helga, en hvað getum við gert
til að draga úr streitu og njóta jólanna í botn?
„Þakklæti er mjög öflugt tól í baráttunni og hefur verið
mikið rannsakað undanfarin 15 ár. Öll höfum við þennan
eiginleika innbyggðan í okkur að mismiklu leyti. Það er
hversu auðvelt við eigum með að finna fyrir þakklæti og
hversu auðvelt við eigum með að taka eftir því góða sem við
höfum nú þegar í lífinu. Rannsóknir sýna það til dæmis að
fólk sem er þakklátt að eðlisfari er við betri heilsu en aðrir
og býr við betri félagsleg tengsl,“ segir Helga og bætir við
að fólk þurfi ekki að örvænta ef það tilheyrir ekki hópi
þeirra sem eru þakklátir að eðlisfari.
„Góðu fréttirnar eru að maður getur ræktað eiginleikann
með sér. Ýmsar leiðir eru færar, en það sem hefur verið
mest rannsakað er að halda þakklætisdagbók. Til eru nokkrar útgáfur og fólk þarf að finna út hvað því hentar best. Til
dæmis er hægt að skrifa daglega í bókina nokkra hluti sem

É

maður er þakklátur fyrir. Þetta er líka hægt að gera annan
hvern dag, eða einu sinni í viku. Sumum finnst gott að gera
þetta í vikulok, líta á yfir vikuna og hugleiða bæði það sem
gerðist og líka almennt séð aðstæður sínar og fólkið í kringum sig. Í rauninni skiptir ekki öllu máli hvernig maður gerir
þetta. Maður þarf bara að finna út hvað hentar manni best,“
segir Helga og bætir við að nauðsynlegt sé að koma dagbókarskrifunum upp í vana, svo þau gleymist hreinlega ekki.
„Fólk byrjar oft rosa spennt, en gleymir þessu svo. Það
er því mikilvægt að búa sér til kerfi svo auðveldara sé að
muna eftir þessu. Það getur virkað að stilla áminningar í
símann eða kaupa sér sérstaka bók og hafa hana á náttborðinu eða einhvers staðar þar sem maður sér hana,“ bætir
Helga við.
„Meðal þess sem rannsóknir hafa sýnt fram á er að fólk
fer að eiga auðveldara með að finna fyrir þessari þakklætistilfinningu eftir að hafa stundað æfinguna reglulega. Fólk
fer að finna fyrir meiri bjartsýni og taka meira eftir góðu
hlutunum í kringum sig. Þar af leiðandi eykst trúin á að
góðir hlutir muni gerast. Þetta eykur því bjartsýni, vellíðan
og góðvild. Það hefur líka sýnt sig að þetta dregur úr einkennum streitu,“ segir Helga og bætir við að það reyni
gjarnan á tengslin við fjölskyldu og vini um jólin. Þá geti
bætt tengslin að halda þakklætisdagbók.
„Þá sérstaklega þegar maður beinir þakklæti að fólkinu í
kringum sig. Hvort sem maður gerir það innra með sér,
maður getur skrifað það í dagbókina og reynt að finna fyrir
þakklætinu. En það er líka hægt að tjá fólki þakklæti. Sumum þykir það óþægilegt og vandræðalegt, en aðrir eru mjög
opnir með það. Þeir sem finnst það óþægilegt geta látið
duga að hugsa til manneskjunnar,“ segir Helga.
„Núvitundaræfingar eru líka öflug leið til að draga úr

streitu. Það þarf ekki að fara í eitthvert rosalegt prógramm,
það getur verið nóg að setjast niður í fimm mínútur á dag.
Til dæmis er hægt að hlusta á einhverja hugleiðsluæfingu á
Youtube eða notast við smáforrit eins og HappApp og þar
eru nokkrar hugleiðsluæfingar. Fólki vex þetta oft í augum
og heldur að það þurfi að setjast niður í 20 mínútur á dag,“
segir Helga. En hvernig skyldi hún sjálf ætla að komast hjá
mikilli streitu um jólin?
„Mér finnst svolítið sniðugt að pæla í lífsgildum sínum
fyrir jólin. Það er hvernig lífi ég vil lifa og hvað skiptir mig
máli. Það geta verið alls konar hlutir; heilsan, vináttutengsl,
að verja tíma með börnunum, fjárhagslegt öryggi og svo
framvegis. Það er misjafnt hvað er efst á lista hjá hverjum
og einum. Ég held það sé gagnlegt fyrir okkur öll að hugsa
svolítið út í þetta fyrir jólin og skipuleggja þau út frá lífsgildum okkar. Mér persónulega finnst tengsl við vinina,
barnið mitt og fjölskylduna mjög mikilvæg. En líka sjálfsumhyggja, að hlúa að sjálfri mér. Að mér líði vel og ég hafi
það notalegt. Ég er þúsund sinnum betri mamma þegar ég
hugsa vel um sjálfa mig. Hvernig get ég skipulagt mig og
haldið í heiðri að hlúa vel að sjálfri mér? Ég veit að ef ég
geri það hlúi ég vel að fólkinu í kringum mig,“ segir Helga.
„Svo er eitt í viðbót varðandi lífsgildin. Við gerum oft ráð
fyrir því að allir vilji hafa jólin á ákveðinn hátt, án þess að
ganga úr skugga um að það sé í rauninni rétt hjá okkur. Ég
held að það geti verið sniðugt að ræða við fjölskylduna um
þeirra væntingar til jólanna og komast þannig hjá því að
hafa fyrir því að gera eitthvað sem enginn kærir sig ef til
vill um í raun. Sumir vilja kannski ekki fara í öll þessi fjölskylduboð, sem geta hreinlega verið streituvaldandi. Það
skiptir máli að öllum líði vel og fjölskyldan hafi það notalegt
saman.“
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VERÖLD HVÍLDAR
BETRA BAK – LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

NOTALEGAR GJAFIR F YRIR ÞÁ
S E M Þ É R Þ Y K I R VÆ N S T U M

®

TEMPR AKON
ADVANCE SÆ NG
Stærð: 135 x 200 cm. Einnig fáanleg
135 x 220 cm og 200 x 220 cm.
Fylling: 90% hvítur gæsadúnn.
Þyngd: 600 g.

DANA DRE A M ME DIUM

SATIN S TRIPE DÚNSÆ NG

PURE SLEEP PREMIUM

Hlý og létt dúnsæng (650 gr).

Hlý og létt dúnsæng (650 gr).

Hlý og létt gæsadúnsæng (650 gr.)

80% andadúnn, 20% smáfiður.

90% hvítur andadúnn, 10% smáfiður.

100% hágæða gæsadúnn. Með vönduðu

100% bómullar áklæði.

Með vönduðu bómullarsatín áklæði.

bómullarsatín áklæði.

15.920 kr. J ÓL ATILBOÐ

22.900 kr. J ÓL ATILBOÐ

39.900 kr. J ÓL ATILBOÐ

Fullt verð: 19.900 kr.

Fullt verð: 29.900 kr.

Fullt verð: 49.900 kr.

SÆNGURFATNAÐUR FRÁ
HEIMSÞEKKTUM FRAMLEIÐENDUM

LÚX U S B A Ð S LO P PA R
T I LV A L I N J Ó L A G J Ö F

34.900 kr. J ÓL ATILBOÐ
Fullt verð: 44.900 kr.

TEMPR AKON
ADVANCE KODDI
Stærð: 50 x 70 cm
Fylling: 90% hvítur gæsadúnn.

15.900 kr. J ÓL ATILBOÐ
Fullt verð: 26.900 kr.

15%
25%

TEMPR AKON
DÚNSOKK AR

TIL

Fyrir kaldar tær.
Ótrúlega vinsæl
jólagjöf.

A F S L ÁT T U R

J Ó L AT I L B O Ð !

4.990 kr. JÓL ATILBOÐ
Fullt verð: 5.990 kr.

S Æ N G U R F Ö T – J Ó L AT I L B O Ð F R Á : 1 2 .6 6 5 K R .

FA XAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DA L S B R AU T 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

B A Ð S L O P PA R – V E R Ð F R Á : 1 8 .9 0 0 K R .

AFG R E I Ð SLU T Í MI
Mán.–fös. 10–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is
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Að sjálfsögðu
má finna
skautasvell í
þorpinu.

Morgunblaðið/Eggert

„Ímyndunaraflið fer á flug“
Hafrún Hrönn Káradóttir hefur undanfarin ár lagt mikinn metnað í
jólaþorp sem hún og vinkona hennar setja upp fyrir hátíðirnar. Fyrstu
árin var jólaþorpið fremur smátt í sniðum en á undanförnum árum
hefur verkefnið undið verulega upp á sig.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

etta byrjaði árið 2002
en þá bjó ég til piparkökuhús sem ég stillti
upp ásamt leikfangalest og kirkju. Þannig
var þetta í tvö ár. Svo fór ég og
keypti mér eitt hús í viðbót, og
svo ári seinna keypti ég aðeins
meira, en í dag er ég komin með
14 til 15 hús,“ segir Hafrún.
„Ég og Gulla vinkona mín erum
í svona þrjá til fjóra daga að setja
þetta upp, en við byrjum venjulega um miðjan nóvember. Fyrst
eru plöturnar með bakgrunninum
settar upp, svo spáum við og spekúlerum í því hvernig við viljum
haga þessu vegna þess að þorpið
er aldrei eins.“
Hafrún segist komast í mikið
jólastuð um leið og vinnan við
jólaþorpið hefst, enda skammast
hún sín ekki vitund fyrir að vera
jólabarn.
„Stemningin er alltaf voðalega
skemmtileg þegar maður byrjar á
þessu. Þá fer maður að spila jóla❄ SJÁ SÍÐU 16

Þ

Eins og sjá má er mikið lagt í jólalandið, en stöllurnar eru í þrjá til
fjóra daga að setja það upp.

FRÁBÆRT Í PAKKANN
LUR
3,5x HLEÐS
R
EÐSLU
L
H
x
4

8x HLEÐSLUR
Hleðslubanki
ub
ban
banki
nki
2x USB,
mAh
B, 12000
0m
Ah
ÐS
SVERÐ:
S
VE
ERÐ
Ð: 10.876.10.87
76.
TILBOÐSVERÐ:
Verð áður:
ður:
ðu
ur: 13.490.13.49
90.-

Hle
eð
eðslubanki
ðslubanki
Hleðslubanki
2x
x USB,
USB, 5000 m
USB
mAh
Ah
TILBOÐSVERÐ:
TILB
BOÐ
ÐSV
VERÐ
Ð: 8.054.8.05
54 Verð áður: 9.990.H
Hleðslubanki USB
60
6
6000 mAh
TILBOÐSVERÐ: 6.845.Verð áður: 8.490.-

Hl
ð l b ki í seðlaveski
ðl
ð
ki
Hleðslubanki
með Lightning tengi
TILBOÐSVERÐ: 7.006.Verð áður: 8.690.-

7x HLEÐSLUR

Háhraða
hrra
hra
aða hleðslubanki
hleðslub
ban
nki
2x USB
US
SB 10400
SB
040 mAh
TILBOÐSVERÐ:
LBOÐSVERÐ
BOÐSVERÐ 8.054.8 054
Verð áður: 9.990.--

Þráðlaus hátalari með hljóðnema, Bluetooth
TILBOÐSVERÐ: 8.061.Verð áður: 9.999.-

Lampi,
L
am
mpi, kisa
kissa
TILBOÐSVERÐ: 9.677.Verð áður: 11.999.-

Vissual Atlas
Visual
Atlas of the
e World
Worrld
TILBOÐSVERÐ: 14.413.Verð áður: 15.999.-

Þrívíddarlampi,
kaktus
Þ
í íídd
d l
i k
kt
k
TILBOÐSVERÐ: 12.097.Verð áður: 14.999.-

Lampi,
L
i geimfari
i f i
TILBOÐSVERÐ: 10.484.Verð áður: 12.999.-

Book
The Cities
Citie
es B
ook
TILBOÐSVERÐ: 9.008.Verð áður: 9.999.-

Næturljós,
Næ
Næturljós
æturljós kanína
ka ína / panda
p nda
TILBOÐSVERÐ: 5.645.Verð áður: 6.999.-

On
One
ne Pan Roasts
Roa
asts
TILBOÐSVERÐ: 3.873.Verð áður: 4.299.-

MUNDU EFTIR GJAFAKORTI
PENNANS EYMUNDSSON!
540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboðsverð gilda til og með 3. desember.Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Jólalandið hefur
stækkað verulega,
en það byrjaði með
litlu piparkökuhúsi.
Morgunblaðið/Eggert

Jólasveinninn
stendur að sjálfsögðu í ströngu.

Hafrún segir ímyndunaraflið fá lausan
tauminn þegar vinnan
við jólaþorpið hefst.

❄

„Stemningin er
alltaf voðalega
skemmtileg þegar
maður byrjar á
þessu. Þá fer
maður að spila
jólalög, fá sér kaffi
og smákökur.“
Jólaandinn svífur
yfir vötnum.

Frábær fjfjölskylduspil!
Sími: 553-3450 · www.spilavinir.is
Suðurlandsbraut 48 · Bláu húsunum í Skeifunni

lög, fá sér kaffi og smákökur á
milli þess sem maður situr og pælir. Maður setur sig í stellingar,
ímyndunaraflið fer á flug og maður fer svolítið að upplifa gamla
daga. Maður þarf aðeins að pæla í
því hvernig maður vill byggja
þetta upp, enda getur maður alltaf
sagt nýja sögu á hverju ári.“
Þótt Hafrún leggi mikinn metnað í jólaþorpið segist hún ekki
vera með dellu á háu stigi. Í stað

þess að kaupa kynstrin öll af húsum og varningi kýs hún að nota
hyggjuvitið og föndrar því gjarnan
það sem upp á vantar.
„Ég er ekki alltaf að fara út í
búð til að versla í þorpið og finnst
ég alls ekki þurfa að eignast allt.
Ég er mikil föndurkerling og bý
kannski til girðingar, staura og
þvíumlíkt. Maður fær alltaf nýjar
hugmyndir um hver jól. Svo kemur vinkona mín og við hugleiðum

hverju við eigum að taka upp á
næst,“ segir Hafrún.
Eins og gefur að skilja vekur
jólaþorpið mikla kátínu hjá börnum í fjölskyldunni, enda koma vinir og ættingjar gjarnan í heimsókn
á aðventunni til að skoða herlegheitin.
„Þá er lestin sett í gang, kveikt
á ljósum, teknar myndir og spáð
og spekúlerað,“ segir Hafrún,
hress í bragði.

Fyrir þínar
bestu stundir
SMÁRATORG HOLTAGARÐAR
AKUREYRI ÍSAFJÖRÐUR

www.dorma.is
Ný og betri vefverslun

ALLTAF
OPIN
WYOMING
u-sófi

WYOMING

u-sófi á

JÓLAVERÐI
Klassískur u-sófi. Hægri eða vinstri tunga.
Ljós- eða dökkgrátt slitsterkt áklæði
Stærð: 286 x 200 x 80 cm.

30%

Fullt verð: 199.900 kr.

AFSLÁTTUR

Aðeins 139.930 kr.
BORÐLAMPAR

VEGGHILLUR
skemmtilegar hillur
úr viði og svörtu eða
ljósu leðri.

DÚNSÆNGUR
Mikið úrval
Einbreiðar, tvíbreiðar
og barnasængur.

JÓLA-

TILBOÐ

DORMA LUX

31 cm.

Sérlega hlý og mjúk
600 gr. dúnsæng, 140x200 xm

STÆRÐ:
60x20 / 90x20 cm Verð frá:

Verð frá:

8.900 kr.

AFSLÁTTUR

Fullt verð: 23.900 kr.

4.990 kr.

Nú aðeins 17.925 kr.

FALLEG JÓLAVARA

PÚÐAR
margir litir,
fjöbreytt
úrval

Verð frá:

1.290 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)

390 kr.
Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi
512 6800

25%

· 90% dúnn
· 10% smáfiður

46 cm.

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

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur.

af DORMA
LUXE

KERTASTJAKAR
margir litir – þrjár stærðir

Verð frá:

Verð frá:

1.990 kr.

590 kr.
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Markaðurinn sló í
gegn á síðasta ári.

Í Norræna húsinu má fá
vistvænar gjafir sem eru
ekki af verri endanum.

Ýmsir hönnuðir munu selja
vörur sínar á markaðnum.

Sjálfbær jólamarkaður
í Norræna húsinu
Flest viljum við halda hugguleg jól, gefa fallegar
gjafir og borða góðan mat. Í Norræna húsinu verður haldinn glæsilegur jólamarkaður þar sem fólki
gefst tækifæri til að kaupa vistvæna hönnun í jólapakkann.
Ýmsir hönnuðir, handverksfólk og listamenn

munu selja vörur sínar sem ýmist eru endurhannaðar, lífrænar, úrgangslausar, endurunnar, plastlausar eða heimagerðar úr náttúrulegum efnum.
Samskonar markaður var einnig haldinn fyrir síðustu jól og vakti mikla lukku. Í ár verður markaðurinn haldinn 2. desember.

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

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

OPEN UP
TO HAPPINESS.*
H O L I D AY S C O L L E C T I O N 2 0 17 * *

*Choisissez le Bonheur. **Collection Noël 2017.

HYDRA ZEN RAKAKREM 50 ML

RÉNERGIE MULTI-LIFT KREM 50 ML

VISIONNAIRE KREM 50 ML

Hydra Zen næturkrem 15 ml,
Hydra Zen augnkrem 5 ml og
Genifique serum 7 ml.

Rénergie Multi-Lift næturkrem 15 ml,
Genifique augnserum 5 ml og
Genifique serum 7 ml.

Visionnaire Serum 10 ml,
Genifique augnserum 5 ml og
Genifique serum 7 ml.

Algengt verð: 7.799 kr.

Algengt verð: 12.799 kr.

Algengt verð: 9.949 kr.

LA VIE EST BELLE ILMUR

TRÉSOR ILMUR

LA VIE EST BELLE ILMUR

Veldu þína eigin leið að hamingunni,
lúxusaskja með 50 ml EDP ilmi og
La vie est belle húðmjólk 200 ml.

Trésor EDP ilmur 30 ml,
Trésor húðmjólk 50 ml og
Trésor sturtusápa 50 ml.

La vie est belle EDP ilmur 30 ml,
La vie est belle húðmjólk 50 ml og
La vie est belle sturtusápa 50 ml.

Algengt verð: 13.498 kr.

Algengt verð: 6.949 kr.

Algengt verð: 6.949 kr.

HYPNÔSE DRAMA
MASKARI

AUGN OG VARALITAPALLETTA

MONSIEUR BIG
MASKARI

Hypnôse Drama svartur maskari
sem gefur strax mikla þykkingu,
Bi-facil augnfarðahreinsir 30 ml
og mini svartur augnblýantur.

Hypnôse svartur maskari sem
þykkir og byggir upp og
ferðastærðir af HypnôseDrama, Doll eyes og
Volume-á-porter möskurum.

HYPNÔSE MASKARI

Allt í einni tösku: palletta með
6 augnskuggum og 3 varalitum,
tvöfaldur varablýantur og
Hypnôse mini maskari.

Monsieur BIG svartur maskari
sem gefur allt að 12X þykkingu
og 24 tíma endingu, mini Khol
blýantur og Matte shaker gloss.

Algengt verð: 4.444 kr.

Algengt verð: 4.444 kr.

Algengt verð: 4.950 kr.

Algengt verð: 3.636 kr.
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Fallega dekkað
borð að gömlum
sið á Árbæjarsafninu.

Gerður Eygló,
verkefnastjóri
munavörslu
Árbæjarsafnsins.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Flestir vilja halda í
gömlu jólasiðina sem
þeir upplifðu í æsku
Gerður Eygló Róbertsdóttir, verkefnastjóri munavörslu Árbæjarsafnsins, segir jólahefðir Íslendinga tiltölulega lítið hafa breyst síðustu 100 ár,
þótt siðir og venjur hafi að sjálfsögðu þróast í takt við breytta tíma.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is
ólin eru tími hefða, flestir vilja halda í gömlu
jólasiðina sem þeir upplifðu í æsku. Á fyrstu
áratugum 20. aldar var almenn neysla fólks
annars konar en við þekkjum í dag og efnahagur fólks afar misjafn. Fátækt var landlæg fram yfir seinna stríð og vöruúrval takmarkað. Jólahaldið endurspeglaði því efnahag og
aðstæður. Þeir sem minna höfðu milli handanna létu
sér nægja einfalda umgjörð, kerti og spil, meðan þeir
sem bjuggu við betri kjör gátu gert vel við sitt fólk,
keypt bæði fínan mat, gjafir og jólaskraut. En allir reyndu að halda hátíðleg jól, segir Gerður og bætir
við að skraut á alþýðuheimilum hafi fyrst og fremst
verið handgert og fólk hafi
mikið skreytt með músastigum og spýtujólatrjám.
„Kramarhús voru einnig búin til og fyllt með
rúsínum, eða ekki. Flestir
keyptu kerti en heimagerð
kerti þekktust þó. Þeir sem
áttu aura gátu keypt jólatré og
glitrandi jólakúlur. Fram yfir 1950
var yfirleitt aðeins stofan skreytt
Lagtertur og
og það þá gert á Þorláksmessu.
smákökur
Með tímanum varð jólaskraut á
þóttu ómissheimilum landsmanna bæði fjölandi á jólum
breyttara og umfangsmeira. Ljósahér áður fyrr.
skreytingar í glugga fara að sjást
um 1970, algengar voru pappírsstjörnur með ljósaperu
innan í og seinna komu svo aðventuljósin sem enn eru
vinsæl,“ bendir Gerður á, en hvað með dægradvöl og
skemmtun, hvernig var slíku háttað yfir hátíðirnar?
„Hér áður fyrr voru jólin mun heilagri hátíð en er í
dag, víða var bannað að spila á jóladag og margir eflaust hvíldinni fegnir. Jólin urðu snemma fjölskylduhátíð, jólaboð hafa tíðkast lengi og svo jólaböll
og skemmtanir annan dag jóla og eins dagana milli jóla
og nýárs.“
Gerður segir einnig að Íslendingar hafi verið mun
hófstilltari í gjafakaupum heldur en þekkist í dag.
„Í gamla bændasamfélaginu voru jólin fyrst og
fremst haldin hátíðleg með betri mat og hvíld, enginn
átti að vinna á jóladag. Sérstakar jólagjafir tíðkuðust
varla, fólk fékk þó kerti og nýja flík fyrir jólin. Í þéttbýlinu urðu áhrif frá útlöndum fljótlega augljósari. Þar
kepptust kaupmenn við að auglýsa tilvaldar og hentugar jólagjafir af ýmsu tagi. Ungar stúlkur í Reykjavík

J
Jólatré hafa
tekið nokkrum
breytingum síðustu áratugi.
Morgunblaðið/Hari

Verið ve
lk
í s a f n bú o m i n
ð
Á rb æ j a
rsafns
Opið da
glega 13

:00-17:0

0

www.borgarsogusafn.is

❄

„Óhætt er að segja að það jólagjafaflóð sem við þekkjum í dag var
nánast óþekkt fyrirbæri fyrir 1960.“

tóku sig til og bjuggu til jólagjafir handa fátækum
heimilum í bænum árið 1876 og héldu einnig jólaskemmtun fyrir börnin í bænum milli jóla og nýárs.
Þar fengu börnin gjafir og dansað var í kringum
jólatré. Jólabókin varð síðan algeng jólagjöf, sérstaklega á skömmtunarárunum eftir síðari heimsstyrjöld. Sem fyrr fóru jólagjafirnar mikið eftir efnum fólks
og aðstæðum, en óhætt er að segja að það jólagjafaflóð
sem við þekkjum í dag var nánast óþekkt fyrirbæri
fyrir 1960.“
Þrátt fyrir að lítið hafi verið um gjafir í gamla
bændasamfélaginu fengu flestir nýja flík fyrir jólin til
að forðast jólaköttinn.
„Ný flík gat verið margt, prjónaðir sokkar
eða leppar í skóna, kannski ný svunta eða
treyja. Jóladress í okkar skilningi komu
seinna og yfirleitt átti fólk ekkert sérlega
mikið af fötum. Sérstök jólaföt urðu ekki
algeng fyrr en eftir 1960, nema kannski á
fínustu heimilum.“
Gerður segir einnig að maturinn sem borðaður var á jólunum hafi verið fremur ólíkur því sem við eigum að
venjast í dag, þótt boðið
hafi verið upp á það besta
sem til var á heimilinu
hverju sinni.
„Matur á jólum var ætíð
það besta sem hægt var að
bjóða á hverjum tíma. Stundum
var soðið kindakjöt sett í askana,
sem var þá kærkomin tilbreyting frá súrmeti og graut.
Með batnandi efnahag, aukinni verslun og frystingu
matvæla breyttust siðir landsmanna. Um 1960 var
lambakjöt víða á borðum landsmanna um jólin, kótelettur, læri eða hryggur. Þá urðu rjúpur einnig vinsæll
jólamatur. Meðlætið var brúnaðar kartöflur, grænar
baunir og rauðkál, og svo náttúrlega malt og appelsín.
Með fjölbreyttari matvælaframleiðslu varð fjölbreytnin
meiri, hamborgarhryggurinn varð vinsæll og meðlætið
fjölbreyttara.“
En hvaða hefðir höldum við enn í án þess hugsanlega að átta okkur á því að þær eru gamlar?
„Sá siður að fara til kirkju á aðfangadag er gamall
og var mjög ríkjandi langt fram eftir 20. öldinni og enn
í dag eru allar kirkjur landsins fullar út úr dyrum á aðfangadagskvöld. Svo er náttúrlega laufabrauðsskurðurinn afar gamall og skemmtilegur siður sem enn er
ómissandi í jólaundirbúningi margra.“

Sous Vide

Alsjálfvirk, afkastamikil
og endingagóð kaffivél til
heimilisnota. 5 ára reynsla á
Íslandi

Kitchen Aid

Hægeldunartæki
/ 58905

Hrærivél

kr. 19.900,-

kr. 79.900,-

kr. 69.900,-

Hársnyrtitæki
H
ársn
snyrtitæ
æki

ZWILLING vörurnar
eru lofaðar af
fagmönnum um
allan heim.

Jóla
dagar

20%

afsláttur
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Samlokugrill
Samlok
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griill
ll

kr. 6.990,-

Koparpottarnir
K
oparpoottarnir vi
vinsælu
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Gæði
gegn
Gæ
æði í ge
egn

Ð

TILBO

Lilleput
m/hleðslurafhlöðu

Smoothie Blandari
Blandar beint í glasið

JAMIE OLIVER panna
30 cm - Á JÓLATILBOÐI

kr. 3.990,-

kr. 4.990,-

kr. 7.990,-

PIX-EM26-B

TACTN-300-B

20W (10W + 10W RMS) (8) / 7,6cm Full Range hátalarar. / Innbyggt Bluetooth
4.0 m. A2DP 1.2, AVRCP 1.4 stuðningi. / Hljómstillir með 5 stillingum / CD
Geislaspilari með MP3 stuðningi. / USB afspilun með MP3 stuðningi. / FM
Útvarp m. 20 stöðva minni og RDS stuðningi. / Auto Power Off, Klukka, Sleep
Timer, 0,5A USB hleðsla. Tengi: USB, Audio-In, Loftnet

Ð

TILBO

Vandaður plötuspilari með USB tengingu.
Stöðugur platti úr áli.
Reimdrifinn, tveggja hraða: 33-1/3 og 45

kr. 55.900,-

kr. 25.900,-

55” Samsung MU6175
Beint / 1300PQI / 4K / UHD
Kr. 119.900,- Áður 149.900,-

kr. 119.900,-

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

95
ÁRA

1922 - 2017

Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15.

ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ný
Netverslun
Greiðslukjör

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
PENNINN
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

OMNIS
BLÓMSTURVELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655

MENU
Skartgripatré
Verð 9.850,-

IITTALA MÚMÍN
Bollar verð 3.180,Skálar verð 4.490,-

KARTELL BATTERY
Borðlampi – fleiri litir
Verð frá 19.900,-

KAY BOJESEN
Tréfígúrur
Verð frá 5.950,- stk.

Gjafir sem
ALESSI ANNA G

RITZENHOFF

RITZENHOFF

RITZENHOFF

Vínupptakari
Verð frá 6.950,-

Bjórglös og krúsir
Verð frá 2.150,-

Snafsaglös
Verð 1.650,- stk.

Vínglös
Verð frá 2.550,-

KARTELL

LUKKUTRÖLL

SKAGERAK DANIA

KÄHLER OMAGGIO

RITZENHOFF

COMPONIBILI 3ja hurða
Verð frá 17.900,- stk.

Margar gerðir
Verð frá 3.890,-

Skurðarbretti 50x27 cm tekk
Verð 11.500,-

Kertastjaki – þrjár stærðir
Verð frá 3.190,-

ASPERGO glös
Verð 4.900,- 6 stk

POMME PIDOU

ALESSI

GLOBAL

Sparibaukar
Verð frá 3.990,-

Ketill
Verð 19.900,-

Hnífar
Verð frá 14.290,-

CUERO MARIPOSA

ALESSI

SHORN GREY
Verð 209.000,-

Sítrónupressa
Verð 9.900,-

ZACK standur
f /18 nespresso kaffihylki
Verð 7.990,-

Skeifunni 8

|

Kringlunn

ni

IITTALA
KASTEHELMI
Kertastjakar
Verð frá 2.250,-

ARCHITECTMADE
DISCUS fugl
Verð frá 5.990,-

IITTALA
ALVAR AALTO
Vasar 16 cm
Verð frá 18.950,-

BIALETTI

MENU DOUBLE

KARTELL BOURGIE

Mokka könnur
Verð frá 2.290,-

Kertastjaki 32 cm
Verð 19.900,-

Borðlampi – margir litir
Verð frá 34.900,-

gleðja

|

MR.WATTSON

ROSENDAHL

KAY BOJESEN

KÄHLER NOBILI

MENU POV CIRCLE

LED lampi
Verð 19.990,-

Söngfugl
Verð frá 10.750,- stk.

Jólastytta
Verð 11.750,- stk.

Kramarhús f/sprittkerti
Verð frá 4.190,-

Veggkertastjaki brass
Verð 9.900,-

KARTELL TAKE

KÄHLER AHLMAN

IITTALA KASTEHELMI

IITTALA

Borðlampi – margir litir
Verð 10.900,-

Kertastjaki
Verð frá 4.390,-

Krukkur með loki
Verð frá 3.690,-

TOIKKA KUULAS RAIN14 cm
Verð 28.900,-

ROSENDAHL

ROSENDAHL

IITTALA MARIBOWL

KÄHLER HAMMERSHOI

KAREN BLIXEN aðventukrans
Gull verð14.750,-

GRAND CRU kertastjakar
Verð 1.000,- stk.

Skálar
Verð frá 6.350,-

Blómavasi 25 cm
Verð 10.490,-

JUST RIGHT STOFF
Kertastjaki
Verð 7.300,- stk. Gylltur
Verð 5.100,- stk. Silfur

KARTELL

KARTELL CINDY

ROSENDAHL

ABBRACCIAIO kertastjaki
Verð frá 25.390,- stk.

Borðlampi – fleiri litir
Verð 32.900,-

KAREN BLIXEN jólaóróar
Verð frá 2.190,-

Glerártorgi

|

Sími 588 0640

| casa.is

jólakræsingar
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Morgunblaðið/Hanna

Súkkulaði, karamella og
rjómi gera alla eftirrétti betri
Guðlaug Dagmar Jónasdóttir er mikið jólabarn og hefur gaman af því að búa til deserta og
kökur. Hún segir að súkkulaði sé alltaf ómissandi þegar bakstur er annars vegar.
Marta María | martamaria@mbl.is

SYKURHÚÐUÐ
JÓLAHÁTÍÐ
Jólin kalla á endalausa
eftirrétti, súkkulaði,
hnetur, möndlur og síróp.

JÓI FEL
ELSKAR
VILLIBRÁÐ
Finnst rjúpan miklu betri ef
hann skýtur hana sjálfur.

HEILSUSAMLEG
JÓL
Þorbjörg Hafsteinsdóttir
töfrar fram heilsusamlegri
jólamat.

앸

vað kemur þér í
jólaskap?
„Að baka
jólasmákökurnar og hlusta á
jólalög kemur
mér alltaf í jólaskap og svo auðvitað
öll jólaljósin. Ég var í Barcelona fyrir tveimur árum í kringum jólin og
ég hef aldrei komist í jafn mikið jólaskap og þar. Ætli það hafi ekki verið
að hluta til vegna þess að það var
ekkert jólastress. Við röltum um
borgina sem var svo fallega skreytt
og jólatónlist á torgunum, svo rölti
ég um jólamarkaðina með kaffibollann. En jólamarkaðurinn í Barcelona er mjög stór og skemmtilegur.
Það kom mér á óvart hvað allt var
jólalegt þar þó að það væri enginn
snjór,“ segir Guðlaug.
Hvað finnst þér ómissandi
að gera á aðventunni?
„Mér finnst alltaf mjög gaman að
taka rölt niður Laugaveginn og
skoða bæinn og jólaskrautið í búðunum og setjast á kaffihús í einn bolla,“
segir hún.
Guðlaug játar að hún sé töluvert
jólabarn.
„Mér finnst jólin mjög notalegur
tími og flest í kringum jólin. Mér
finnst samt gjafirnar oft komnar út í
vitleysu og fólk of mikið að stressa
sig á því. Ég held að fólk myndi
njóta jólanna betur ef gjafastressið
væri minna. Ég gef reyndar bara

Guðlaug er mjög hrifin af því
að setja desertinn í glerglös.
Það skapar góða stemningu
og er fallegt framborið.

H

gjafir til þeirra nánustu svo þær eru
ekki of margar.“
Hvenær byrjar þú að
undirbúa jólin?
„Ég spái ekki mikið í það fyrr en í
desember eða í kringum fyrsta í aðventu. Ég er kannski búin að grípa

nokkrar jólagjafir í nóvember en
annars skreyti ég ekki fyrr en í desember og er oft að baka bara rétt
fyrir aðfangadag.“
Guðlaug er mikill sælkeri og hefur
alla tíð elskað að baka.
„Ég verð að viðurkenna að ég er

mikill sælkeri og hef mjög gaman af
því að baka. Ætli ég hafi ekki verið
svona 8-10 ára þegar ég fór að
spreyta mig í eldhúsinu. Mér finnst
alltaf gaman að prófa að gera eitt-
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Guðlaug Dagmar
er mikill sælkeri
og hefur gaman
að því að búa til
deserta og kökur.

Súkkulaði er í
miklu uppáhaldi
hjá Guðlaugu
Dagmar.

❄

„Mér finnst jólin mjög
notalegur tími og flest í
kringum jólin. Mér
finnst samt gjafirnar oft
komnar út í vitleysu og
fólk of mikið að stressa
sig á því.“

hvað nýtt en svo eru
það alltaf vissar
kökur og réttir sem
maður gerir aftur og
aftur.“
Hvernig desertar og
kökur eru í uppáhaldi
hjá þér?
„Ég er alltaf hrifin af
franskri súkkulaðiköku og
reyni að breyta henni með því
að hafa mismunandi krem ofan á,
kúlukrem s.s. rjómakúlur og rjómi

Fallegir Aðventukransar

U

Listhúsinu við Engjateig, 105 Reykjavík, sími 551 2050

Opið virka daga kl. 11-18, laugardaga kl. 11-15

brætt saman hefur alltaf verið vinsælt. Svo er ég mjög hrifin af ostakökum og að setja í falleg glös. Þegar það eru stærri veislur set ég
ostaköku í lítil plaststaup. Það er
bæði fallegt á borði og þægilegt að
geta hent svo glösunum.“
Hvað getur þú sagt um þessa eftirrétti sem þú töfrar fram hér?
„Ég er farin að nota Oreo-kökur
meira og meira í bakstur. Mig langaði til að gera einfalt jólanammi sem
börn væru hrifin af. Í fyrstu áttu
kúlurnar að vera einhverskonar
trufflur sem mér finnst alltaf svo
góðar en mig langaði að prófa eitthvað nýtt. Oreo-mintukúlurnar
komu mjög vel út og allir rosalega
hrifnir af þeim. Og ekki verra hversu
einfaldar og fljótlegar þær eru.
Hinn desertinn er ostakaka sem
ég setti í glös. Ég hef smakkað svipaða köku með skyri í en langaði að
breyta henni aðeins. Svo er hún svo
jólaleg með Lu-kexinu og rauðri
sósu. Svo getur maður sett hana í
eitt stórt form eða í glös og skreytt
eins og maður vill.“
Hvaða hráefni er í uppáhaldi?
„Súkkulaði er nánast í öllu sem ég
geri svo já, það er uppáhald.“
Hefur einhvern tímann eitthvað
mistekist í bakstrinum hjá þér?
„Já, það hefur sko komið fyrir oftar en einu sinni. Núna seinast var
það þegar ég var að drífa mig að
gera afmælisköku fyrir karlinn
minn. Ég fékk svo góða Oreokaramelluköku hjá systur minni. Ég
var að drífa mig aðeins of mikið
þannig að karamellan varð alltof lin
og hún flæddi út um allt, hann fékk
bara karamelluköku frá Bakarameistaranum í staðinn.“
Hvað einkennir góða deserta?
„Desertar með súkkulaði, karamellu eða rjóma geta varla klikkað.
Svo verða þeir líka að vera fallegir.“
Hvað ætlar þú að borða á
jólunum?
„Ég held í hefðina og verð hjá foreldrum mínum í hamborgarhrygg. Í

forrétt er sjávarréttahlaup sem er
mjög ljúffengt og í eftirrétt er
heimagerður ís og súkkulaðikaka
sem tilheyrir jólunum.“
Hvað finnst þér best við jólin?
„Ég hlakka alltaf til að borða góðan mat og vera með fjölskyldunni.“
Uppáhaldsjólalagið?
„So Merry Christmas með Celine
Dion er alltaf fallegt og Þú komst
með jólin til mín með Björgvini Halldórs og Svölu.“

Oreo-mintukúlur
14 Oreo-kexkökur (1 pakki)
100 g rjómaostur
100 g hvítt súkkulaði
Bismark-mintubrjóstsykur
Setjið Oreo-kexkökurnar í matvinnsluvél og hrærið svo rjómaostinum saman við. Búið til litlar kúlur.
Bræðið hvíta súkkulaðið yfir
vatnsbaði og hjúpið kúlurnar. Myljið
Bismark-brjóstsykur og stráið yfir.

Kirsuberjaostakaka
500 ml rjómi
60 g flórsykur
100 g rjómaostur
Lu-kexpakki
80 g smjör
Vanillustöng
Kirsuberjasulta
Hindber
Þeytið rjómann.
Hrærið saman flórsykur, rjómaost og vanillu í annarri skál.
Blandið þessu öllu saman í eina
skál.
Setjið Lu-kexið í matvinnsluvél og
bræðið smjör saman við.
Setjið til Lu-kexið í botninn og
ostakökublönduna yfir. Setjið þunnt
lag af kirsuberjasultunni yfir og svo
aftur smá ostakökublöndu.
Skreytið með hindberjum.
Geymið í kæli í að minnsta kosti 1
klst. Gott er að gera kökuna degi áður en hún er borin fram og geyma í
ísskáp yfir nótt.

Komdu jólapökkunum til okkar og við komum
þeim í réttar hendur hratt og örugglega.

Við komum því til skila
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Hnetusteik er vinsæl hjá
grænkerum yfir hátíðirnar.

Það var mikil stemning á
námskeiðinu í fyrra.

Kræsingarnar eru
ekki af verri endanum.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Lærðu að gera
veganjólakræsingar
Það er af sem áður var þegar hægt var að
bjóða upp á hamborgarhrygg á aðfangadag og
hangikjöt á jóladag. Í dag er öldin önnur, enda
áherslur í mataræði gjörbreyttar og orð eins
og vegan, pescaterian og flexitarian á allra
vörum.
Margir klóra sér þó í kollinum yfir þessu
öllu saman og kvíða því að elda ofan í veislugesti sem borða jafnvel engar dýraafurðir eða
sneiða hjá kjöti og fiski. Það er þó alger óþarfi
að örvænta, enda hægt að finna urmul upp-

Það er vel hægt að
gera gómsætan
veganjólamat.

skrifta að kræsingum fyrir grænkera á netinu.
Fyrir jól mun matreiðslumeistarinn Sveinn
Kjartansson einnig kenna forvitnum að útbúa
dýrindis vegan hátíðarmat, en námskeiðin fara
fram í Norræna húsinu 10. og 11. september.
Honum til halds og trausts verða síðan góðir
gestir frá Systrasamlaginu. Samskonar námskeið voru einnig haldin á síðasta ári og komust þá færri að en vildu.
Frekari upplýsingar um námskeiðin er að
finna á facebooksíðu Norræna hússins.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Nammikakó í
pakkann
Jólagjafir þurfa ekki að vera dýrar
né flóknar enda alltaf skemmtilegt
að fá heimagerða jólagjöf. Það er
bæði einfalt og sniðugt að gefa jólakakó í krukku. Gjöfin er sniðug
bæði undir jólatréð sem og í leynivinaleikinn í vinnunni.
Hægt er að gera gamlar sultukrukkur jólalegar með smá skrauti
og borðum. Kakó er sett í botninn
því næst sykur og smá sjávarsalt.
Að lokum má bæta við súkkulaðidropum, piparmyntubrjóstsykri
og litlum sykurpúðum.
Gott er að láta leiðbeiningar fylgja
með en það eina sem þarf að gera
er að setja sykurpúðana til hliðar,
hella kakóblöndunni í pott og bæta
mjólk við. Þegar kakóið er heitt má
hella því í fallegan jólabolla og bæta
sykurpúðunum við.

Frakki

JÓLIN ERU
KOMIN
Í SELECTED

27.900 kr.
Skyrta

8.990 kr.

Rúllukragapeysa

Leðurskór

6.690 kr.

16.990 kr.

KRINGLUNNI & SMÁRALIND

JÓLAGJÖFIN
HENNAR FÆST Í VILA
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Þorbjörg segir að
rauðkál sé algerlega
ómissandi á jólum.

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

Jólatilboðsverð kr. 79.527,Til í svörtum, rauðum og hvítum lit

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

Dregur fram lítið
jólatré í nóvember
Þorbjörg Hafsteinsdóttir, eða Tobba eins og hún er oftast kölluð, er mikið
jólabarn og byrjar jafnan snemma að skreyta. Að hennar mati má vel njóta
hátíðanna í botn án þess að troða sig út af sykri og óhollustu, enda er hún
þekkt fyrir að matreiða hollan og afar ljúffengan mat.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is
ér finnst alveg
sérstaklega
gaman að
halda jól og
finnst desember yndislegur
mánuður, þótt ég viti að það sé mikið
kaupæði í fólki. Þrátt fyrir það finnst
mér þetta huggulegt. Ég nýt mín alveg í botn og er fljót að skreyta heima
hjá mér. Í nóvember er ég komin með
lítið jólatré fyrir utan hjá mér og hef
gert það síðan ég var ungbarnamóðir.
Þegar ég átti heima í Danmörku var
ég komin með jólatré inn í eldhús til
mín 1. nóvember. Svo vorum við líka
alltaf með lifandi og fallegt jólatré í
stofunni. Mér þykir æðislegt að fólk
sé farið að setja upp jólaseríur
snemma og finnst okkur ekkert veita
af í skammdeginu,“ segir Þorbjörg
hress í bragði. Þegar hún er spurð
hvort hún haldi fast í einhverjar jólahefðir nefnir hún jólahald með börnum sínum. Þá opnar fjölskyldan jólagjafirnar í núvitund.
„Það er kannski ekki hægt að tala
um hefðir lengur, þar sem ég er ekki
lengur með lítil börn. Börnin mín eru
fullorðin, en ég og pabbi þeirra erum
búin að vera skilin í 12 ár. Við erum
þó ennþá að skipta á milli okkar jólunum þrátt fyrir að elsta stelpan mín
sé orðin 34 ára. Ef það er ekki minn
tími á aðfangadagskvöld höldum við
litlu jólin saman. Þá er Þorláksmessan bara eins og aðfangadagskvöldið
okkar. Við borðum góðan jólamat,

M

Þorbjörg hefur hollustuna í fyrrirúmi, en
leyfir sér þó talsvert
meira um jólin.
Morgunblaðið/Kristinn Magnúss

dönsum í kringum jólatréð og syngjum. Við gefum hvert öðru gjafir, en
það er aðeins tekinn einn pakki upp í
einu og skoðaður vel. Það skiptir
miklu máli að veita því athygli sem
maður fær og vera þakklátur. Ég var
fljót að átta mig á þessu þegar ég var
með ung börn og þetta er eitt af því
sem varð hefð hjá okkur. Við tökum

langan tíma í þetta og slökum svolítið
á. Annars fer þetta gjafaflæði alveg
úr böndunum,“ segir Þorbjörg. Þegar
talið berst síðan að jólamatnum segir
hún hann afar fjölbreyttan núorðið.
„Það er orðið svo mikið af stefnum
í fjölskyldunni, það eru vegan einstaklingar og aðrir sem eru græn❄ SJÁ SÍÐU 32

Tindrandi Frostrós

Gómsætar Sörur
Hrákonfekt

Snæhvítar Dívur
Hrákonfekt

Jólagóðgæti
að hætti Jóa Fel

Sætur bakki 1 - 90 bitar
Verð 15.900 kr.

Snittubakki - 40 stk
Verð 13.000 kr.

grænn bakki - Fyrir 15-20 manns
Verð 5.950 kr.

Samlokubakki
Fyrir 10-12 manns
Verð 11.900 kr.

oSta- og Salatbakki
Verð 7.950 kr.

Súkkulaði-JarðarbEr - 50 stk
Verð 7.500 kr.

SpJótbakki - 48 stk
Verð 14.900 kr.

EnglatErta
Verð 795 kr.
pr. mann

Skoðaðu úrvalið á www. joifel.is
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Sætkartöflumús er
ómissandi á jólum.
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UPPLIFÐU
TÖFRANDI
VERÖLD
TULIPOP

M
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Fred

Tulipop verslunin
Skólavörðustíg 43
101 Reykjavík
www.tulipop.is

metisætur. Svo eru aðrir sem bara
borða fisk, á meðan sumir borða kjöt.
Ég er því farin að hafa matseðilinn
frekar fjölbreyttan. Ég er alltaf með
á boðstólum hnetusteik sem ég bý til
sjálf, en hún er líka í boði hér á veitingastaðnum mínum Yogafood. Svo
er ég oftast með þrjú mismunandi
salöt, en ég bý til helling af þeim
þannig að það sé til nóg fyrir öll jólin.
Þau haldast svo vel því ég nota gott
kál og rótargrænmeti svo salatið
verður bara betra með degi hverjum.
Í forrétt er ég með lax, en með honum er mjög góð heimatilbúin sósa.
Einnig er ég oft með fylltan kalkún,
en það er hefð frá móður minni. Foreldrar mínir áttu heima í Bandaríkjunum þegar þau voru ung og komu
heim með uppskrift að fylltum kalkún sem við fengum alltaf á jólunum.
Þessa hefð tók ég yfir, en fyllingin er
æðisleg. Ég er því með sitt lítið af
hverju,“ segir Þorbjörg, en að hennar mati er algerlega hægt að gera vel
við sig yfir hátíðirnar án þess að
stofna heilsunni í hættu.
„Desertinn sem ég býð upp á er
mjög hefðbundinn. Ég útbý ris a la
mande og kirsuberjasósu, en þetta er
allt saman sykur- og mjólkurlaust.
Maturinn hjá mér virðist þungur, en
þar sem það er svo mikið af góðu
grænmeti, enginn viðbættur sykur
og ekkert glúten í einu eða neinu fer
fólk frá borði satt og glatt. Yfirleitt
baka ég líka smákökur fyrir jólin.
Þær eru líka glúten- og sykurlausar
en samt alveg ótrúlega góðar. Ég veit
að þetta getur farið aðeins úr böndunum hjá mörgum í desember. Maður borðar of mikið af öllu og það er
búið að gefa leyfi fyrir namminu,
konfektinu og kökunum. Ég gef
sjálfri mér líka leyfi fyrir ýmsu sem
ég geri ekki venjulega, en passa þó
að vanda val mitt því of mikið af því
slæma kostar of mikið,“ segir Þorbjörg og bætir við að það sé algerlega
hægt að borða góðan mat án þess að
stofna heilsu, maga og meltingu í
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„Það er mjög
auðvelt fyrir mig að
segja fólki að
passa sig á sykrinum og
vanda sig í vali, en hvernig
gerir maður það?“

hættu. En skyldi hún luma á einhverjum ráðum fyrir fólk sem vill síður fara yfir strikið í desember?
„Þetta er mjög einföld spurning,
en svarið gæti verið svolítið flókið.
Það er mjög auðvelt fyrir mig að
segja fólki að passa sig á sykrinum
og vanda sig í vali, en hvernig gerir
maður það? Hvernig finnur maður
þann ásetning og styrk hjá sér í þessum mánuði? Fyrst og fremst þarf
maður að taka ákvörðun um að fara
ekki fram úr sér. Til dæmis ef maður
ætlar að baka smákökur er hægt að
notast bara við helminginn af sykrinum sem er í uppskriftinni. Kannski
er hægt að sleppa viðbættum sykri
alveg. Eða jafnvel nota pálmasykur
til helminga við þann venjulega. Svo
má líka nota eitthvað af þessum náttúrulegu sætuefnum, eins og xylitol
eða stevíu sem hægt er að fá með
ýmsum bragðtegundum. Svo myndi
ég athuga hvort það sé hægt að nota
spelt í staðinn fyrir hvítt hveiti. Ef
maður minnkar sykurmagnið um
helming, notar pálmasykur og spelt í
staðinn fyrir hvítt hveiti er maður
kominn þó nokkuð langt á veg. Svo
má auðvitað koma við í Yogafood hjá
mér og kaupa smákökur og láta mig
bara sjá um þetta,“ bætir Þorbjörg
við, glettin.
„Það þarf ekki að velja þetta hefðbundna. Það er allt í lagi að vera
djarfur og hugrakkur og bregða aðeins út af vananum. Fara aðeins út
fyrir þægindarammann og prófa eitthvað nýtt. Það gæti verið að það
kæmi skemmtilega á óvart.“

ÁRNASYNIR

GOTT AÐ GEFA – HIMNESKT AÐ ÞIGGJA
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Hollt og gott að hætti Þorbjargar
Ris a la mande: vegan, 4-5 skammtar
Hollt og gott, líka um jólin. Galdurinn er að sjóða
brúnu hrísgrjónin tvisvar og í seinna skiptið í kókosmjólk. Berið ris a la mande fram með kirsuberjasósu lagaðri úr niðursoðnum lífrænum kirsuberjum sem fást
meðal annars í Heilsuhúsinu. Einnig er möguleiki á að
panta bæði Ris a la mande og sósu í Yogafood.
4 dl stutt brún hrísgrjón
10 dl vatn
1 l kókosmjólk t.d. frá Rude Health
½ tsk. vanilluduft eða fræin úr einni vanillustöng og
sjóða börkinn með
½ tsk. sjávarsalt/flögur
hnífsoddur svartur pipar
4-5 msk. xylitol, milt hunang eða 5-7 dropar
vanillustevía
200 g möndluflögur
2 dósir kókosmjólk (geyma í ísskáp) sem gefur ca 4 dl
kókoshneturjóma (efsta þykka kremið í dósinni). Afganginn má t.d. nota í þeyting. EKKI kaupa „light“ eða
fituskerta. Í staðinn fyrir kókosrjóma má nota Oatlyhafrarjóma.

Kirsuberjasósa
500 g niðursoðin kirsuber í krukku
1 dl appelsínusafi
1 msk. örvarrót eða maísmjöl og smávatn að hræra
því í
vanillustevía eða annað sætuefni.

Íslensk hönnun

Eftirréttir geta vel
verið sætir og
hollir samtímis.

falleg gjöf fyrir þá sem þér þykir vænst um

Skolið grjónin vel og vandlega í volgu vatni og sjóðið
þau síðan í potti með loki í 10 dl af vatni í 40 mín. Þegar
suðan kemur upp lækkið hitann undir pottinum og passið að ekki brenni við.
Þegar grjónin eru soðin er kókosmjólkinni bætt í
grjónapottinn ásamt vanillu, vanilluberki, pipar og salti
og suðan látin koma upp enn einu sinni. Lækkið hitann
og leyfið grjónagrautnum að krauma með loki á þar til
hrísgrjónin hafa sogið í sig alla kókosmjólkina. Bragðbætið með því sætuefni sem þið kjósið að nota. Blandið
möndluflögunum í grautinn og kælið hann svo. Þegar
grauturinn er orðinn kaldur blandið þá kókosrjóma eða
hafrarjóma vel en samt varlega saman við grautinn.
Hann á að vera léttur en ekki klístraður og þykkur.
Grauturinn er borinn fram í fallegri skál og athuga að
fela góða afhýdda möndlu í einni skálinni. Muna svo að
vera tilbúinn með möndlugjöf!
Kirsuberjasósa: Hita kirsuberin í eigin safa í potti
ásamt appelsínusafanum. Bragðið og sætið ef þarf með
smá stevíu eða því sem þið viljið nota. Þykkið sósuna
með maísmjöli aða örvarrót á meðan þið hrærið varlega í
pottinum. Varlega því við viljum ekki skemma og merja
berin. Og passa að sósan verði ekki of þykk heldur!
Margt að vara sig á hér! Sósan er borin fram heit eða
köld með ris a la mande.

Jólalegt rauðkálssalat með appelsínum
og apríkósum: Vegan, án viðbætts sykurs
Rauðkál verður maður af hafa á jólunum. Það er bara
þannig. Hérna nota ég það í hráu maríneruðu salati sem
er þrumugott meðlæti með alls konar mat, hvort sem er
reyktu kjöti, lambakjöti eða hnetusteik. Appelsínusafinn
og eplaedikið mýkja rauðkálið og því engin ástæða til að
sjóða það. Geymslutíminn er næstum ein vika í lokuðu
íláti í kæli.

www.heklaislandi.is - S: 6993366

1 stórt rauðkálshöfuð (íslenskt) sneitt mjög þunnt og
fínt í matvinnsluvél
Fínrifinn börkur af einni lífrænni appelsínu og safinn
úr tveimur
20 apríkósur (þessar brúnu lífrænu, EKKI þessar fölu)
skornar í þunnar sneiðar
5 g fersk engiferrót, fínhökkuð eða rifin
2 msk. eplaedik
½ tsk. vanilluduft eða skafa innan úr ¼ vanillustöng
1 tsk. kanilduft

¼ tsk. allrahandaduft
¼ tsk. negulduft
½ tsk. kardimommuduft
½ tsk. flögusalt
2 dropar stevía eða ½ msk. hunang
hnífsoddur nýmalaður svartur pipar
Blandið öllu saman, bragðið og metið hvort vantar
meiri sætu eða salt. Setjið í skál með loki inn í ísskáp í að
minnsta kosti 3 klst. áður en borið er fram. Takið út hálftíma áður svo það sé ekki ískalt.

Sæt kartöflumús: vegan,
fyrir 5-6 sem meðlæti
Brúnaðar kartöflur eru góðar, því er ekki að neita. En
óneitanlega mikill sykur og sterkja í einni lotu. Það er
hægt að hafa kartöflurnar sætar án sykurs og nota sætar
kartöflur í staðinn fyrir karamelluna. Sætar kartöflur er
einfaldlega hægt að skræla, skera í báta og baka í 180°
heitum ofni í 30 mín. með smá olíu og rósmarínkryddi og
máið er leyst. Annar möguleiki er að búa til rótarmús,
næstum því eins og við gerum í Yogafood. Svaka góð.
1 kg sætar kartöflur, skrúbbaðar og skornar í grófa
teninga
2 hvítlauksrif, marin
2-3 dl vatn
5 dropar fiskisósa (má sleppa ef vegan og nota 1 tsk.
tamari-sósu í staðinn)
½ msk. ný timíanlauf
¼ tsk. vanilluduft
½ tsk. rifin múskathneta
½ tsk. kanilduft
fínrifinn börkur og safi úr einni lífrænni appelsínu
1-3 msk. extra jómfrúarólífuolía eða smjörklípa
1 tsk. sjávarsalt
nýmalaður pipar
Setjið kartöflur, hvítlauk, vatn, fiskisósu, timían, vanillu, múskat og kanil í pott og látið suðuna koma upp.
Lækkið hitann og látið krauma þar til kartöflurnar eru
alveg komnar í mauk. Það tekur 20 til 30 mín. Munið að
hræra svo að ekki brenni við. Ef til vill þarf meira vatn.
Maukið kartöflurnar með sleifinni og hrærið vel. Bætið
appelsínusafa og berki við og hrærið áfram. Það er hægt
að nota töfrasprota til að létta verkið. Að lokum er
bragðbætt með ólífuolíu, salti og pipar.

Jólabæklingur Smith & Norland er kominn út.
Glæsilegar vörur á sérstöku jólaverði.
Sjá nánar á sminor.is.

A

8

kg

BOSCH
Þvottavél
WAN 2828SSN, Serie 4

Stadler Form
Rakatæki
Orkuflokkur

Eva
Öflugt, hljóðlátt og stílhreint.
Utanáliggjandi rakaskynjari
sem virkar líka sem fjarstýring.
Vatnstankur tekur 6,3 lítra. Hægt
að velja kalda eða heita gufu.
Jólaverð:

18.900 kr.
Fullt verð: 23.900 kr.

SIEMENS
Uppþvottavélar
SN 457S01IS, iQ500
SN 457W01IS, iQ500
13 manna. Sjö kerfi. Þrjú sérkerfi,
þar á meðal tímastytting. Hljóð:
44 dB. „aquaStop“-flæðivörn.

Vindur upp í 1400 sn./mín.
Kolalaus, hljóðlátur og
sparneytinn mótor með 10 ára
ábyrgð. Mjög stutt kerfi (15 mín.).
Jólaverð:

87.900 kr.
Fullt verð: 109.900 kr.

Jólaverð:

89.900 kr.
Fullt verð: 119.900 kr.

BOSCH
Gufustraujárn
TDA 30EASY
Öflugt, 2400 W. Góður sóli.
Gufuskot: 180 g/mín. Slekkur
sjálfkrafa á sér þegar handfangi
er sleppt.
Jólaverð:

SIEMENS
Espressó-kaffivél
TE 607203RW

11.900 kr.
BOSCH
Töfrasproti
MSM 67170

Glæsileg vél sem bruggar og
útbýr ýmsa kaffidrykki. Þrýstingur:
19 bör. Kaffikvörn úr keramík.
Flóar mjólk sjálfvirk.

750 W. Hljóðlátur og kraftmikill.
Skál með loki, stór hakkari,
ísbrjótur og þeytari fylgja með.

Jólaverð:

Jólaverð:

Fullt verð: 169.900 kr.

Fullt verð: 11.900 kr.

127.900 kr.

8.900 kr.

Fullt verð: 15.900 kr.

36 Jólablað Morgunblaðsins

Stingur
af til
útlanda
fyrir jólin
Matgæðingurinn Nanna Rögnvaldar er
lítið jólabarn, en hún er hreinlega hætt að
halda jól. Í stað þess að standa sveitt yfir
pottum á aðfangadag hefur Nanna því
brugðið á það ráð að flýja og dvelja í útlöndum yfir hátíðirnar.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

Nanna er ekki
mikið jólabarn, og
kýs að ferðast
suður á bóginn
yfir hátíðirnar.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

ér finnst bara gott að breyta til.
Nú er blaðamaður heldur betur búinn að koma sér í
Mér fannst leiðinlegt að jólin væru
bobba, enda stoðar lítið að spyrja Nönnu hefðbundinna
alltaf eins. Ég vildi hafa tilbreytjólaspurninga eins og hvort hún haldi fast í einhverjar
ingu en fjölskylda mín, eins og
jólahefðir, eða hvort hún
flestar aðrskreyti mikið á aðventunni.
ar, er vanaHún kannast vel við það,
föst og vildi hafa þetta allt eins.
enda hefur hún áður komið
Barnabörnin vildu bara borða hjá
fjölmiðlafólki í opna
ömmu og ég vildi gefa þeim tækiskjöldu með viðhorfum sínfæri til að mynda sínar eigin jólaum til jólanna.
hefðir. Og ég gerði það með því að
„Fólk er alltaf spurt
stinga af,“ segir Nanna aðspurð
hvort það sé jólabörn og
hvort hún hafi hreinlega verið orðin
allir segja já. Ég man að
hundleið á jólunum.
ég var einu sinni spurð að
„Í fyrra fór ég til Trieste og Fenþví í útvarpsviðtali í
eyja, og þar áður var ég á Möltu og
beinni útsendingu hvort
Madeira. Ég er ekki búin að upplýsa
ég væri ekki jólabarn og
hvert ég fer í ár, ég geri það ekki fyrr
ég sagði nei. Þetta kom
en ég er farin út. Þá læt ég fólk giska
útvarpskonunni svo á
á hvar ég er,“ bætir Nanna við. „Ég
óvart að hún vissi ekki
fer alltaf út að borða á aðfangadagshvað átti að segja,“ segir
kvöld, og þegar ég kem á staðinn sem
Nanna og kímir. Hún
ég gisti á spila ég lagið „O helga natt“
segist jafnframt vera
a
kin
bó
r
sé
rið frá
Nanna sendi nýve
með Jussi Björling og held jól í fimm
löngu hætt að skreyta
a.
nn
Na
og
Pottur, panna
mínútur. Svo er ég bara búin.“
heima hjá sér. En hvað
Nanna segir að jólastressið sem
borðar hún á jólunum?
landlægt er á Íslandi hafi átt sinn þátt í
Ég man að ég var einu sinni spurð
því að hún ákvað að breyta til, en henni þykir fólk gera of
að því í útvarpsviðtali í beinni útmikið úr jólunum.
„Þau byrja allt of snemma og fólk leggur of mikla
sendingu hvort ég væri ekki jólaáherslu á þau. Það snýst allt um jólin og ef eitthvað er
barn og ég sagði nei. Þetta kom útvarpsekki eins og það var í fyrra þá er allt ónýtt. Mér leiðist
konunni svo á óvart að hún vissi ekki hvað
slíkt mikið. En hinsvegar fannst mér jólin alltaf mjög
átti að segja.
skemmtileg, og finnst það enn í raun og veru,“ segir
Nanna og bætir við að það megi þó ekki taka þannig að
„Þegar ég var stödd í Trieste í fyrra borðaði ég til
henni hafi liðið illa um jólin. En hvernig brást fjöldæmis á hipstera-veitingastað og fékk sebrakjöt, villiskyldan við tíðindunum?
svín og kengúru. Það hefur ekki verið hefðbundinn jóla„Alveg ljómandi vel. Eins og ég segi, þau sakna mín
matur á þessum stöðum sem ég hef farið á hingað til. Ég
ekkert,“ segir Nanna og skellir upp úr. „Sonur minn
veit að margir eru mjög bundnir af hefðum, hjá mér hefsagðist hafa komist að því að ég væri ekki ómissandi
ur það þó aldrei verið þannig. Það er bara um að gera að
þegar hann uppgötvaði að hann gat soðið sitt eigið jólaláta ímyndunaraflið ráða,“ segir Nanna hress að lokum.
hangikjöt.“
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fuzzy rúmast í litlum kassa
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Ljós íslenskrar náttúru/Eldgos

Hver glerkúpull
hefur fyrirmynd
úr íslenskri náttúru.
Hvað er fegurra en Ísland í margbreytilegri birtu.
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Nanna segir að humar- eða
rækjuréttur gæti vel virkað sem
forréttur með öndinni.

Það þarf ekki alltaf að bjóða
upp á hamborgarhrygg.
Nanna Rögnvaldar galdraði
fram girnilega hátíðarönd.
Getty Images

Heilsteikt aliönd með perum og gráfíkjum
Þótt Nanna sé lítið jólabarn á hún ekki í erfiðleikum með að galdra fram girnilega jólauppskrift fyrir lesendur. Hún gerði sér lítið fyrir og
reiddi fram hátíðlega önd, sem er tilvalin á jólunum eða öðrum tyllidögum. Nanna segir að
gott geti verið að hafa einhverskonar rækjueða humarrétt í forrétt, og jafnvel heimagerðan
súkkulaðiís í eftirrétt.
„Þetta kallar svo sem ekki á neitt sérstakt.
Mér finnst bara um að gera að hafa ekki eitthvað allt of þungt og salt í matinn,“ segir
Nanna.

Fyrir 3-4
Þessi uppskrift er úr bókinni Pottur, panna
og Nanna, en hér er öndin þó fyllt og meðlætið
annað. Mér finnst best að brúna öndina bæði í
upphafi og í lokin en hafa hægan millikafla.
1 aliönd
pipar og salt
2 perur (eða epli)
100 g gráfíkjur (eða apríkósur)
2 laukar

Opið alla
daga til jóla

Helltu þá sjóðandi vatni í pottinn, settu lok á
hann, lækkaðu hitann í 140°C og steiktu öndina
í um 1½ klst.
Taktu pottinn út og hækkaðu hitann aftur í
230°C. Helltu soðinu úr pottinum í sigti sem
haft er yfir skál. Settu pottinn með öndinni aftur í ofninn, án loks, og steiktu í um 15 mínútur,
eða þar til hamurinn er fallega gullinbrúnn og
Hitaðu ofninn í 230°C. Taktu innmatinn úr
stökkur. Taktu öndina þá út og láttu hana bíða
öndinni og skerðu hann í bita. Þerraðu öndina
á meðan sósan er búin til: Fleyttu mestalla fitvel með eldhúspappír. Gott er að skera krossmynstur í fitulagið á bringunni – en ekki niður í una ofan af soðinu. Settu það í pott og hitaðu að
kjötið – til að feitin sem bráðnar af öndinni geti suðu. Þykktu það með sósujafnara eða hveitiauðveldlega runnið niður. Kryddaðu öndina að jafningi, smakkaðu og bragðbættu eftir smekk.
Settu öndina á stórt fat og dreifðu meðlæti
innan og utan með pipar og salti. Flysjaðu perurnar og skerðu þær í fjórðunga og skerðu grá- (gjarna litríku) allt í kring. Meðlætið á myndinni er heimagert rauðkál, heilar litlar perur
fíkjurnar í tvennt. Fylltu öndina með ávöxtléttsoðnar í sítrónuvatni, heilar gráfíkjur, gufuunum.
soðið spergilkál, mandarínuhelmingar léttSkerðu lauk, gulrætur og sellerí niður og
steiktir í smjöri, radísur, pekanhnetur og bládreifðu á botninn á stórum steypujárnspotti
ber, skreytt með fersku lárviðarlaufi og
eða eldföstu móti með þéttu loki. Dreifðu innmatnum yfir, ásamt kryddjurtunum, og krydd- steinselju. Með þessu er svo upplagt að hafa
aðu með pipar og salti. Settu öndina ofan á með soðnar og smjörsteiktar kartöflur, auk sósbringuna upp og steiktu hana í um 20 mínútur. unnar.
2-3 gulrætur
2 sellerístönglar
2 rósmaríngreinar (einnig má nota timían)
1-2 lárviðarlauf
250 ml vatn, sjóðandi
sósujafnari eða hveiti til þykkingar

Heitt kakó með
graskersbökukeim

Ís er alltaf góður
eftirréttur, og ekki
síður á jólunum.
Getty Images

Bolli af rjúkandi
súkkulaði er ómissandi á aðventunni.

Heitt kakó með þeyttum rjóma er algerlega ómissandi drykkur á aðventunni. Flestir eru sælir og glaðir með hefðbundið súkkulaði í bolla,
en aðrir eru ögn djarfari og til í að leyfa bragðlaukunum að prufa eitthvað nýtt.
Mjólkurkaffi með graskersbökubragði, eða „pumpkin spice latte“,
er vinsæll drykkur vestanhafs og þá sérstaklega í kringum hrekkjavöku og þakkargjörðarhátíðina. Íslendingar eru tiltölulega nýbúnir að
uppgötva drykkinn ljúffenga, en hann hefur verið að sækja í sig veðrið
á kaffihúsum landsins undanfarið. Auðveldlega má útfæra heitt hátíðarsúkkulaði með graskersbökubragði heima við, en drykkurinn ætti
að koma hvaða fúllynda trölla sem er í heljarinnar jólaskap.

Fyrir tvo

* Náttföt
* Náttkjólar
* Sloppar

2 bollar nýmjólk (eða plöntumjólk fyrir þá sem neyta ekki dýraafurða)
2 msk. ósætt kakó (að sjálfsögðu má einnig nota súkkulaði)
1 msk. hlynsíróp (eða hunang)
1 tsk. graskersbökukrydd (ef erfiðlega gengur að finna tilbúið
krydd í verslunum má notast við heimatilbúna blöndu)
Öllum innihaldsefnum skellt í pott og hitað að suðu. Borið fram með
þeyttum rjóma og skreytt með svolítilli kryddblöndu eða súkkulaðispæni. Þeir sem vilja gleðja sykurpúkann enn meir geta jafnvel
bætt sykurpúðum í drykkinn.

Heimatilbúin graskersbökublanda
Bláu húsin v/Faxafen • Sími 553 7355
www.selena.is • Næg bílastæði
Selena undirfataverslun

3 msk. kanill, 2 tsk. engifer, 2 tsk. múskat, 1 ½ tsk. allrahanda,
1 ½ tsk. negull
Öllu blandað saman í litla skál eða hrist saman í krukku. Kryddblönduna má nota í ýmislegt annað, svo sem múffur og fleira.

Getty Images
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Elskum vetu

Svigskíði

Fjallaskíði

Gönguskíði

Snjóbretti

Pakkatilboð
20% afsláttur

Frábært jólatilboð

Pakkatilboð
20% afsláttur

Pakkatilboð
20% afsláttur

Skíðaúlpa
Dö
Dömu og herra

20%

Mikið úrval
af fatnaði

100% merino
ullarfatnaður

jólatilbo

ð

Fyrir skíðagöngugarpa
a
Softshell buxur. Verð kr. 13.995
Shoftshell jakki, Verð kr. 19.995

X-ALP MTN
X
Verð frá kr. 37.995

Mikið úrval af hönskum
og lúffum
Sokkar verð frá kr. 995

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

Salomon Speedtrack
Verð kr. 15.995

Salomon X-ALP SPY
Til bæði fyrir dömur og herra
Verð kr. 17.995

Mikið úrval af skíðaog skótöskum

Hinir vinsælu
NANO spikes
vetrarbroddar
Verð kr. 7.995 með poka

Í s le n s k u
flottAR vöruR í jólapakkann

ALPARNIR
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Berglind
Guðmundsdóttir
matarbloggari og
hjúkrunarfræðingur.

Slaka
og njóta
Berglind Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur, matarbloggari og fjögurra barna móðir var að senda frá sér sína
aðra matreiðslubók, Gulur, rauður, grænn og salt, sem
heitir í höfuðið á matarbloggi hennar sem fagnar fimm ára
afmæli í ár. Berglind er jólabarn en hún þolir þó ekki jólastress og vill frekar njóta en að setja allt á hliðina fyrir
lekkerheit sem engu skila.
Marta María | martamaria@mbl.is
g myndi segja að ég hafi alltaf
verið mikið jólabarn og sérstaklega hrifin af aðdraganda
jólanna sem ég reyni að lengja
eftir bestu getu. Svo er ég mikill
nautnaseggur og finnst gott að
hafa enn eina ástæðuna tl að gera vel við mig í
mat, drykk, góðri tónlist og félagsskap. Svona
„hygge“ tímabil eins og það gerist best,“ segir
Berglind.
Jólin og aðventan eru í miklu uppáhaldi hjá
Berglindi. Hún segir að sér finnist best að slaka
á um jólin og spila.
„Og borða góðan mat. Við munum flytja á
nýtt og dásamlegt heimili með góða sál fyrir
þessi jól og þau verða því einstaklega ljúf,“ segir
hún.
Aðspurð hvað komi henni í jólaskap nefnir
hún rölt um miðbæ Reykjavíkur.
„Mér finnst gaman að kíkja í bókabúðir og á
kaffihús. Gæða mér á dönsku smurbrauði og öli.
Svo eru spilakvöld með vinum í uppáhaldi og
líka smákökubakstur með börnunum mínum.
Krydd eins og kanill og negull koma mér líka í
jólaskap og líka mandarínur og falleg rauð epli.
Ég kann líka að meta lágstemmda tónleika og
svo mætti lengi telja,“ segir hún.
Berlind er mikil „gourmet“-manneskja og því
leikur okkur forvitni á því hvað hún borði á jólunum.
„Það er nú minna og minna heilagt eftir því
sem árin líða. Núna er mesta áherslan lögð á að
hafa það notalegt og elda mat sem gerir manni
það kleift. Við höldum þó í möndlugrautarhefðina með fjölskyldunni og alltaf jafn spennandi
að sjá hver vinnur möndlugjöfina það árið,“ segir hún.
Hvenær byrjar þú að kaupa jólagjafir?
„Ég er búin að prufa allar útgáfur af þessu
eins og til dæmis að byrja að kaupa jólagjafir að
hausti. Það reyndist mjög illa því ég var alltaf að
bæta í gjöfina og endaði því með dýrustu jól
sem ég hef upplifað. Best að gera þetta bara
þegar jólin fara að nálgast í lok nóvember eða
hreinlega bara í desember.“

É

Sendir þú jólakort?
„Já, oftast geri ég það,
því ég elska sjálf að fá
jólakort sem ég opna á
jóladag. En það verður
að viðurkennast að jólakortunum fer fækkandi
með árunum enda rafrænar kveðjur orðnar
vinsælli. Fátt er samt
notalegra en falleg orð á
jólakorti.“
Hvað langar þig í í
Saga Ástu eftir Jón
jólagjöf?
Kalman Stefánsson
er á óskalista
„Já, þú segir nokkuð.
Berglindar.
Þetta hafði ég reyndar
ekki hugsað út í. En jú, þar sem
ég er að flytja væri ég til í fallega hluti fyrir heimilið eins og
nýtt matarstell t.d. frá BITZ úr
Snúrunni, Timeless kampavínsglös frá Rekstrarvörum, JURA
kaffivél sem útbýr góðan sterkan kaffibolla fyrir mig, mjúkan
baðslopp, svo fyrst ég er byrjuð að óska mér langar mig í
fallega Amber-ljósið með gula
glerinu úr Epal – sem mér
þykir ólýsanlega fallegt og
myndi sóma sér svo vel fyrir ofGulur, rauður, grænn og salt eftir
an gamalt borðstofuborð sem
mér áskotnaðist. En svo ég tóni Berglindi Guðmundsdóttur.
þetta aðeins niður þá er góð bók
alltaf gjöf sem hittir í mark hjá mér. Mig langar
í nýju bókina hans Jóns Kalmans, Sögu Ástu, og
eflaust einhverjar fleiri. Ég er alltaf sátt ef ég
fæ góða bók.“
Þegar talið berst að jólastressi segist Berglind reyna að halda því í lágmarki því hún sé
með bráðaofnæmi fyrir því.
„Ég segi það nú samt ekki, maður dettur einstaka sinnum í það en ég hef viljann að vopni og
reyni að einfalda lífið. Ef eitthvað er ekki tilbúið
þegar bjöllurnar hringja inn jólin þá fær það
bara að vera þannig.“

Perlaa

Þetta stell úr
Snúrunni er á óskalista Berglindar.

Berglindi dauðlangar í
þetta ljós en það heitir
Amber, er frá PH og
fæst í Epal.

Matarbloggið hennar Berglindar, Gulur,
rauður, grænn og salt, fagnaði fimm ára afmæli
sínu í ár. Berglindi fannst ekki annað koma til
greina en að gefa út aðra matreiðslubók á þessum tímamótum.
„Ég var búin að vera að leggja drög að næstu
bók í dágóðan tíma og fannst við hæfi að þessi
nýja bók kæmi út í ár þegar Gulur, rauður,
grænn &salt fagnar fimm ára afmæli sínu. Bókin er gefin út af Benedikt bókaútgáfu og heitir
einfaldlega Gulur, rauður, grænn & salt enda
bara of fallegt nafn til að nota það ekki alltaf.

Nutella
sælgætisbitar
með salthnetukurli

Nýtt dömuúrr
frá YRSA
Reykjavík
Sjálfvinda
(Automatic) úr
stáli og keramik
með perlumóður skífu.
Umhverfisvænt,
engin batterí.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

1 dl sykur
2 dl ljóst síróp
300 g Nutella
5 dl kornflögur
1 1/2 dl salthnetur
150 g suðusúkkulaði

35.000,-

ERNA

GULL- OG SILFURSMIÐJA
Bankastræti 12, sími 551 4007
skartgripirogur.is

Íslensk hönnun og smíði síðan 1924

Skipholti 3 – Sími 552 0775 – erna.is

Bræðið sykur og síróp saman í potti.
Hrærið Nutella-súkkulaðismjöri saman við.
Myljið kornflögur, grófsaxið salthneturnar
og bætir út í. Setjið smjörpappír í form (t.d.
20x20) og hellið blöndunni í formið. Kælið í
klukkustund. Bræðið súkkulaðið og hellið
yfir. Skerið í litla bita. Geymið í loftþéttum
umbúðum í kæli eða frysti.

Nutella sælgætisbitar
með salthnetukurli.

Bókin sem er í anda vefsíðunnar inniheldur nýjar, einfaldar uppskriftir að töfrandi og litríkum
réttum frá öllum heimshornum. Bragðgóðar
uppskriftir, fallegar og litríkar myndir teknar af
ítalska ljósmyndaranum Silvio Palladino ásamt
fallegri hönnun og uppsetningu Benedikts
bókaútgáfu gera þessa bók að stolti mínu og
yndi,“ segir hún.
Þegar ég spyr Berglindi hvort matreiðsla hennar hafi eitthvað breyst á
þessum fimm árum vill hún alls ekki
meina það.
„Matreiðsla mín hefur haldist að
mestu óbreytt enda hef ég ávallt
lagt áherslu á fjölbreytni í mat og
elda mest frá grunni. Ég notast enn
við fá hráefni að mestu þó svo að það
séu undantekningar á því enda er það
góð hugleiðsla fyrir mig að undirbúa mat,
með rauðvínsglas, við góða tónlist og þá nýt ég
mín tímunum saman. En auðvitað er ég komin
með mikla þekkingu á þessu sviði og góða tilfinningu fyrir því hvað lesendur vefsíðunnar
vilja.“
Finnst þér fólk hugsa öðruvísi út í mat núna
en til dæmis þegar þú byrjaðir með matarbloggið þitt?
„Ég hef að minnsta kosti fengið þakkir frá
fólki sem hélt því fram að það kynni engan veginn að elda en svo hélt það matarboð með uppskriftum af síðunni sem því þótti viðráðanlegrar
og sló í gegn. Það er nú einfaldlega þannig að ef
áhuginn er fyrir hendi, geta allir geta orðið
meistarar í eldhúsinu,“ segir hún kát í bragði.
Hvaða matur færir þér vellíðan?
„Góður fiskréttur, kjúklingasalat, súpa ... nú
og rauðvínsglas.“
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Jólaseðill Lækjarbrekku
Gæsasúpa
Þessi gamla góða

Jólasmakk
Síld og rúgbrauð, grafinn lax, heitreyktur silungur,
kjúklingalifrarkæfa, grafin gæs og hangikjötstartar með piparrót

Leturhumar
með blómkáli

Dádýr
Rósakál, vínber og myrkilsveppir

Manjari súkkulaði mús
Kirsuber og ris a la mande

Verð án vína Verð með vínum
8.900

14.900

Matreiðslumeistari
býður ykkur velkomin

Við óskum landsmönnum
gleðilegra jóla

Borðapantanir í síma 551-4430 og info@laekjarbrekka.is
Matseðla má finna á www.laekjarbrekka.is og facebook.com/laekjarbrekka

Hönnun: Marknet ehf.

Þessi seðill miðast við að allt borðið panti seðilinn
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Rjúpur eru
hátíðarmatur, en
Jói eldar þær oft í
kringum jólin.

Morgunblaðið/Hari

Rjúpan betri ef
maður hefur veitt
hana sjálfur
Ostajól
Hillur svigna undan
gómgleðjandi ostum
og girnilegum
kræsingum.

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

Gómgleðjandi Gjafaö
öskjur
ðlaðar
- sérsniðnar eða stað
ú i
að
ð hætti
h tti hú
hússins

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

Matgæðingurinn og bakarinn Jói Fel er heilmikið jólabarn eins og hann
segir sjálfur frá. Þegar hann er spurður hvort hann haldi fast í einhverjar jólahefðir játar hann að þær snúist að mestu leyti um mat.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

að eina sem ég
hugsa um fyrir jólin
er matur. Sem betur fer eru jólin orðin svo löng að ég
tek allan desember
og langt fram yfir áramót í þetta.
Ég fer mikið út að borða og hugleiði hvað ég ætla að hafa í matinn.
Það eru mínar jólahefðir,“ segir
Jói og bætir við að hann sé þó
fastheldinn þegar kemur að jólasteikinni.
„Jólamaturinn sjálfur er alltaf
eins, það má ekkert breyta honum
enda hefur hann verið eins í 50 ár.
Það er hamborgarhryggur á aðfangadag og hangikjöt á jóladag.
En sem betur fer eru jólin orðin
lengri og þess á milli elda ég rjúpur og villibráð og reyni að gera
skemmtilega jólahefð úr því.“
Jói segist gjarnan elda rjúpur
annan í jólum, eða þegar jólin
lenda í kringum helgi.
„Þá höfum við þetta á milli jóla
og nýárs. Fyrir mér eru rjúpur
❄ SJÁ SÍÐU 44
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Jói segir að í grunninn
sé hægt að matreiða alla
villibráð á sama máta.
Getty Images

Jólaísinn frá Kjörís er hreint út sagt ómótstæðilegur.
Í ár hringjum við inn hátíð ljóss og friðar með hátíðarís
með karamellusnúningi. Það er góður siður að gera sér
dagamun yfir jólin með ábætisrétti að lokinni máltíð –
eða með örlitlu góðgæti eftir annasaman dag. Hvort
sem þú kýst heldur, þá er alltaf tími fyrir jólaís.
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Rjúpa er að margra mati
sannkallaður veislumatur.

nefnilega ekki jólamatur, heldur
hátíðarmatur,“ bætir Jói við, en
hann skellti sér einmitt á veiðar
fyrir þessi jól. „Ég hef lengi stundað veiðar, en síðustu 15 ár hef ég
verið alveg sjúkur og skýt allt sem
hreyfist,“ segir Jói og hlær. „Eða
allt sem má skjóta réttara sagt.“
En hvað þykir honum svona gott
við rjúpuna?
„Það er tvennt, í fyrsta lagi er
það villibráðarbragðið sem er eitt
það besta sem ég veit. Svo verður
rjúpan enn betri ef maður hefur
veitt hana sjálfur. Að hafa gengið á
eftir henni heila helgi, alveg búinn
á því, og verka hana síðan sjálfur.
Steikin verður miklu betri ef maður getur sagt söguna á bak við
hana,“ segir Jói, sem játar að
frummaðurinn innra með honum
vakni þegar hann bregður sér á
veiðar. „Við erum öll gamlir víkingar.“
Jói bendir einnig á að auðvelt sé
að skipta út hráefni þegar villibráð
er elduð, og að sömu aðferðir megi
nota við matreiðslu á allskyns
gómsætum steikum.
„Þú færð svo mikið af villibráð í
verslunum í dag, bæði íslenskri og
erlendri. Það er gaman fyrir þá
sem stunda ekki veiðar sjálfir. Þó
það sé gefin upp uppskrift að
hreindýri er hægt að nota rjúpu,
dádýr, krónhjört eða hvað sem er í
staðinn. Þú getur í rauninni keypt
skoska rjúpu eða hreindýr og eldað
þetta allt á sama mátann,“ segir
Jói að lokum.

Alsilkináttfatnaður
Glæsilegar
jólagjafir

Steiktar kartöflur
eru meðlæti sem
klikkar ekki.
Getty Images

Gómsæt hátíðarrjúpa og meðlæti
Léttelduð rjúpa

Brúnaðar perur
2 perur
2 msk. smjör
2-3 msk. sykur
1 tsk. kanill

Rjúpan er hamflett og bringurnar
skornar frá beinum, hreinsið innan
úr rjúpunni.
Soð
Bein og innmatur úr 10 rjúpum
1 stk. stór laukur
2 gulrætur
15 stk. einiber
garðablóðberg, sirka 2-3 stórar
greinar
salt og pipar

Flysjið perurnar og skerið í báta,
ca 8 stk. úr einni peru.
Setjið smjör á pönnu og steikið
perurnar í ca 2 mínútur og veltið
þeim vel upp úr smjörinu. Setjið þá
sykur og kanil saman við og látið
sykurinn leysast vel upp í smá karamellu.

Best er að brjóta beinin niður svo
betra sé að steikja þau. Brúnið bein,
innmat, lauk og gulrætur þar til góð
brún skán er komin á beinin. Setjið
þá einiber og garðablóðberg saman
við og kryddið vel. Ekki spara piparinn.
Hellið vatni vel yfir beinin og sjóðið í u.þ.b. 2-3 klst. við lágan hita.
Muna að fleyta öllum sora frá á meðan þetta er soðið. Sigtið svo soðið, ég
tek það svo oft í gegnum grisju ef
það er mjög gruggugt.
Sósa
½ l soð
½ l rjómi
ca 1 msk. gráðaostur
1-2 tsk. rifsberjasulta
salt og pipar
sérrí (ef vill)

Waldorf-salat
2 stk. græn epli
2 dl rjómi
1 tsk. sykur
ca 15 stk. dökk vínber
Skerið eplin í bita, þeytið rjómann
með sykri og setjið saman við eplin.
Skerið vínberin niður og blandið
saman við. Svo setja sumir valhnetur saman við ef þess er óskað.
Steikingin
Rjúpubringur
salt og pipar
smjör
garðablóðberg
rifsber eða bláber

Smjörbrúnaðar perur
passa vel með
villibráð.
Getty Images

Setjið soðið í pott og látið suðuna
koma upp, hellið þá rjómanum saman við og látið suðuna aftur koma
upp. Kryddið þá með gráðaosti, rifsberjasultu, salti og pipar. Sjóðið
áfram í 2-3 mínútur. 2-3 msk. af góðu
sérríi skemma svo ekki fyrir.

Við erum á

Laugavegi 82,
á horni Barónsstígs
sími 551 4473

Steiktar kartöflur
2 bökunarkartöflur
Flysjið kartöflurnar og skerið í
litla teninga. Steikið upp úr smjöri
og smáolíu. Saltið og piprið vel,
brúnið þær vel þar til fulleldaðar.
Gott er að hita kartöflurnar upp í
ofni áður en bornar fram ef þær eru
tilbúnar löngu áður.

Gott waldorfsalat er ómissandi á jólum.
Getty Images

Athugið að allt þarf að vera tilbúið
áður en steikingin fer fram; sósa,
kartöflur og meðlæti.
Setjið vel af smjöri á pönnu og hitið vel eða þar til smjörið er hætt að
freyða. Setjið þá bringurnar á pönnuna ásamt blóðberginu og berjunum. Kryddið með salti og pipar.
Passið að steikja ekki lengur en ca 1
mínútu á hvorri hlið (stundum
minna).
Takið svo til hliðar og setjið í eldfast mót, setjið allt sem er á pönnunni yfir bringurnar. Setjið í 180°C
heitan ofn í 5-6 mínútur (kjarnhiti
52-54°C). Látið svo standa í u.þ.b. 3
mínútur – það er kannski tíminn
sem tekur að leggja allt saman á
borð.

Bali kjóll
4.990 kr.
Kika peysa
3.990 kr.

Adrianne blazer
6.590 kr.

Mandy kjóll
5.790 kr.

Trippley skyrtukjóll
4.590 kr.

JÓLAGJÖFIN
HENNAR FÆST
Í VERO MODA

Náttbolur
2.990 kr.

Novelty náttkjóll
3.990 kr.

Elle náttkjóll
5.990 kr.

KRINGLAN / SMÁRALIND

Náttbuxur
2.990 kr.

Namas eyrnalokkar
2.790 kr.

VEROMODAICELAND
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Sykurhúðuð
jólahátíð
Ef þú ert þessi sykursæta jólatýpa sem elskar að
borða eitthvað gott og hafa það reglulega
huggulegt eru uppskriftirnar í þessum sykurhúðaða jólamatareiðsluþætti eitthvað fyrir þig.
Marta María | martamaria@mbl.is

að er ekki hægt að
halda jól nema búa
til nokkra vel valda
deserta og kökur.
Helst nokkra svo
hægt sé að borða þá
alla saman og njóta í botn. Það skiptir nefnilega mestu máli hvað borðað
er á milli nýárs og jóla, ekki milli jóla
og nýárs, og því er ekki úr vegi að
nýta þetta tækifæri vel og troða sig
út svo fólk hafi eitthvað að gera í
janúar annað en að grenja yfir vísareikningnum.
Þegar sætindi eru annars vegar er
alveg ómögulegt að borða eitthvað
semí gott, það sem við borðum þarf
að vera framúrskarandi lystugt og
veita okkur svo mikla unun að önnur
eins fullnægja hafi aldrei nokkurn
tímann átt sér stað.
Til að jólahátíðin sé fullkomnuð er
tilvalið að búa til ístertu. Hér ætlum
við að sýna ykkur hvernig það er
gert á einfaldan hátt, án þess að

Þ

Morgunblaðið/Kristinn Magnúss

GERRY WEBER

jólalínan komin

nokkur verði gráhærður eða missi
vitið við baksturinn. Ónei; hvaða
manneskja sem er getur gert þetta,
svo framarlega sem hún hefur örlítinn áhuga á að gera vel.
Ef þér finnst leiðinlegt að matbúa
en þarft nauðsynlega að búa til eftirrétt fyrir jólin – því ef þú gerir það
ekki gerir það enginn annar – þá
væri sniðugt að hlusta á hljóðbók
meðan á bakstrinum stendur nú eða
bara hringja í vin. Það að hringja í
vin á meðan húsverk eru masteruð
hefur komið ótrúlegasta fólki í gegnum óendanlegt óhreinatau og ósorteraðar sokkahrúgur. Skítugustu gólf
hafa verið skúruð svo framarlega
sem við höfum einhvern til að tala
við. En ef þú ert þessi heimilislega
týpa þá höfum við engar áhyggjur.
Það að útbúa þessar tvær ístertur,
baka marenstoppa, eitt bananabrauð með karamellu og útbúa ís
tekur sirka einn sunnudag. Það er að
segja ef þú nýtir daginn vel.

Grænir marenstoppar eru ekki bara
flottir sem skraut á jólaborðið
heldur líka mjög gómsætir.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Grænir marenstoppar

Frábær verð!
(sömu og á hinum
Norðurlöndunum)

Skoðið laxdal.is

Skipholti 29b • S. 551 4422

Marenstoppar eru ekki bara sjúklega sætir og góðir. Þeir eru líka
fallegir á borði ef þú ert að fá fólk í
aðventuboð eða jafnvel jólaboð.
Hægt er að leika sér með marenstoppa á margslunginn hátt. Það
er til dæmis hægt að lita þá í öllum
heimsins litum, setja á þá glimmer,
skreyta þá með augum og eyrum
nú eða blanda alls konar gúmmelaði við deigið þannig að þeir fá
öðruvísi bragð. Þekkt er að setja
lakkrísbita út í marensinn, súkkulaðikúlur, kókósmjöl, snickerssúkkulaði eða möndlur. Ég ákvað
að gera græna marenstoppa því
grænn er heitasti liturinn í dag og
þeir passa eitthvað svo vel við

græna marmarann og stellið. Þótt
þessir séu grænir má jú alltaf nota
einhverja aðra liti og mögulega
hafa marenstoppana þannig að þeir
passi við jólaskreytingarnar heima
hjá þér.

Grænir marenstoppar
2 eggjahvítur
200 g sykur
1 tsk. eplaedik
1 tsk. lyftiduft
grænn matarlitur, 1 tsk. til 1
msk., fer eftir hvað þið viljið
hafa þá dökka.
Eggjahvítur og sykur stífþeytt
saman. Þegar blandan er orðin stíf

og flott er eplaediki, lyftidufti og
matarlit bætt við.
Til að topparnir verði sem flottastir er gott að setja deigið í kökuskreytingapoka. Ef þú notar slíka
úr plasti geturðu annaðhvort sett
stút á endann eða bara klippt sirka
1 cm gat. Stærðin á gatinu fer svolítið eftir hvað þú ætlar að hafa
marenstoppana stóra. Þegar þú ert
búin/n að taka ákvörðun um þetta
er deiginu sprautað á bökunarpappír.
Stilltu ofninn á 150 gráður og
láttu toppana vera inni í 15 mínútur, lækkaðu svo hitann niður í
100 gráður og leyfðu toppunum að
vera í 15 mínútur í viðbót.
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Hindberjaísterta er bæði falleg
á veisluborði og líka svona
óskaplega góð á bragðið.

Hindberjaísterta
Ístertur eru í miklu uppáhaldi hjá
undirritaðri. Það er einhvers konar
blanda af ást á rjómaís og marenstertum en í alvöru heimagerðum ístertum er hægt að blanda þessu
tvennu saman. Það er líka um að
gera að blanda því saman sem manni
þykir gott. Þú gætir til dæmis sett
hindberjaísinn ofan í kókósbotninn
og súkkulaðið eða öfugt. Bragðskyn
fólks er nefnilega misjafnt og ef fólk
er með ákveðinn uppskriftargrunn
er svo auðvelt að leika sér með restina. Eldhúsið á alls ekki að vera
staður þar sem einhver er hlekkjaður við eldhústæki heldur eigum
við að leika okkur í eldhúsinu, skapa
og búa til eitthvað nýtt. Gera okkar
útgáfur af lífsins réttum.

Botn
3 eggjahvítur
50 g púðursykur
100 g möndlur sem búnar eru að
fara nokkra hringi í blandaranum
1 tsk lyftiduft
1 tsk eplaedik
Eggjahvíturnar eru stífþeyttar og

sykrinum bætt út í. Þegar deigið er
orðið stíft og flott er möndlukurli,
lyftidufti og eplaediki bætt út í. Setjið deigið í smelluform og notið endilega bökunarpappír því þá er þægilegra að koma ístertunni saman.
Botninn er bakaður við 150 gráður
í 40 mínútur.

Hindberjaís
3 eggjarauður
50 g púðursykur
3 dl þeyttur rjómi
150 g frosin hindber
Þeytið rjómann og setjið til hliðar.
Þá næst eru eggjarauður þeyttar vel
saman ásamt púðursykri. Þegar
blandan er orðin ljós og létt er rjómanum bætt út í og hrært varlega
saman við. Í lokin er frosnu hindberjunum bætt út í rjómann.
Þegar botninn er orðinn kaldur og
ísinn klár er ísinn settur ofan á botninn í smelluforminu og hann settur
inn í frysti. Það tekur í kringum átta
klukkutíma að láta ísinn frjósa almennilega en þá er hann líka tilbúinn á borðið.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Kókósísterta með
vanilluís er ljúffeng.

Kókosísterta
Þessi kaka gæti líka heitið hefðbundin kókoskaka en undirrituð
ákvað að breyta henni í ístertu með
örlitlu tvisti. Með því að bæta heimagerðum vanilluís ofan á kökuna og
kremið á gerast töfrar sem koma
manni ekki bara í gott jólaskap heldur bara í stemningu fyrir lífinu.

Botn

Flott jólaföt, fyrir flottar konur

4 eggjahvítur
140 g flórsykur
140 g kókosmjöl

Str.
38-58

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

Stífþeytið eggjahvítur og bætið
svo flórsykri saman við. Þegar deigið er orðið vel stíft og flott er kókosmjöli blandað saman við. Deigið
sett í smelluform með bökunar-

pappír. Stillið ofninn á 150 gráður og
bakið í 40 mínútur.

Krem
100 g smjör
100 g suðusúkkulaði
100 g flórsykur
4 eggjarauður
Bræðið smjör og suðusúkkulaði
saman í potti. Þeytið eggjarauðurnar vel saman. Þegar súkkulaðibráðin er tilbúin er henni hellt varlega út í eggjarauðurnar og í lokin er
flórsykurinn þeyttur saman við.

Vanilluís
3 eggjarauður
50 g púðursykur

1-2 tsk vanilluduft
3 dl þeyttur rjómi
Þeytið rjómann og setjið til hliðar.
Þá eru eggjarauðurnar þeyttar mjög
vel ásamt púðursykri og vanilludufti
bætt út í. Þegar blandan er orðin
mjúk og áferðarfalleg er rjómanum
bætt í.
Nú hefst púsluspilið.
Takið botninn, sem er ennþá í
smelluforminu, og hellið súkkulaðikreminu yfir hann. Þegar það er
búið er gott að setja formið í nokkrar mínútur inn í frysti. Þegar formið
er komið úr frystinum er vanilluísinn settur yfir. Gott er að láta ístertuna vera í allavega átta klukkutíma inni í fyrsti áður en hún er
borin fram.

www.ﬁ.is


ferðafélagans
Scarpa gönguskór
kórr
kr. 35.000

FÍ ﬂíspeysa
kr. 11.000

Gjafabréf
– gönguferðir og
náttúruupplifun

Laugavegurinn
n
ljósmyndabókk

FÍ kafﬁbrúsi

Fimm árbækur
urr
að eigin vali

kr. 5.000

kr. 3.900

kr. 15.000

FÍ jakki
kr. 21.000

Árgjald í FÍ 2018
18
kr. 7.700

Kíktu vi
Mörkinnð í
i6

Ferðafélag Íslands er 90 ára á árinu
Skráðu þig inn – drífðu þig út – það er aldrei of seint
FERÐAFÉLAG ÍSLANDS | Mörkinni 6 | 108 Reykjavík | Sími 568 2533 | www.ﬁ.is
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Baby Ruth-terta
Hver er ekki sjúkur í salthnetur, ritzkex og allt það! Hægt er að fara nokkrar leiðir með þessa
köku. Það er vissulega hægt að setja deigið í tvö hefðbundin kökuform en það má líka setja
hana í skúffu, skera í bita og frysta líkt og fólk gerir með sörurnar. Hún er ferlega góð með ístertu ef þú ætlar að gera alveg sérdeilis vel við þig yfir jólin.

Botn
8 eggjahvítur
8 dl púðursykur
1 msk. lyftiduft
1 tsk. vanilludropar
5 dl salthnetur
40 ritzkex
Stífþeytið saman eggjahvítur og sykur. Þegar blandan er orðin létt og áferðarfalleg er lyftidufti, vanilludropum, salthnetum og ritzkexi bætt út í og þeytt þar til deigið er orðin fallegt.
Setjið deigið í tvö bökunarform með bökunarpappír. Bakið botnana í 20 mínútur við 180
gráður.

Krem

Baby Ruth terta á
tveimur hæðum er
eitthvað fyrir þá sem
elska súkkulaði og
salthnetur.

8 eggjarauður
150 g flórsykur
100 g smjör
200 g suðusúkkulaði
Setjið súkkulaði og smjör í pott og bræðið saman. Þeytið eggjarauðurnar vel og vandlega og
bætið flórsykrinum út í. Þegar súkkulaðibráðin er tilbúin og búin að kólna örlítið er henni bætt
út í eggja- og flórsykurshræruna.

Bananabrauð með karamellu
Bananabrauð er kannski ekki spennandi eftirréttur á aðfangadag en það er engu að síður mjög gott sem morgunmatur um jólin eða sem bakkelsi þegar verið er að undirbúa
jólin. Það er fátt notalegra en að fá smá bananabrauð á meðan jólagjafalistar eru útbúnir, jólagjöfum er pakkað inn eða jólakortin skrifuð. Þegar bananabrauðið er komið með
karamelluglassúr yfir sig allt verða stundirnar einhvern veginn ennþá betri.

Bananabrauð með
karamellu er mögulega með því betra
sem hægt er að setja
inn fyrir varirnar.

Bananbrauð
3 bollar hveiti
1 tsk. kanill
1 tsk. lyftiduft
¾ tsk. salt
1½ bolli kókosolía
2 bollar púðursykur
3 stór egg
1 bolli valhnetur
4 vel þroskaðir bananar
Byrjið á því að þeyta egg, kókosolíu og sykur saman. Svo er þurrefnum bætt út í einu
af öðru og í lokin bönunum og valhnetum.
Þetta bananabrauð var sett í eldfast mót með bökunarpappír en það má líka setja það
í hefðbundin brauðform.
Bakið við 180 gráður í 45 mínútur.

Karamellukrem
4 kúfaðar msk af smjöri
150 g púðursykur
4 kúfaðar msk. rjómi
Allt sett saman á pönnu og brætt saman. Þegar karamellan er tilbúin og bananabrauðið eiginlega klárt er henni hellt yfir og leyft að bakast með brauðinu síðustu
fimm mínúturnar.

Snickers-kaffiís
Ef þér finnst snickers-súkkulaði gott áttu eftir að
elska þennan ís. Þú getur líka notað dumle-karamellur
í staðinn nú eða bara twix eða eitthvað slíkt.

Snickers-kaffiís
6 eggjarauður
100 g púðursykur
2 stór snickers
6 dl þeyttur rjómi
2-4 tsk. kaffiduft, fer eftir hvort þú vilt hafa mikið
eða lítið kaffibragð

Smart jólaföt, fyrir smart konur
Str. 38-52
Holtasmári 1
201 Kópavogur
sími 571 5464

Byrjaðu á að þeyta rjómann og setja hann til hliðar.
Þá eru eggjarauður hrærðar ásamt púðursykri; þeytið
þar til blandan verður létt og ljós. Þá er snickerssúkkulaðið skorið smátt og bætt út í ásamt kaffidufti
og þeytt vel saman. Í lokin er rjómanum blandað varlega saman við.
Þegar ísinn er tilbúinn er best að setja hann í box
með loki svo það komi ekki frostnálar í hann. Það tekur
ísinn um það bil átta tíma að frjósa almennilega.

Snickers-kaffiís.
Þarf að segja
eitthvað meira?
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Gísli Marteinn og
fjölskylda munu
gæða sér á veganWellington á
aðfangadagskvöld.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Dýrindis vegankræsingar á aðfangadag
Gísli Marteinn Baldursson er að eigin sögn mikið
jólabarn, en hann hefur mjög gaman af öllu jólastússi.
Þrátt fyrir það segist hann ekki halda fast í margar jólahefðir, heldur spili fjölskyldan jólahaldið eftir eyranu.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

HÚSSTJÓRNARSKÓLI HALLORMSSTAÐAR

Opið fyrir umsóknir

hushall.is

ólahefðirnar eru ekkert mjög margar, en
alveg síðan við eignuðumst eldri dóttur
okkar höfum við verið heima á aðfangadagskvöld. Fyrst við þrjú, svo bættist önnur dóttir við, og höfum við haldið okkar
litlu og tiltölulega látlausu jól saman síðan
þá,“ segir Gísli Marteinn, spurður að því hvaða jólahefðir hann haldi í heiðri.
„Í seinni tíð urðu dæturnar síðan vegan þannig að
jólakræsingarnar eru allar saman án dýraafurða.
Engin dýr þurfa því að deyja eða kveljast til þess að
við getum notið aðfangadagskvölds,“ segir Gísli Marteinn og bætir við að dýrindis grænmetis-Wellington
sé iðulega á boðstólum.
„Áður ef við fórum út í það vorum við með kjötWellington. Ég reyndar borða allt sjálfur, en mér
finnst miklu skemmtilegra ef við borðum öll sama
matinn. Grænmetis-Wellington er sjúklega gott og
gefur kjötinu ekkert eftir. Þetta er talsverð vinna,
aðfangadagurinn fer svolítið í það að útbúa þessa
steik, en það er þess virði. Steikin er gerð með graskeri, villisveppum og smjördeigi, sem þó inniheldur
ekkert smjör. Ég hef aðeins verið að prófa mig
áfram og þetta hefur alltaf lukkast frábærlega. Með
þessu berum við síðan fram sætkartöflumauk, eða
bara það sem okkur dettur í hug þau jólin. Svo förum
við í jólaboð á jóladag og annan í jólum til foreldra
okkar. Við tökum venjulega afganginn af grænmetisWellingtoninu með og það slær alltaf mikið í gegn.
Enda eru menn að borða yfir sig af ofsöltuðu kjöti
um hátíðirnar,“ segir Gísli Marteinn, sem segist ekki
vera búinn að ákveða hvað verði í eftirrétt þessi jól.
„Þær eru orðnar svo stórar stelpurnar að við

J

ákveðum í sameiningu hvað okkur langar mest í fyrir
hver jól. Við erum þó ekki búin að ákveða hvaða eftirrétt við verðum með núna. Venjulega erum við alltaf svo södd eftir matinn að við förum bara og opnum
pakkana og fáum okkur eftirréttinn svo einhvern
tímann seinna um kvöldið. Desertinn er ekki risastórt atriði.“
Eini fjölskyldumeðlimurinn sem ekki fær vegankræsingar á jólunum er heimilishundurinn Tinni. Að
sjálfsögðu fær hann þó að gera sér dagamun, enda
jólin bara einu sinni á ári.
„Hann er ekki vegan þannig að hann fær lifrarpylsu og rjóma og trúir ekki eigin bragðlaukum,
enda borðar hann að jafnaði þurrfóður,“ segir Gísli
Marteinn og skellir upp úr. „Það er svolítið gaman
að eiga gæludýr um jólin því þau eru svo glöð hvað
við erum mikið heima. Það er eitthvað hátíðlegt við
það að gleðjast með málleysingjunum,“ bætir Gísli
við.
Jólamánuðurinn er jafnan viðburðaríkur hjá fjölskyldu Gísla Marteins, en eiginkona hans og dóttir
eiga báðar afmæli í desember. Desember einkennist
því af mikilli gleði og skemmtilegum veisluhöldum.
„Það er afmælisdagur á milli jóla og nýárs og svo á
eldri dóttir mín afmæli á gamlársdag. Það er rosalega skemmtilegt, en frá því hún fæddist höfum við
haft opið hús og standandi veislu allan gamlársdag.
Þeirri veislu lýkur síðan klukkan 17, en í kringum 18
koma kvöldverðargestir í hús. Við erum iðulega með
15 manna veislu á gamlárskvöld og mikið stuð. Mjög
fljótlega eftir jól skiptum við því um gír og förum að
horfa meira til gamlárskvölds. Þá er öðruvísi stemning, þótt hún sé ekki síður skemmtileg.“

56 Jólablað Morgunblaðsins

Djúpsteikti
kalkúnninn
hefur slegið
í gegn
Jólakræsingarnar eru flestum ofarlega í huga
um þessar mundir. Það má þó ekki gleyma
blessuðum áramótunum, enda ekki síður
skemmtileg. Í dag eru margir farnir að bjóða
upp á hátíðarkalkún að bandarískum sið á
gamlársdag, enda herramannsmatur.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

Getty Images

Fallega jólaskeiðin
frá ERNU
Smíðuð á Íslandi úr 925 sterling silfri

Hönnuð af
Ragnhildi Sif Reynisdóttur
gullsmið og hönnuði

Verð 21.500,-

GULLULL OG SILFURSMIÐJA
Í l k hö
Íslensk
Ísl
h
hönnun
önnun o
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g smíði
s íði síðan
sí an 192
síð
1924
24

Skipholti 3 – Sími 552 0775 – erna.is

Askasleikir
Sölutímabil 6. – 20. desember
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erglind Hreiðarsdóttir, sem heldur
úti heimasíðunni
Gotterí og gersemar
bjó um tíma í
Bandaríkjunum þar
sem hún komst upp á lagið með að
matreiða djúpsteiktan kalkún sem
hefur verið á boðstólum á gamlárskvöld undanfarin ár.
Þegar Berglind er spurð að því
hvað henni þyki skemmtilegast við
áramótin nefnir hún tilhlökkunina,
auk þess sem henni þyki gaman að
setja sér ný og fersk markmið fyrir
hvert ár. Hún játar að fjölskyldan
haldi ekki fast í ákveðnar áramótahefðir, fyrir utan að borða góðan
mat og hafa gaman.
„Jólin eru meira heilög hvað slíkt
varðar á þessu heimili,“ segir Berglind, sem býður þó að jafnaði upp á
það sama á áramótunum.
„Eftir að við fluttum heim frá
Bandaríkjunum tókum við með
okkur þá hefð að djúpsteikja kalkún með öllu tilheyrandi og hefur
það alveg slegið í gegn. Þar sem
við erum svo mörg höfum við haft
tvo kalkúna, en í fyrra vorum við
til dæmis með einn kalkún og svo
innbakaða nautalund þar sem sama
meðlætið passaði vel við hvort
tveggja. Við erum þó alveg opin
fyrir nýjungum hvað þetta varðar
svo það er aldrei að vita hvað verður í matinn þetta árið,“ bætir
Berglind við.
Eins og áður sagði er Berglind
sérlega lunkin þegar kemur að
kökuskreytingum, en hún hefur
meðal annars haldið námskeið í nútímalegum kökuskreytingum. Hún
gerði sér lítið fyrir og skellti í gullfallega áramótabombu.
„Ég hef verið að prófa mig
áfram með þetta útlit á kökum síðan ég byrjaði með námskeiðin. Ég
skoða alltaf myndir á veraldarvefnum til að fá hugmyndir og útfæri síðan í bland við mínar eigin

B

Berglind er snillingur þegar kemur að kökuskreytingum.

hugmyndir og úr varð þessi áramótakaka, sem án efa verður bökuð að nýju um áramótin, enda svo
gaman að skreyta hana.“

Áhugasamir geta reynt að leika
listirnar eftir heima, því Berglind
lét ítarlegar leiðbeiningar fylgja.
❄ SJÁ SÍÐU 58

PIPAR \ TBWA • SÍA • 165135

Jólagjafirnarr
Gefðu bestu

Við erum með ótrúlegt úrval
af flottum snyrtivörum sem
smellpassa í litla og stóra pakka
fyrir uppáhaldsfólkið þitt.
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Glæsileg áramótaterta –
skref fyrir skref
Berglind Hreiðarsdóttir er alger snillingur þegar kemur
að kökuskreytingum en hún heldur reglulega námskeið í
slíkri list. Hún segir að allir geti lært að gera glæsilega
köku, einnig þeir sem eru með 10 þumalputta.
að geta allir gert svona
köku fylgi þeir leiðbeiningunum og hafi
gaman af kökuskreytingum. Þó ber að hafa í
huga að æfingin skapar meistarann, svo mögulega verður
kakan falleg á mismunandi vegu hjá
mismunandi einstaklingum,“ segir
Berglind hress í bragði, en hér deilir
hún með okkur leiðbeiningum sem
notast má við þegar áramótatertan er
skreytt.

Þ
Botnar

1 x Betty Crocker Devils Food Cake
Mix
4 egg
100 ml matarolía
250 ml vatn
3 msk. bökunarkakó
1 pk. Royal-súkkulaðibúðingur
1. Setjið egg, olíu og vatn í hrærivélina
og blandið.
2. Bætið þá kökumixi og bökunarkakói
saman við og hrærið vel, skafið niður á
milli.
3. Að lokum fer Royal-búðingurinn
(aðeins duftið) saman við súkkulaðiblönduna og hrært létt og skafið
niður á milli.
4. Deiginu skipt í þrjú 15 cm bökunarform sem búið er að úða vel með
matarolíuúða.
5. Bakið við 160°C í 25-30 mínútur eða
þar til prjónn kemur hreinn út.
6. Kælið botnana, jafnið með kökuskera (skerið ofan af toppunum) og takið síðan
hvern botn í tvennt með
kökuskeranum. Þannig
endið þið með sex þynnri
kökubotna og þá er hægt
að hefjast handa við
skreytinguna.
Áramótakakan keyrir
upp stemninguna á
gamlárskvöld.

Súkkulaðismjörkrem
(á milli botna)
Morgunblaðið/Eggert

Falleg leðurtaska er
tilvalin jólagjöf
Einnig glæsilegt úrval í verslun okkar
ungfruingoda.is - ný vefverslun

Margir litir og tvær stærðir
17.900 kr. og 24.900 kr
Hallveigarstíg 10a • 101 Reykjavík • Sími 551 2112

125 g smjör (við
stofuhita)
350 g flórsykur
2 tsk. vanilludropar
4 msk. pönnukökusíróp
4 msk. bökunarkakó

1. Setjið öll hráefnin
nema flórsykur og kakó
í hrærivélarskálina og
hrærið vel saman.
2. Blandið flórsykri og
kakói saman og bætið
varlega út í blönduna,
skafið niður á milli og
hrærið þar til kremið er
slétt og fellt.
3. Smyrjið þunnu lagi af
kremi á milli botnanna í
Það er ekkert að
fimm lögum (ekki setja á
efsta botninn).
því að stytta sér
4.
Geymið smáhluta af kremi
stundum leið og fá
til að smyrja utan á kökuna
hjálp frá Betty Crocker.
með hvíta kreminu sem er
útbúið í næsta skrefi og til þess að
setja í sprautupoka og skreyta toppinn
í lokin.

❄

Hvítt krem (til að þekja með)
2 x Betty Crocker Vanilla Frosting
200 g flórsykur
1. Hrærið vel saman í hrærivél þar til
hvítt og silkimjúkt.
2. Setjið smáhluta strax í sprautupoka
til að eiga fyrir skreytingu á toppnum í
lokin.
3. Smyrjið örþunnu lagi yfir alla kökuna til að binda alla kökumylsnu, leyfið að standa og taka sig stutta stund.
Þetta skref er mikilvægt til að koma í
veg fyrir að kökumylsna sjáist í kreminu.
4. Smyrjið nú öðru og þykkara lagi af
hvítu kremi á kökuna og reynið að
hafa jafnt allan hringinn.
5. Setjið þá smá af súkkulaðikreminu
hér og hvar yfir hvíta kremið, ýmist
með sprautunni eða bara með hníf.
6. Hér er mikilvægt að taka spaðann
sinn og bleyta örlítið (hafa rakan) og
draga kremin saman til að mynda
marmaraáferðina. Skafa kremið af á
milli og bleyta að nýju og halda þannig
áfram allan hringinn þar til þið hafið
fengið það útlit sem ykkur þykir fallegt.
7. Setjið kökuna í kæli á meðan þið
útbúið ganache.

Ganache
100 g saxað suðusúkkulaði (mjög
smátt saxað)
1
⁄3 bolli rjómi
1. Hitið rjómann að suðu, hellið yfir
súkkulaðið, leyfið að standa í um tvær
mínútur og hrærið svo saman með
písk/gaffli. Leyfið hitanum aðeins að
rjúka úr og setjið því næst á kökuna
(muna að þynna með smárjóma ef það
verður of þykkt og kæla betur ef of
þunnt).
2. Best að hella aðeins hluta á í einu og
stýra því hvernig það lekur niður hliðarnar og hella svo aðeins meira og fara
þannig allan hringinn.
3. Leyfið ganachinu að taka sig aðeins
á kökunni á meðan þið útbúið skrautið.

Skreyting
Hjúpsúkkulaði (hvítt og dökkbrúnt)
ískex-vindlar (fást í Hagkaup)
papparör og stjörnur á priki (keypt
á AliExpress)
Ferrero Rocher-kúla
risa Nóakropp
venjulegt Nóakropp
kökuskraut, gyllt og hvítt
(fæst í Allt í köku)
gyllt kökuskreytingarduft og
glimmer (fæst í Allt í köku)
Afgangskrem frá kökunni sett í
sprautupoka með stjörnustútum
með þéttar tennur.
1. Bræðið hjúpsúkkulaði og dreifið á
bökunarpappír í nokkrum skömmtum
(ekki of þunnt samt). Stráið kökuskrauti, glimmeri eða dufti yfir áður
en storknar.
2. Þegar það er storknað takið það þá
og brjótið niður eftir því sem ykkur
þykir fallegt og stingið í kökuna.
3. Skreytið með öðru kökuskrauti og
kremi að vild.

1
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3
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5

6

Erttu að leita
E
að
ð jólagjöf?
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8
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10
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12

1. COSA-skilti. 40x30 cm. Ýmsar gerðir. 3.995 kr. 2. LEATHER BROWN eða BLACK-spegill. Ø60 cm.. Brún eða svört leðuról. 24.995 kr.
3. VITA SILVIA-loftljós. Koparlitað. 45 cm. 16.995 kr. Perustæði selt sér. 4. MADOS-gólflampi. H149 cm.
c 24.995 kr.
5. HARVEY-glas. Whiskyglas. 31cl. 1.495 kr./stk. 6. KOSMA eða EVORA-púði, ýmsir litir. 1.995 kr./stk
tk. 7. CLOUD-púði. 40x30x15
5 cm
cm. 4.995 kr.
8. LYNGDAL-ábreiða. 130x200 cm. Ýmsir litir. 5.995 kr. 9. RAW-hnífaparasett. 4x4 stk. Gyllt. 9.995 kr.
10. BAYAMON-rúmteppi. 260 x 245 cm. 9.995 kr. 11. READ-borðlampi. Svartur eða hvítur. 9.995 kr. 12
2. LAMB-gæ
B gæra. Ýmsir litir. 14.900 kr.

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

60 Jólablað Morgunblaðsins

Laddi hefur engan
áhuga á því að bjóða
upp á rjúpu eða kalkún á jólunum.

Morgunblaðið/Hari

„Maður er ekkert að
breyta því sem virkar“
Jólahefðir Þórhalls Sigurðssonar, eða Ladda, eru í föstum skorðum enda segir hann óþarfa að breyta því sem aldrei klikkar. Á aðfangadag er fjölskyldan vön að borða hamborgarhrygg, en á jóladag er hangikjöt jafnan borið á borð.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

Á aðfangadag er alltaf boðið
upp á hamborgarhrygg, enda
segir Laddi að hann klikki aldrei.
Getty Images
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Sölutímabil 6. – 20. desember
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voleiðis hefur þetta verið síðan ég
byrjaði að búa og halda jól. Með hamborgarhryggnum er síðan þessi frábæra sósa,
brúnaðar kartöflur, rauðkál og
baunir. Og auðvitað er alltaf
drukkið bland líka. Ekki má
gleyma því,“ segir Laddi og bætir við að
þetta sé algerlega ómissandi.
Eftirrétturinn hefur einnig verið sá
sami í að minnsta kosti 15 ár, enda
Meðlætið er af
ljúffengur með eindæmum.
hefðbundnara
tagi, rauðkál og
„Við förum yfirleitt og heimsækjgrænar baunir
um systur konunnar og fjölskylduna
er jafnan borið
hennar og fáum eftirréttinn þar. Þar
á borð.
fáum við þennan yndislega frómas, en
hann hefur verið borinn á borð í
ábyggilega 15 ár.“
Þegar Laddi er spurður hvort honum
hafi aldrei dottið í hug að breyta út af vananum, hrista svolítið upp í hlutunum og bera fram
kalkún, rjúpu eða annað slíkt harðneitar hann.
„Ég hef smakkað kalkún og fannst hann ekkert góður,
en ég man ekki eftir því að hafa smakkað rjúpu. Það bara
kemur einhvern veginn ekki til greina. Við viljum ekki
breyta matseðlinum því hann klikkar ekki. Maður er ekkert að breyta því sem virkar,“ segir Laddi hress í bragði.
Þegar Laddi er spurður hvort hann lumi á eftirminnilegri jólasögu segir hann svo ekki vera, enda hafi jólin iðulega heppnast hreint prýðilega.
„Það hefur ekki kviknað í jólatrénu eða neitt, enda erum
við ekki með jólatré. Við erum bara með litla jólatrésskreytingu. Það er allt of mikið vesen að vera með stórt
jólatré. Pakkarnir eru síðan geymdir á sama stað og litlu
jólatrén eru. Þar eru þeir í góðri hrúgu,“ segir Laddi og
bætir við að þau hjónin skreyti temmilega mikið fyrir jólin.

S

„Við skreytum ekkert rosalega mikið. Það eru þessi litlu
tré og svo erum við með seríur sem við setjum aðallega á
einn stað. Svo skreytum við með kertum og
svona. Það er voða jólalegt. Yfirleitt erum
við að þessu í kringum mánaðamótin,
en ég ætla einmitt að fara út á
svalir í vikunni og setja þar upp
jólaljós og greni. Það er alltaf
skemmtilegt.“
Þótt að Laddi hafi sjálfur
sungið ófá jólalög, og jafnvel
gefið út jólaplötu, þykir honum fólk iðulega byrja of
snemma að spila jólalög.
„Þá er maður bara búinn að
fá upp í kok af þeim
þegar kemur að jólunum. Við miðum þetta
við mánaðamótin, eða 1.
des. Þá finnst mér allt í
lagi að fara að setja
þetta í gang.“
En hvað skyldi
Ladda þykja mikilvægast þegar kemur að því
að halda góð og
ánægjuleg jól?
„Jólaandinn og að
allir séu í jólaskapi.
Laddi segir að jólabland sé
ómissandi á jólum.
Góður matur, að hlusta
á jólalög og messuna í
útvarpinu. Svo höfum við undanfarin ár farið nokkur saman á jólatónleika Mótettukórsins í Hallgrímskirkju. Það er
mjög jólalegt og skemmtilegt,“ segir Laddi og bætir við að
jólahaldið sé venjulega í mjög föstum skorðum og einkennist alls ekki af neinum látum.

� HEIMILI & HUGMYNDIR �
fyrir alla fagurkera...

Ármúla 26 | 108 Reykjavík | Sími 578 4400 | heimilioghugmyndir.is

jólatískan
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Lancome
L’Absolu Rouge
(377 O Oui),
4.299 kr.

By Terry Rouge
Expert Click Stick
(Garnet Glow),
4.400 kr.
(Madison)

Mjúk formúla sem
er þétt í sér og
veitir fulla þekju.

Varalitir sem koma í
skemmtilegum umbúðum og tryggja nákvæma ásetningu.

Guerlain
KissKiss
Matte
(Chili Red),
5.199 kr.

Bjartur og mattur varalitur sem
ljær andlitinu
aukna birtu.

Rauðar varir

ILIA Lipstick (In My
Room), 3.990 kr.
(Nola.is)
Lífrænir varalitir sem
endast vel á vörunum
og næra þær.

10

fullkomnir
varalitir
Rétti varaliturinn er stundum það eina
sem þarf til að framkalla hátíðleikann.
Lilja Ósk | lilja.osk.sigurdardottir@gmail.com

Bobbi Brown
Crushed Lip
Color (Cali
Rose), 4.399 kr.

GLANSANDI
EFNI

Nýjasta varalitaformúla Bobbi
Brown er mjög falleg og býr yfir
hreinum litatónum.

Tískan hefur sjaldan verið
meira glitrandi.

Chanel
Rouge Allure
Velvet (N°2),
5.499 kr.

HILDUR
YEOMAN

Í jólalínu
Chanel koma
fjórir rauðir
varalitir og er
þessi fallega
berjarauður.

Sækir innblástur í Jerry
Hall og diskótímabilið.

LÆRÐU AÐ
BLÁSA HÁRIÐ
Þú verður að
kunna réttu trixin.

Estée Lauder
Pure Color Envy
(Impulsive), 5.199 kr.
Mjúk formúla og liturinn
hentar vel við öll tilefni.

앸

YSL Rouge pur
Couture (52
Rouge Rose)
4.699 kr.
Sérstök hátíðarútgáfa af RPCvaralitnum frá
YSL.

MAC Lipstick Snowball
Collection (Elle Belle), 3.490 kr.
Sérlega fallegur og djúpur berjalitur
varalitur úr hátíðarlínu MAC.

Urban Decay
Vice Lipstick
(Backtalk),
2.799 kr.

Mikið litaúrval og
fjöldi áferða í boði
hjá Urban Decay
en þessi litur
hentar við alla
förðun.

ÆVINTÝRALEGT ÚRVAL FALLEGRAR
4.
2.
1.

3.

5.

6.

7.

8.
9.

16.

10.

1. Iittala Aalto skál 7,5 cm 6.990 kr. • 2. Ralph Lauren karafla 24.990
kr., 2 glös í pakka 12.990 kr. • 3. Rikki Tikki fíll 15 cm 9.990 kr. •
4. Sophia veggrósettur verð frá 3.990 kr. • 5. Hugsuðurinn stytta
11.990 kr. • 6. Bodum kaffikanna með korki 0.5 lítra 5.990 kr. • 7.
Tré frá Nordal 19.990 kr. • 8. Nordal kerti verð frá 1.190 kr. • 9. Iittala
glös 2 stk. saman, hvítvín eða kampavín 4.790 kr. • 10. Bojesen api
19.990 kr., jólahúfa 2.990 kr. • 11. Svuntur fyrir hann og hana. Canvas
11.990 kr., leður 21.990 kr. • 12. Riverdale kertalukt 9.990 kr. • 13.
Iittala rosegold skál 11.990 kr. • 14. Lukkutröll frá by Sommer verð
frá 3.790 kr. • 15. Eva Solo pottur 3 lítra 23.990 kr. • 16. Iittala Taika
krús 3.990 kr., Taika matardiskur 24 cm 5.490 kr., Taika mjólkurkanna
0,5 lítra 7.990 kr., Kastehelmi tertudiskur á fæti 9.290 kr., Nappula
kertastjakar verð frá 4.990 kr.

11.

12.

15.
13.

Reykjavík
Bíldshöfði 20

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

Akureyri
Dalsbraut 1

14.

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.
Tilboðin gilda á meðan birgðir endast.

R GJAFAVÖRU Í HÚSAGNAHÖLLINNI
3.

1.
2.

5.

4.

6.
9.

7.

8.

11.
10.

17.

12.

13.

1. Sophia veggplatti 30 cm 7.990 kr. • 2. Vanilla Fly hauskúpa gyllt
24.990 kr. • 3. Nordal kerti 2.490 kr. • 4. PTMD jólaskraut verð
frá 490 kr. • 5. PTMD kertastjaki hreindýr kr. 6.490 kr. • 6. Kähler
sparibaukur kr. 7.990 kr. • 7. Eva Solo karafla 0,75 lítra 11.990 kr. • 8.
Nordal kerti verð frá 1.190 kr. • 9. Sophia stytta Venus verð frá 9.990
kr. • 10. Kähler Hammershoj diskur 40 cm. 19.990 kr. • 11. PTMD
hauskúpa á fæti 5.490 kr. • 12. Wittkemper vasi fyrir kerti 5.990 kr. •
13. Nordal vasi 4.990 kr. • 14. Lukkutröll frá by Sommer verð frá 3.790
kr. • 15. RAW hnífapör fyrir fjóra gull 9.890 kr. • 16. Sophia stytta
Nike verð frá 9.990 kr. • 17. Broste Esrum night matardiskur 21 cm
2.390 kr., 28 cm 3.290 kr., Broste hnífapör full satin fyrir fjóra 18.990
kr., Broste Smoke rauðvísnglas 2.190 kr.

15.
14.

16.
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Estée Lauder
Brow Now
Volumizing Brow
Tint

Bobbi Brown
Perfectly Defined Long-Wear
Brow Pencil

YSL Rouge Pur Couture
(204 Rouge Scandal)

MAC
Eyeshadow
(Goldmine)

Shiseido
Synchro Skin
Lasting Liquid
Foundation

Chanel Les Beiges
Natural Eyeshadow Palette

Farði
Satínkennd áferð er á húðinni og kinnaliturinn er
með svolitlum ljóma sem frískar upp á förðunina.
Aukinn ljómi er settur á kinnbeinin og aðra
hæstu punkta andlitsins.

Augu

Guerlain Terracotta Gold
Light

Í förðun Versace er öll áhersla lögð á augun með djúpum brúnum tónum en augnförðunin er svo poppuð upp með gulllituðum augnskugga yfir miðju hreyfanlega
augnloksins og í augnkrókana.
Dökkbrúnn eyeliner er notaður til að ramma inn augun og svo maskari sem
eykur umfang augnháranna. Að lokum eru augabrúnirnar mótaðar og þéttar til
að ramma inn augnförðunina.

Innblástur
að hátíðarförðun
Fáðu innblástur að förðun fyrir
hátíðarnar beint af tískupöllunum.
Lilja Ósk Sigurðardóttir
lilja.osk.sigurdardottir@gmail.com

Farði
Húðin er ljómandi og fær hlýleika með léttu sólarpúðri. Prófaðu farða sem gefur húðinni náttúrulegan ljóma og raka en þannig
færðu frísklegra yfirbragð og
finndu sólarpúður sem er ekki of
dökkt fyrir þinn húðtón. Berðu það
á andlitið eins og þú sért að teikna
tölustafinn þrjá en þannig fer sólarpúðrið frá enni, niður á kinnar og
deyr út við kjálkann.

Augu

Varir

Versace

Náttúrulegur varalitur er notaður með rósakenndum undirtón.

Urban
Decay
Eyeshadow
(Verve)

Það er ekkert verið að flækja augnförðunina, enda eru varirnar í aðalhlutverki. Léttur, silfursleginn
augnskuggi er borinn yfir hreyfanlega augnlokið og blandaður aðeins upp yfir glóbusinn. Lítið fer fyrir augnhárunum en það er þó alltaf
vel heppnað að nota maskara sem
greiðir augnhárin vel og þéttir þau
og að lokum eru augabrúnirnar
mótaðar á léttan hátt.

Varir

Varirnar njóta
sín með rauðum
varalit sem hallar örlítið
út í berjatóna. Þegar um
rauða varaliti er að ræða
er oft gott að hafa þá í
mattara lagi svo þeir
renni ekki til.

Becca Sunlit
Bronzer

Saint Laurent

Helena Rubinstein
Lash Queen Wonder
Blacks

Chanel
Inimitable
Intense
Mascara

By Terry Expert
Dual Powder
(7 Sun Desire)

Lancome
Teint Miracle

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR
Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum. Einnig sjálﬂímandi ﬁlt til að
klæða skúffur og ﬁlt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silfurplett.
Við eigum líka fægilög, fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.

SENDUM Í PÓSTKRÖFU

Gullkistan- Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Guerlain
Intense
Liquid
Matte
(M65
Tempting
Rose)
Urban Decay 24/7
Glide-On Eye
Pencil (Bourbon)

Becca Under
Eye Brightening Corrector

GÆÐASKÓR
UNDIR
JÓLATRÉÐ

LYTOS LE FLORIANS
4 SEASONS
LE FLORIANS
4 SEASONS
100% vatnsheldir
Vibram sóli
Verð: 22.995
Stærðir: 36-47
6 litir

LE FLORIANS
4 SEASONS HIGH
100% vatnsheldir
Vilbram sóli
Verð: 24.995
Stærðir: 36-47

skornirthinir.is
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Jólaföt
praktísku
mömmunnar
ragtir eru áberandi í jólatískunni.
Það er ekki verra fyrir uppteknar
mömmur og jafnvel ömmur að klæðast þægilegum fötum á jólunum.
Þegar verið er að gera og græja er
nefnilega ekki verra að fötin séu svolítið meðfærileg. Þessi dragt kemur frá Mos Mosh og er
eins og himnasending fyrir uppteknu
mömmurnar. Um er að ræða svartan
jakka með stroffi á ermunum
og svolítið jogginglegar
buxur við sem eru með
bandi í mittið og stroffi
að neðan. Íþróttalegar
buxur með rönd í hliðinni hafa þótt ansi móðins síðustu mánuði.
Hér er um að ræða einfalda útgáfu af þeim
tískustraum. Það sem
er sniðugt við þessi
jólaföt er að eftir hátíðahöldin má nota
Jakkinn kostar
buxurnar við lekkera
27.980 kr. og fæst
kasmír-peysu og
Hjá Hrafnhildi.
jakkann við einhver
allt önnur föt. Því
erum við komin með
mjög praktísk og
smart jólaföt. Dragtin fæst Hjá Hrafnhildi.

D

Buxurnar kosta
20.980 kr. og fást
Hjá Hrafnhildi.

Lakkskór með slaufu
frá Zara. 6.990 kr.

Skyrtan kostar 17.980 kr.
og fæst Hjá
Hrafnhildi.

Lakkskór frá Zara.
4.990 kr.

Reynir að vera alltaf í
nýjum sokkum á jólunum
Galdurinn við
ferskt hráefni
Vitamix Pro 750 á sér
engann jafningja.
Nýtt útlit og nýir
valmöguleikar.
5 prógrömm og
hraðastillir sjá til þess
að blandan verður
ávallt fullkomin og
fersk!

Jólatilboðsverð
kr. 129.002,-

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

Stefán Svan er með puttann á púlsinum
þegar tíska er annars vegar, en hann rekur
verslunina Stefánsbúð/p3 sem nýlega flutti
á Ingólfsstræti. Þar geta fagurkerar fengið
fallega hönnunarvöru ásamt notaðri
merkjavöru. Stefán segir að allt sé leyfilegt
fyrir þessi jól og metal-tónar séu alltaf
skemmtilegir fyrir hátíðirnar.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is
porty eða uppdressað; það er allt leyfilegt og
gaman að blanda saman stílum. Metal-tónar eru
allaf skemmtilegir fyrir hátíðirnar ásamt sterkum litum. Ljósblár, bleikur, flöskugrænn, appelsínugulur og rauður eru einnig áberandi,“ segir
Stefán. En hvað er að hans mati klassískt og
gengur ár eftir ár?
„Litli svarti kjóllinn er alltaf vinsæll fyrir jól, en persónulegur stíll fer aldrei úr tísku og ættu allir að fylgja hjartanu
frekar en trendum.“
Stefán mælir þó með því að þeir sem eru ögn djarfari prufi að
blanda saman ólíkum mynstrum og litum í jóladressinu.
„Jól og áramót eru upplagður tími til að prufa sig áfram því
þá taka flestir myndir af þér.“
Þegar Stefán er spurður hvort hann trúi á jólaköttinn og fjárfesti því alltaf í nýju dressi fyrir jólin segir hann svo ekki vera.
Hann sé ekki heldur búinn að ákveða hverju hann klæðist í ár.
„Ég trúi ekki bókstaflega á jólaköttinn en ég reyni þó að
vera í nýjum sokkum um jól. Ég er ekki búinn að ákveða í
hverju ég ætla að vera en ég verð allavega í mjög þægilegum
fötum.“
En hvert skyldi eftirminnilegasta jóladressið vera?
„Ég hef ekki átt jóladress síðan ég var barn, en þá saumaði
mamma oftast á mig föt og það þykir mér vænt um,“ segir Stefán.
Aðspurður hvort hann hafi einhvern tímann gerst sekur um
tískuslys á jólunum segist hann hreint ekki trúa á tískuslys. En
hvað með ljótar jólapeysur og kósí náttföt, er slíkur klæðnaður
boðlegur á jólunum að mati Stefáns?
„Að sjálfsögðu er það boðlegt ef jólaskapið fylgir með og þér
líður vel.“

S

Stefán Svan er
alltaf í glænýjum
sokkum á jólunum.

Morgunblaðið / Hari

Allar konur ættu
að eiga einn lítinn, svartan kjól.
Þessi er frá
Elizabeth and
James og kostar
44.000 krónur á
Net-A-Porter.

Metal-tónar koma jafnan
sterkir inn fyrir hátíðirnar.
Balmain-kjóll á 446.000
krónur er þó líklega of
stór biti fyrir flesta. Fæst
á Net-A-Porter.

Þú ﬁnnur
jólagjaﬁrnar
í Lyfju

Happy Baby og Healthy Baby
Kassar með ilmolíum.

4.989 kr.

Volume Million Lashes

Ítalskar leðurtöskur

Drape + Color

Gjafaaskja með maskara og eyeliner í
tússpennaformi.

Úrval af fallegum leðurtöskum frá Ítalíu.

Nýtt Real Techniques burstasett
í takmö
örkuðu upplagi.

3.839 kr.

8.990 kr.

3.596 kr.

Sothys Eye Contour

Naglasett í gjafaöskju

Speglar

Gjafaaskja með maskara, augnfarðahreinsi og baugahyljara.

Naglasett sem inniheldur allt sem þú þarft.

Fallegir speglar í úrvali. Fáanlegir með og
án ljóss og með mismunandi stækkun.

6.439 kr.

2.618 kr.

7.126 kr.

Jólagjafahandbók Lyfju 2017 er

Gefðu
dekur um
jólin

lyfja.is

komin út. Þú færð jólagjaﬁr fyrir
alla fjölskylduna í verslunum Lyfju
og í netverslun okkar á lyfja.is.
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„Fallegur pels
ómissandi yfir
hátíðirnar“

Fallegur blár pels setur punktinn yfir i-ið.

Ljósmyndarinn Nína Björk er með puttann á
púlsinum þegar kemur að tísku, enda kann
hún að raða saman fallegum flíkum. Eins og
flestir kýs hún að vera fín yfir jólin, en þó
ekki á kostnað þægindanna. Nína Björk
sagði okkur frá jóladressinu sínu.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is
Kaupirðu þér alltaf nýtt dress fyrir jólin?
„Nei alls ekki. Að sjálfsögðu vill engin fara
í jólaköttinn og þess vegna vil ég vera
fín, en samt í þægilegum fatnaði.“
Ertu búin að ákveða í hverju þú
verður þessi jólin?
„Já og nei, en kjóllinn sem ég fékk í
AndreA by AndreA finnst mér fallegur og
pínu jólalegur. Það er mjög fallegt efni og
mynstur í honum. Fallegur pels er síðan að sjálfsögðu ómissandi yfir hátíðirnar.“
Hvert er eftirminnilegasta jóladressið?
„Silfurlitaði pallíettukjóllinn sem ég lét sauma á mig 13
ára, hann var með stórum herðapúðum, alveg gasalega
smart.“
Hefur þú orðið sek um tískuslys á jólunum?
„Það þurfa aðrir að dæma um. Hef örugglega orðið sek
um það einhvern tímann.“
Áttu þér draumahátíðardress?
„Ekkert þannig, en pallíetturnar koma sterkt inn yfir
hátíðirnar. Allt sem er glitrandi finnst mér jólalegt og
fallegt.“
Hvað með hár og förðun, hvernig er slíku háttað yfir
hátíðirnar?
„Fallegt vel blásið hár eða smá liðir finnst mér fallegast.“
Hvað með ljóta jólapeysu eða kósí náttföt, er það
boðlegt að þínu mati á jólunum?
„Já, um að gera að krydda jólin með skemmtilegum uppákomum. Ég fékk mér einu sinni rosalega jólaleg náttföt,
sem eru frekar lummó. Dóttir mín, sjö ára, spurði mig með
stórum augum hvort mér fyndist þau í alvörunni flott.“

Fallegur kjóll
er mikið
þarfaþing um
jólin.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Lilja Ingvadóttir
verður eins og
krakki í nammibúð þegar hún
heimsækir snyrtivöruverslanir.

Eftirlætismaskari
Lilju Ingva
Lilja Ingvadóttir einkaþjálfari er mikil áhugamanneskja um
snyrtivörur en hún segist gjarnan verða eins og krakki í nammibúð þegar hún kíkir í snyrtivöruverslanir. Við fengum að kíkja í
snyrtibuddu Lilju og forvitnast um eftirlætis maskarann.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is
etter than Sex-maskarinn frá Too Faced er í uppáhaldi. Ég keypti
hann í Sephora-snyrtivöruverslun erlendis og hann er mjög góður,
eins og nafnið gefur til kynna. Hann helst rosalega vel á, smitar ekki,
hrynur ekki af og litar augnhárin þétt og vel án þess að það komi
klessur. Síðan er ekkert mál að hreinsa hann af augnhárunum, en ég
er með augnháralengingu og þarf að hreinsa varlega af, segir Lilja
sem haldið hefur tryggð við maskarann í um það bil ár.
Þegar Lilja er spurð hvort gæði og verð fari alltaf saman þegar kemur að snyrtivörum segist hún hafa fundið ódýrar snyrtivörur sem gefa hinum dýrari ekkert eftir.
„Gæði og verð haldast ekki alltaf í hendur, en oftar en ekki eru dýrari vörur með
betri innihaldsefnum. Ég fer aldrei í mjög ódýrar snyrtivörur þar sem innihaldsefnin
þar eru frekar léleg, en held mig við snyrtivörur sem eru á sanngjörnu verði og fá
góða dóma,“ segir Lilja og bætir við að hún velji vörur án parabena, auk þess sem hún
forðast vörur sem innihalda afar virk efni.
„Ég hef fengið ofnæmi fyrir mjög virkum efnum og sumum jurtum. Ég skoða innihaldsefnin vel og kaupi ekkert nema ég fái prufur af því. Ég hef verið mjög dugleg að
prófa nýjungar í gegnum árin og fylgist vel með hvað er að gerast,“ segir Lilja, en
hvaða vörumerki skyldu vera í uppáhaldi?
„Núna er ég mjög hrifin af Guinot og Dr. Organic í kremum og andlitsmeðferðum.
Ég er alæta á förðunarvörur og á allt þar milli himins og jarðar og er ekkert að halda
mig við eitt merki. Becca, Too Faced, Naked, Bobby Brown, Mac, L’oreal, Anastasia
og fleira. Er eins og krakki í nammibúð þegar ég kíki í slíkar verslanir. Elska það.“

B

Lilja heldur
mikið upp á
Better than
Sex maskarann frá
Too Faced.
Morgunblaðið/Hanna

fastus.is

SOUS VIDE
Allt sem þú þarft í einum pakka

Í Stóru bókinni um sous vide afhjúpar Viktor Örn Andrésson
leyndarmál matreiðslumeistara. Hún er sniðin að þeim sem
brenna af áhuga og metnaði fyrir matreiðslu og nú geta allir
orðið meistarakokkar í eldhúsinu heima með réttu tækjunum.
Viktor Örn er margverðlaunaður matreiðslumaður sem hefur
stundað sous vide eldamennsku til fjölda ára. Hann hefur
starfað á Michelin-stöðum, verið valinn matreiðslumaður
Íslands og Norðurlanda og árið 2017 hafnaði hann í þriðja
sæti í virtustu matreiðslukeppni heims, Bocuse d’Or.

Sous vide tæki, lofttæmingarvél
og Stóra bókin um sous vide

29.990
kr/m. vsk

Verið velkomin í verslun okkar
Opið virka daga kl. 8:30–17:00
Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is
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Reykingar, áfengi og sykur
stuðla að verri ásýnd

Ágústa notar helst
náttúrulegar vörur
án parabena.

Ágústa Johnson er þekkt fyrir að lifa heilsusamlegum lífsstíl, enda hreystin uppmáluð. Hún lætur húðina svo sannarlega ekki sitja á hakanum og
þykir gott að skella andlitinu í ísmolabað. Þá leggur hún, eins og alþjóð
veit, mikla áherslu á hreyfingu og hollt mataræði.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is
g hreinsa húðina samviskusamlega á
hverju kvöldi, með Blue Lagoon Foaming Cleanser og set framan í mig Caudalie-næturkrem. Klikka ekki á því
undir neinum kringumstæðum. Á
morgnana skola ég húðina með vatni
áður en ég set á mig dagkrem og farða, segir Ágústa
þegar hún er beðin að lýsa húðumhirðu sinni. En
skyldi hún eiga sér eftirlætishúðvörur?
„Blue Lagoon-vörurnar eru í algjöru uppáhaldi, kísillinn og þörungarnir sem eru svo einstakir gera svo
mikið fyrir húðina og örva kollagenframleiðsluna sem
veitir nú ekki af fyrir konur á mínum aldri. Mér finnst
maskarnir og fótakremið einnig í algjörum sérflokki,“
segir Ágústa og bætir við að hún hafi alltaf reynt að
hafa lítið fyrir því að setja upp andlitið. Nokkra fastagesti má þó ávallt finna í snyrtibuddunni hennar.
„Ég er með fjórar til fimm standard förðunargræjur
í snyrtibuddunni. L‘oreal Telescopic maskara, sem er
sá eini sem hentar mínum augnhárum og Bare Minerals Complexion Rescue sem er léttur farði. Þá á ég
alltaf Mac Soir-varalitablýant auk þess sem mér finnst
Blue Lagoon-varasalvinn ómissandi. Gott olíulaust sólarpúður er svo skemmtilegra með, ef ég nenni.“
Ágústa skellir sér reglulega í andlitsbað í Blue

É

Lagoon Spa til að hressa upp á húðina, auk þess
sem henni finnst ísmolabað sérlega gott fyrir
andlitið. Þá forðast hún einnig kemískar vörur
með fjöldanum öllum af flóknum innihaldsefnum.
„Ég vil helst nota náttúrulegar vörur
með sem fæstum innihaldsefnum og vörur
án parabena,“ bætir Ágústa við. En hvernig skyldi hún taka sig til ef tíminn er af
skornum skammti?
„Það er lítið mál. Hárið í hnút og stutta
fjögurra atriða andlitsförðunin sem tekur
aðeins fimm mínútur. Og svo tekur enga
stund að henda sér föt,“ segir hún. En
skyldi Ágústa eiga skothelt „bjútíráð“?
„Reykingar, áfengi, sykur og svefnleysi er nokkuð örugg leið til að draga
fram tiltölulega verri ásýnd í speglinum.
Besta bjútíráðið finnst mér því númer
eitt að reykja ekki og neyta áfengis og
sykurs alla jafna í hófi. Fá að minnsta
kosti átta tíma svefn, æfa
af krafti og svitna vel svo Vörurnar frá Blue Lagoon
maður hreinlega geislar
og Bare Minerals eru í
af hreysti og ferskleika.“ uppáhaldi hjá Ágústu.

Íslensk hönnun
falleg gjöf fyrir þá sem þér þykir vænst um

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Katrín hertogaynja af Cambridge er
alltaf með vel blásið hár með góðum
lyftingi. Hún er líka með oftast með
léttar krullur í endana. Þegar búið er
að blása hárið er auðvelt að fara aðeins yfir endana með krullujárni.

AFP

Lærðu að blása
á þér hárið í eitt
skipti fyrir öll

www.heklaislandi.is - S: 6993366

Það að blása á sér hárið snýst ekki um að hoppa upp úr baðkarinu, láta renna úr því, þurrka hárið vel með handklæði, snúa
höfðinu á hvolf og þurrka. Nei, til þess að fá fallega áferð og góða
lyftingu í hárið þarftu að hafa nokkur góð ráð í huga.
Þú þarft að eiga góðan hárblásara. Boss Gold frá HH Simonsen býr
yfir sérstaktri ionic-tækni sem afrafmagnar hárið og svo er hann fljótur að
vinna sitt verk.
Þú þarft að eiga góðan hárbursta. Til dæmis Wet Brush Gold, sem er mest seldi
flækjubursti í Bandaríkjunum.
Þú þarft að eiga hitavörn. Heat Protection frá label.m mýkir hárflögurnar og ver
hárið fyrir öllum kraftmiklum hártækjum.
Það er gott að eiga Blow out spray frá label.m sem ver hárið, þenur það út svo
það verður kraftmeira og þykkara. Oft
er þetta sprey kallað hlýðnispreyið
því það fær hárið til að hlýða.
Þegar þú ert búin/n að blása hárið með
heitu og hárið er orðið þurrt og með góðum lyftingi er
nauðsynlegt að blása aðeins yfir það með köldum blástri. Með
því endist blásturinn betur og hárið verður meira glansandi.

Rod 7-krullujárnið
frá HH Simonsen
gerir stórar og gamaldags krullur líkt
og Katrín er gjarnan
með. Járnin frá HH
Simonsen fást á
hárgreiðslustofum
um land allt.

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

www.ss.is
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Það er um að
gera að fá sér
fínar neglur
fyrir jólin.

Glimmer og
króm er alltaf
vinsælt fyrir
hátíðirnar.

Ljósmyndir/María Ósk Stefánsdóttir

Rautt, glimmer
og króm vinsælt fyrir jólin
María Ósk Stefánsdóttir starfar sem
naglafræðingur á snyrtistofunni Hári
og dekri, auk þess sem hún lauk nýverið BA-gráðu í sálfræði. María er
með puttann á púlsinum þegar kemur
að naglatískunni, en hún segir að hlýir
dökkir tónar verði ríkjandi í vetur.

María Ósk segist
gera langmest af
möndlulaga
nöglum.

María Ósk segir að
heillitaðar, stílhreinar neglur séu
alltaf vinsælar.

Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

H

Á haustin kjósa
konur gjarnan
dekkri naglalökk.
Bleiki liturinn
hefur verið vinsæll undanfarið.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

kemur að nöglum stendur ekki á svörum,
enda sækjast margir af yngri kynslóðinni
eftir samskonar nöglum og raunveruleikastjarnan Kylie Jenner. En er ekkert vesen að
vera með gervineglur?
„Nei, síður en svo. Flestar komast strax upp
á lagið með það og eiga erfitt með að snúa til
baka,“ segir María Ósk og bætir við að mörgum
þyki þægilegt að koma í neglur einu sinni í mánuði og
þurfa svo ekkert að pæla í þeim þess á milli. Enda krefst
hefðbundin heimalökkun gjarnan tíðari lagfæringa.

GJÖF MEÐ SÖGU
úr Safnbúðinni

Safnbúðir Þjóðminjasafns Íslands, Suðurgötu 41 og Hverfisgötu 15,
101 Reykjavík. Opið þriðjudaga til sunnudaga kl. 10-17.
netverslun.thjodminjasafn.is

eillitaðar stílhreinar neglur eru langvinsælastar. Það er mikið um náttúrulega liti,
bæði „nude“ og glæra liti og svo eru jarðlitir að koma sterkir inn,“ segir María Ósk
þegar hún er spurð hvernig naglatískan sé
um þessar mundir.
„Á haustin eru dekkri litir meira ríkjandi og nú í ár eru hlýir
dökkir litir mjög vinsælir, til dæmis dökkbrúnir, gráir og
plómulitaðir tónar,“ segir María og bætir við að rauði liturinn,
ásamt nóg af glimmeri og krómi, komi alltaf sterkur inn þegar
líða fer að jólum. En hvaða lengdir og lögun eru vinsælastar í
dag?
„Það er mjög persónubundið hvað fer hverjum nöglum best
en ég geri langmest af möndlulaga nöglum, sem og nöglum í
ballerínulögun.“
Þegar María Ósk er spurð hver sé helsta fyrirmynd þegar

TILVALIN GJÖF FYRIR HINN SANNA SÆLKERA
Körfurnar okkar eru ómissandi þáttur af hátíðarhaldinu.
Við útbúum gjafakörfu eftir þínum óskum og fyllum
af úrvals ostum og öðru sérvöldu góðgæti.
Pantaðu tímanlega í síma 562 2772
eða á ostabudin@ostabudin.is

bauhaus.is

ER LÍÐA FER
AÐ JÓLUM...
ÚRVALIÐ
HEFUR
ALDREI VERIÐ
MEIRA

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Mjög mikið
úrval af
jólastjörnum
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Stórir eyrnalokkar eru
málið um
þessar mundir.

Sunneva Eir
Einarsdóttir
með dúskeyrnalokka frá
TopShop.

Dúskeyrnalokkar

Heitustu
eyrnalokkarnir
Það er eigilega ekki
hægt að halda jól
eða taka þátt í gleði
aðventunnar nema
skarta fallegum
eyrnalokkum með
dúsk. Stórir og bústnir
eyrnalokkar setja svip sinn Þessir
eyrnalokká heildarútlitið og búa til
ar eru úr
stemningu. Það er engin
H&M.
ástæða til að hafa hárið í
tagli við dúskeyrnalokka heldur er
sjarmerandi þegar dúskarnir gæjast út
frá eyrunum í gegnum hárið. Sunneva Eir Einarsdóttir samfélagsmiðlastjóri Eylenda er hrifin af dúskeyrnalokkum en lokkarnir
sem hún er með á myndinni eru
úr TopShop.

Tilvalið fyrir sparigugguna

Frábær gjöf fyrir
dömur á öllum aldri
Fáanleg í 12 litum
í fullorðins- og barnastærð.
Helstu útsölustaðir í Reykjavík
Allar sundlaugar, Apótekarinn Mjódd,
Borgarapótek, Lyf og heilsa; Granda,
Kringlu og Austurveri, Snyrtivörubúðin Glæsibæ, Mistý, Lyfjaver,
Reykjavíkur Apótek, Árbæjarapótek,
Urðarapótek.
Netverslanir Aha.is, Heimkaup,
Krabbameinsfélagið og Netsöfnun.

Nánar um sölustaði á facebook

Simplehuman Sensor Pro snyrtispegillinn er draumur sérhverrar spariguggu,
enda bæði fagur og nytsamlegur.
Spegillinn er með innbyggðri LEDlýsingu sem líkir eftir sólarljósi, en birtuna má stilla á ýmsa vegu. Hægt er að
notast við smáforrit til þess að tengjast
speglinum og má þá velja rétt birtuskilyrði svo förðunin verði hin huggulegasta við ólíkar aðstæður.
Sért þú á leið á eftirlætisveitingastaðinn er einfaldlega
hægt að opna appið,
tengjast speglinum og
Góður
láta hann stilla birtuna
spegill er
eftir ljósmynd úr símanmikið
um þínum. Með því
þarfaþing.
móti má sjá hvernig
förðunin mun líta út miðað við lýsinguna á
staðnum.
Speglinum fylgir
einnig lítill spegill
sem stækkar tífalt, en
hann er sérlega góður
fyrir nákvæmnisvinnu.
Nú ættu því allar konur
Lítill
að geta fullkomnað
stækkunkisuútlitið með augnlínuarspegill
pennann að vopni.
fylgir.
Spegillinn fæst í
Eirberg og kostar
24.950 kr.

Nú má aldeilis
fullkomna
kisulúkkið.

Getty Images

AUKABÓK
UM KIDDA KLAUFA OG ÞIG!

LEYNDARMÁL LINDU 4
ER NÚ KOMIN ÚT!

Hér er á ferðinni bók þar sem ÞÚ
getur skrifað þína eigin dagbók.
Stórskemmtileg bók sem býður
upp á marga möguleika

Nú er helsti draumur Lindu að verða
skautadrottning, en það gengur
ekki sérlega vel!

JÓLAGJAFIR SEM ÖLL BÖRN MUNU ELSKA

DAGBÓK KIDDA KLAUFA
FURÐULEGT FERÐALAG
ER NÍUNDA BÓKIN
UM KIDDA
9. bókin í þessum gríðarlega vinsæla
bókaﬂokki um Kidda klaufa. í þessari
bók fer fjölskyldan í ferðalag og er
óhætt að segja að gangi á ýmsu.
Höfundurinn Jeff Kinney kom til
Íslands í fyrra og skoðaði landið
ásamt þýðanda bókarinnar.

Bókaútgáfa

Þú getur fylgst með okkur á facebook: Tindur-bókaútgáfa
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Pallíettukjóll
er uppáhaldsflík glansgellunnar. Þessi
kemur frá
Zara.

Berar axlir eru
að gera allt
vitlaust í jólatískunni.
Kjóllinn kemur frá Zara.

Svartar plastbuxur og
rauð taska
frá Gucci.
Fást á net-aporter.com.

Pífupils úr
Lindex.

Glansgellur fíla
blúndur. Þessi er frá
Baum und Pferdgarten og fæst á
Garðatorgi.

Bolur með
berum öxlum er meira
en jólalegur!
Þessi fæst í
H&M.

Glansandi
silfurkjóll frá
H&M.

Hleyptu glansgellunni út
Innra með okkur mörgum býr svolítil glansgella sem þráir að komast út af og til. Aðventan er tilvalinn tími til að hleypa glansgellunni út
og svo geta jólin líka verið heppileg. Það er
nefnilega ekki hægt að klæða sig of mikið
upp á þessari hátíð ljóss og friðar.

Rauður varalitur,
rúllukragi, köflóttur
jakki og síðir eyrnalokkar eru svo
2017. Eyrnalokkarnir eru frá Zara.

martamaria@mbl.is

Glansgellur fíla allt með
dúskum. Hér er leðurveski
úr Lindex með dúsk.

Ermalaus toppur úr
velúr er nú eitthvað
fyrir glansgelluna.
Hægt er að vera í
toppnum við sítt pils
eða jafnvel jakkafatabuxur með flottu
sniði. Toppurinn er frá
Lindex.

Rauðar og
jólalegar
buxur úr
smiðju
Gucci.

Pífur og berar axlir keyra
upp hátíðleikann. Trixið er
að vera í hlýralausum
brjóstahaldara innan undir ef þú ert með C skálar
eða stærri. Toppurinn er
úr H&M.

Eyrnalokkar hafa
sjaldan verið vinsælli. Þessir eru
frá Lindex.

Fallegar jólagjaﬁr
fyrir alla fjölskylduna!

Vönduð rúmföt fyrir
börn og fullorðna

Slökkvitæki - 4 gerðir - frí áfylling
(koma ekki í stað rauðu slökkvitækjanna á stöðum sem þurfa að uppfylla reglugerðir)

Segulmögnuð plaköt og
vegglímmiðar í barnaherbergin

Indjánatjöld, grjónapúðar
og leikfangahirslur

Mikið úrval af Snurk rúmfötum
- yﬁr 20 gerðir!

Mörkin 6
108 Reykjavík
s: 5460044

Finnið okkur á
Snapchat, Instagram,
Pinterest og Facebook

www.esjadekor.is

Opnunartími:
mán-fös:11-18 - lau:12-16
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Það er nettur
diskó/
seventísfílingur í nýju
línunni.

Hildur er mikið að vinna
með velúr og flauel
þessa dagana.

Ljósmyndir/Saga Sig

Munstrin í nýju línunni eru óendanlega falleg.

Glansefni
hafa sjaldan þótt
meira töff.

Jólaskeiðin 2017 Elskar að klæða sig upp
- Vonin
17.900 kr.

Skeiðin er úr
925 silfri

Verslun
Guðlaugs A. Magnússonar
S. 562 5222, Skólavörðustíg 10
www.GAM.is

Fatahönnuðurinn Hildur
Yeoman sótti innblástur í
diskótímabilið og Jerry Hall
þegar hún hannaði jólalínu
sína. Saga Sig ljósmyndaði fyrirsætuna Sigrúnu
Evu í New York.
Marta María | martamaria@mbl.is

kkur langaði til
þess að gera hátíðlega línu sem
væri fullkomin
um jólin. Prentin
hafa skírskotun í
himingeiminn einnig þar sem glimmer og eðalsteinar spila stórt hlutverk í
prentunum. Það eru nokkur ný snið í
línunni, m.a æðislegur wrap-kjóll og
flauelssett, kimono-jakki og buxur í
stíl,“ segir Hildur um jólalínuna frá
Yeoman.
Hvað um flauelið, er það að gera
allt tryllt núna?
„Okkur fannst það passa vel við
nýju sniðin og flauel er alltaf fullkomið um hátíðarnar, það er svo
sparilegt,“ segir hún.
Jólalínan er innblásin af diskó-

O

tímabilinu og glamúrpíum þess tíma
eins og Jerry Hall.
„Við tókum myndirnar á æðislegu
hóteli sem eitt sinn var stærsta hótel í
heimi, The New Yorker hotel.
Innréttingarnar eru flestar upprunalegar og það var fullkomið að
mynda þar. Myndatakan var á föstudagskvöldi, við fórum líka um alla NY
að taka myndir. Það var mjög gaman
hvað fólkið á götunni var til í að taka
þátt í myndatökunni með okkur, það
voru allir í svo miklu stuði,“ segir
Hildur en fyrirsætan Sigrún Eva var
sko ekki síðri en Jerry Hall á myndunum sem Saga Sig tók af henni.
Komstu í jólaskap við að hanna
þessa línu?
„Já, ég er mjög mikið jólabarn,
þetta er uppáhaldstíminn minn og ég
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Ekki fara í jólaköttinn

Jólakötturinn lét þá eiga sig sem
fengu nýja sokka fyrir jólin.

Jólakötturinn var mikil skaðræðisskepna sem hrelldi þá sem
ekki fengu glænýja flík til að fara í fyrir jólin, svo sem leppa í
skóna eða nýja lopasokka. Kötturinn var húsdýr Grýlu og
Leppalúða og vakti mikinn ugg í brjóstum fólks, enda
sveimaði hann um „soltinn og grimmur í sárköldum
jólasnæ og vakti í hjörtunum hroll á sérhverjum
bæ,“ eins og segir í kvæði Jóhannesar úr Kötlum.
Í dag óttast fáir köttinn, enda fjárfesta flestir að
minnsta kosti í nýjum sokkum fyrir jólin. Þá telja
margir að kötturinn sé hreinlega dauður, og kjósa
fremur að endurnýta það sem til er í fataskápnum
Ullarsokkar
hverju sinni í stað þess að kaupa sér nýja flík fyrir jólin.
þurfa ekki að
Það þurfa þó allir að eiga nýja sokka, og ekkert verra
vera gráað kaupa þá skömmu fyrir jól. Í dag láta flestir sér
myglulegir og
nægja að ganga í lopasokkum þegar kalt er í veðri en
óspennandi.
ekki dagsdaglega, en úrval af fallegum sparisokkum
Finnska búðin, 3.590 kr.
hefur sjaldan verið meira hér á landi.

Jólasokkar fyrir flippkisa. Litríkir
og glaðlegir sokkar úr smiðju
Henrik Vibskov. Geysir, 2.800 kr.

Netabolir setja
svip sinn á
heildarmyndina.

KRINGLUNNI
Stórt hár og
mikil förðun
passa vel við
jólalínu
Yeoman.

elska öll tilefni til að klæða mig upp.“
Aðspurð um velgengni Yeoman
segir Hildur að það sé rífandi gangur
hjá fyrirtækinu.
„Við sýndum sumarlínuna okkar í
New York á dögunum og komumst
inn í margar verslanir í Bandaríkjunum og Kanada. Einnig finnum við
fyrir miklum áhuga á flíkunum og
skartinu hjá tónlistarfólki í útlöndum.
Og við höfum líka fengið töluverða athygli í blöðunum ytra. Taylor Swift er
ein af þeim sem hafa fengið lánað og
klæddist flíkunum í nýjum myndböndum en það eru fleiri af hennar
kalíberi og við hlökkum til að sjá afraksturinn á næstu misserum,“ segir
Hildur.
Línan er fáanleg í Yeoman á skólavörðustíg 22b.

Barnastærðir:
21-30 14.990 kr.
31-35
15.990 kr.
36-40 17.990 kr.
Fullorðinsstærðir:
36-47 27.990 kr.

Vatnsheldir - úr gæðaleðri
TIMBERLAND KRINGLUNNI
Kringlunni 8-12 · 103 Reykjavík · Sími 533 2290
kringlan@timberland.is · timberland.is

facebook.com/TimberlandIceland

Stattu traustum fótum með Timberland

jólastemning
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HEFÐBUNDIÐ
OG SMART
Ármann Reynisson á eitt
sögulegasta matarstell
landsins.

GRENI OG
GULL
Sara Dögg fílar látlaust
jólaskraut

AUÐUR
GNÁ
Aldrei verið með jólatré

Hvítt og silfur eru jólalitirnir í ár.

Hvítt, gler
og silfur eru
málið í ár
Sigríður Heimisdóttir, eða Sigga Heimis eins
og hún er kölluð, er mikið jólabarn. Hún elskar
aðventuna og bakar og skreytir fyrir allan peninginn. Hún kaupir ekki dýra dúka á borðið
heldur notar hvít lök því þau þola allt. Sigga
notaði lökin á jólaborðið og skreytti það eins
og henni einni er lagið.
Marta María | martamaria@mbl.is

앸

ðventan er best, mér finnst hún eiginlega vera jólin. Og
þar getum við ýmislegt lært af Svíum því þeir njóta aðventunnar í tætlur. Ég troðfylli allt af kertum og ljósum og
svo baka ég ýmsar sortir á aðventunni. Ég var mikið í
ýmsum hefðum sem ég hef reyndar lagt niður eins og að
gera og skrifa jólakort en nýt frekar tímans með krökkunum mínum og vinum,“ segir Sigga.
Hvernig undirbýrð þú jólin?
„Ég er ekki alveg týpan sem rífur allt í sundur og sterilíserar heimilið en
ég geri almenna jólahreingerningu og skreyti svo allt nokkuð duglega. Ég á
helling af jólaskrauti en ég hef teiknað mikið af því sjálf og hef svo séð um

A

❄ SJÁ SÍÐU 86
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Sigga notaði jólalínu IKEA
þegar hún lagði á borð.

Morgunblaðið/Hanna

Sigga Heimis reynir að eiga frekar
góðar stundir með börnunum sínum en að skrifa jólakort.
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Jólaborðið í heild sinni er einfalt og fallegt. Sigga er með
hringlaga borðstofuborð sem
gaman er að skreyta.

Morgunblaðið/Hanna

Tönnin er
glerverk eftir
Siggu.

Íslensk hönnun í aldanna rás
Sjón er sögu ríkari

Gullkistan
Frakkastíg 10/ sími 551-3160
www.thjodbuningasilfur.is

listræna stjórnun á jólakolleksjónum í gegnum árin. Það kallar
á ferðir erlendis og mörg sýnishorn
rata með manni heim úr þeim ferðum. Ég legg mikið upp úr að
skreyta heimilið og hafa jólastemningu allan desember. Fyrsta sem ég
geri á morgnana, reyndar alveg frá
því að það fer að dimma á morgnana
á haustin, er að kveikja á kertum og
spila músík. Í desember verða þetta
jólalög en oft klassísk og róleg lög
enda músík óneitanlega stór hluti
jólanna.“
Hvað kemur þér í jólaskap?
„Notalegt aðventuumhverfi, börnin mín, bestu vinirnir, kertaljós,
jólalög og foreldrar mínir. Pabbi á
afmæli á aðfangadag og rjúpnalykt-

❄

„Mér blöskrar á hverju ári lýsingarnar á gjöfum sem börn eru að fá hérna heima. Þetta
þekkist til dæmis varla í Svíþjóð og mér finnst
við hálfklikkuð þegar kemur að gjafahefðinni hér.“

in hennar mömmu er ómetanleg.“
Leggur þú mikið upp úr því að
leggja fallega á borð?
„Já, það á að vera veisluborð á jólum og áramótum. Það er heljarinnar vesen að græja hvíta dúka
og pússa silfur en það á við á þessum tíma árs að mínu mati.“
Í gegnum vinnu þína hjá IKEA
ertu með puttanum á púlsinum hvað
fólk vill. Finnst þér neysluvenjur

fólks vera að breytast varðandi jólin?
„Já, og kannski sem betur fer.
Fyrir það fyrsta er fjöldi fólks í
heiminum sem heldur ekki jólin hátíðleg. Margir gera sér samt dagamun á þessum dögum þó svo að
trúarlegi þátturinn fari sífellt
minnkandi og sé jafnvel ekki til
staðar. Þess má einnig geta að til
dæmis er stemningin öll önnur í
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Sigga setti tauservéttur
á jólaborðið.

Það er nauðsynlegt að hafa
kampavínið vel kælt.
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Ástralíu í desember enda hásumar
þar þá. Í annan stað þá eru fáir sem
sleppa sér eins og Íslendingar og þá
er ég aðallega að tala um gjafaruglið
sem er í gangi hérlendis. Mér
blöskrar á hverju ári lýsingarnar á
gjöfum sem börn eru að fá hérna
heima. Þetta þekkist til dæmis varla
í Svíþjóð og mér finnst við hálfklikkuð þegar kemur að gjafahefðinni hér.“
Þótt Sigga hafi starfað lengi hjá
IKEA þá á hún hluti frá öðrum
merkjum. Hún er hægt og rólega að
safna stelli frá Royal Copenhagen.
„Ég kaupi gjarnan notað þegar ég
finn það á mörkuðum og ég nota það
mjög oft enda eðalpostulín.“
Sigga notaði fína Royal Copenhagen-stellið ekki á jólaborðið heldur notaði alfarið hluti úr nýju jólalínu IKEA.
„Í ár tók fjöldi íslenskra hönnuða
þátt í að hanna línuna og ég er gríðarlega ánægð með útkomuna. Í ár
valdi ég að hafa borðið klassískt,
með hvítum, grænum og silfurlit.
Mér finnst hvítt og silfur alltaf svo
hátíðlegt og ég var svo heppin að
kaupa silfurhnífapör á uppboði fyrir
nokkrum árum, sem eru öll merkt
með S-i. Svo er nauðsynlegt að hafa
ljós og kerti. Og ekki gleyma lifandi
blómum! Svo er handhægt heimilisráð: það er auðvelt að verða sér
úti um greni, og lyktin af því er
besta jólalyktin og greni með lítilli
ljósaseríu er alltaf fallegt. Svo er
annað sem ég hef nýtt mér í mörg
ár, en það er að ég kaupi annaðhvort
einföld hvít lök eða hvítt bómullarléreft í metravís sem kostar mjög
lítið og nota sem dúk. Þá er ekkert
mál þó að hellist niður, það má sjóða
og klóra efnið og svo má endurnýta
þetta endalaust,“ segir hún.
Hvað finnst þér skipta máli þegar
lagt er á borð?
„Að gefa sér tíma og nostra við
það. Það er alveg partur af jólastemningunni að leggja á borð og ég
man að ég og mamma gerðum það
oft saman á Þorláksmessu þegar ég
var yngri. Þetta er algjörlega tíminn
til þess að hleypa skreytiperranum
út og leyfa honum að leika sér!“
Ertu alveg hörð á því að jólin
byrji á slaginu sex? „Mér finnst hátíðlegt að vera tilbúin sirka sex. En
sirka sex þýðir svona einhvers staðar á milli sex og sjö.“
Hvað langar þig í í jólagjöf?
„Ég á allt og mér finnst ég vera
að drukkna í dóti. Og mér verður
hálf-illt við að hugsa um peningaeyðsluna sem á sér stað á þessum
tíma. Best væri að fá tíma og upplifun með fólkinu mínu og ég meina
það,“ segir hún og brosir.
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Fallegar tauservíettur
keyra upp glamúrinn.
Servíettuhringirnir eru úr
Húsgagnahöllinni.

Hrifnust af
látlausu
jólaskrauti
Innanhússhönnuðurinn Sara Dögg Guðjónsdóttir er mikið jólabarn, enda á hún afmæli í
desember. Þrátt fyrir það er hún hrifnust af látlausu jólaskrauti og er alls ekki litaglöð þegar
kemur að því að skreyta. Sara Dögg dekkaði
sérlega smekklegt borð fyrir jólablaðið í fremur
mínímalískum stíl.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

Falleg É
jólatré
Fáðu þér sígræna gæðajólatréð
- sem endist ár eftir ár!
Þessi jólatré eru í hæsta
gæðaflokki auk þess að vera
mjög falleg og líkjast þannig
raunverulegum trjám.
Einföld samsetning.
Bjóðum nú jólatré með
LED ljósum í stærðunum
155, 185 og 215 cm.
•
•
•
•

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

•
•
•
•

Eldtraust
Engin vökvun
10 ára ábyrgð
Stálfótur fylgir

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 09-18
Helgar kl. 12-18
Hraunbær 123 | s. 550 9800
www.gervijolatre.is

g á afmæli í desember svo að það er tvöföld hátíðarhamingja. Jólalögin byrja líka snemma að
heyrast á mínu heimili,“ segir Sara Dögg, en
hvað finnst henni best við jólin?
„Það er upplifunin hverju sinni, en það er
erfitt að lýsa henni. Ég myndi reyna að lýsa
þessu þannig að ég fæ mikla hlýju í hjartað í kringum hátíðirnar, þetta er „season to be jolly“. Það
er samansafn af
stundum eins og að
Sara Dögg er mikið
jólaskreyta, baka,
jólabarn, þó hún kjósi
velja besta molann úr
látlaust jólaskraut.
Mackintosh-dollunni,
horfa á rómantískar
jólamyndir og svo
auðvitað öll matarboðin og spilakvöldin með fjölskyldu og
vinum.“
Sara Dögg segir að
jólahefðirnar hafi tekið svolitlum breytingum á síðasta ári,
þegar hún, kærasti
hennar og sonur
héldu sín fyrstu jól
þrjú saman.
„Við höfum alltaf
farið til Eyja og haldið jól og áramót með
fjölskyldum okkar.
Um síðustu jól héldum við okkar fyrstu
jól þrjú saman hér í
Reykjavík og sköpuðum nýjar hefðir.
Við vorum þó að sjálfsögðu með foreldra
okkar á línunni allan
tímann sem við vorum
að matreiða, þar má
engu breyta,“ segir
Sara Dögg og bætir
Ljósmynd/Hildur Erla Gísladóttir
við að uppáhalds jólamaturinn sé hamborgarhryggur og sósan hans pabba.
„En ég held í þessar klassísku hefðir, búðarrölt á Þorláksmessu, náttföt, súkkulaði og jólamynd á aðfangadegi og síðan
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Hvítvínsglösin eru úr
versluninni Norr11, en
vatnsglösin og
skálarnar eru úr Epal.

Greni er
látlaust og
jólalegt.

Ljósmyndir/Sara Dögg

spilakvöld og jólabjór á milli jóla og nýárs.“
Þegar Sara Dögg er spurð hvort hún skreyti mikið fyrir jólin segir hún svo ekki vera, enda sé hún enn að safna jólaskrauti.
„Það kemur með árunum. Ég er meira fyrir látlaust jólaskraut og er alls ekki litaglöð þegar kemur að því að skreyta,
þrátt fyrir að vera alin upp við rauð jól. Sonur minn heitir Nóel, sem þýðir einfaldlega Jól á nokkrum tungumálum. Vinkona
mín gaf mér jólakúlu með nafninu hans í fyrra og mér þykir afar vænt um hana.“

❄

„Ég er meira fyrir látlaust jólaskraut og er alls ekki litaglöð
þegar kemur að því að skreyta.“

Sara Dögg byrjar jafnan snemma að kaupa gjafir, þó hún sé
yfirleitt enn að á Þorláksmessu.
„Ég er bæði snemma í því og sein þegar kemur að nokkrum
gjöfum,“ segir Sara Dögg, sem veit fátt betra en að kúra með

strákunum sínum yfir jólamynd og konfekti á aðventunni. Þá
segir hún að kvikmyndin The Holiday komi henni alltaf í jólaskap. En hvaða jólalag skyldi koma henni í gírinn?
„Ég get ómögulega valið lag, en jólaplötur Nat King Cole og
Michael Bublé koma mér í jólaskapið.“
Þegar Sara Dögg er spurð hvort hún sé búin að finna jóladressið segist hún eiga nokkur inni í skáp.
„Ég hugsa að ég nýti það sem ég á. Síður svartur kjóll er
alltaf klassískt og fallegt val,“ segir hún að lokum og óttast
augljóslega ekki að fara í jólaköttinn.

Ómissandi í jólamatinn

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

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

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

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

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

Töfrakrydd
Dásamleg kryddblanda í
pottréttinn og á afganginn
af lambalærinu.

Kryddin frá okkur eru ómissandi í eldhúsið hjá ykkur
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Hefur aldrei
verið með
jólatré

Auður Gná er
ekki mikið jólabarn, en nýtur
aðventunnar þó í
botn.

Þegar Auður Gná, eigandi heimilisfylgihlutamerkisins Further North og vefsíðunnar islanders.is, er
spurð hvort hún sé mikið jólabarn hlær hún við
enda segist hún jafnan ekki skreyta mikið. Þá viðurkennir hún að jólaskapið láti venjulega ekki á
sér kræla fyrr en í fyrsta lagi á Þorláksmessu.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

g er ekki mikið jólabarn í þeim skilningi að ég leggi
heimilið undir miklar skreytingar. Ég hugsa að ég
hafi vanist af því þegar ég bjó í Barcelona þar sem
lítið stúss var í kringum jólin. Þar er fyrirkomulagið annað, þótt það sé rosalega mikið skreytt á götum úti skreytir fólk heimili sín ekki mikið. Ég er þó
mjög hrifin af aðventunni og finnst gaman að geta notað hana í að
fara út að borða og fleira í þeim dúr. Ég kemst eiginlega ekki almennilega í jólagír fyrr en á Þorláksmessu, eða aðfangadag, og þá
er það meira matarlykt og jafnvel tónlist sem mér finnst skipta
máli. Ég er til dæmis alin upp við að borða rjúpur en það er ákveðin lykt af villibráð sem kemur mér í jólaskap,“ segir Auður Gná.
Hún bætir einnig við að hún hafi ekki vanið sig á að kaupa mikið af
jólaglingri fyrir hátíðirnar.
„Ég tek stundum dót sem ég á og skreyti það, eða endurraða og
set kerti í öðrum lit í stjaka. Ég er ekki mikið í því að kaupa dót. Að
mínu mati er auðvelt að fá þennan jólalega blæ með öðrum hætti.
Fyrir mér er þetta frekar spurning um rauð kerti í stjaka, mandarínur í skál, gott ilmkerti og þetta klassíska.“
Þegar Auður Gná er spurð hvort hún lumi á góðum ráð til að
laða fram jólastemningu með litlum tilkostnaði segir hún að sniðugt sé að tína til skrautmuni sem þegar séu til á heimilinu, auk

É

Morgunblaðið/Árni Sæberg

JÓLAGJAFIR
2017

SKOÐAÐU JÓLAGJAFAHANDBÓKINA Á
www.NTC.is
... EÐA TRYGGÐU ÞÉR EINTAK
Í NÆSTU VERSLUN
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Hurðakransinn er á
sínum stað.

Fjaðrir, slaufur og
rauð kerti ljá heimilinu jólalegan blæ.

þess sem slaufur geti gefið gömlum munum jólalegan blæ.
„Ein jólin var ég með ljósaseríur ofan í blómapottum, en ég hef
til dæmis aldrei verið með jólatré. Auðvitað eru ljósaseríur ótrúlega hátíðlegar og kosta varla neitt. Ég er mjög þakklát þegar ég
labba um í skammdeginu og sé alla þessa glugga sem skreyttir eru
með fallegum seríum. Ég verð mjög glöð í hjartanu þótt ég skreyti
sjálf lítið með þeim,“ segir Auður Gná, en hver skyldi uppskrift
hennar að ánægjulegum jólum vera?
„Góð uppskrift að jólum myndi ég segja að væri góður félagsskapur, gómsætur matur, góð tónlist og afslöppun.“
Auður Gná ætlar engu að síður að stinga af yfir jólin og eyða
þeim erlendis, enda sé það stemningin sem skipti mestu máli.
„Ég sting af og verð hugsanlega úti bæði yfir jól og áramót. Ég
kem þó til með að eyða jólunum í Kaupmannahöfn. Það er stemningin sem skiptir máli um jólin. Sama hvort það er heima eða að
heiman. Hugsanlega mun ég síðan fljúga til Barcelona og eyða áramótunum þar, en ég hef verið að vinna verkefni þar úti. Mér finnst
það líka fínt því það er alltaf gaman að brjóta þetta aðeins upp. Ég
kvarta allavega ekki yfir þessu, enda er þetta hið besta plan,“ segir
Auður Gná, hress í bragði.

Rauð reyniber setja
hátíðlegan svip.

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

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

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“
á Facebook

Skreytingar Auðar
eru stílhreinar og
fallegar.
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Jana Rut Magnúsdóttir
lærði að skipuleggja
brúðkaup og viðburði í
skóla í Kanada.

Jólasnjórinn
skapar
stemningu
Jana Rut Magnúsdóttir er sniðug og
skapandi. Hún skreytti jólaborð fyrir Jólablaðið og kennir hér smekkleg sérvíettubrot.
Marta María | martamaria@mbl.is

Morgunblaðið/Hari

ana Rut flutti í bæinn frá Akureyri fyrir
þremur árum til þess að hefja stílistanám í
Reykjavík Fashion Academy sem síðar leiddi
hana út í fjarnám við að skipuleggja brúðkaup og skreyta.
„Árið 2015 langaði mig að læra eitthvað
nýtt og þar sem ég er mjög skipulögð, smámunasöm og
finnst gaman að föndra fór ég að leita að námi. Þá hnaut
ég um Qc Event School sem er í Kanada og kennir allt
mögulegt. Það vildi svo heppilega til að þeir kenna allt í
fjarnámi. Ég fann þar nám sem mér leist
vel á; International Event and
Wedding Planner. Í miðju námi
tók ég eftir því að þetta nám
var allt um skipulagningu en
ekki skreytingar þannig að
ég ákvað að bæta við International Event Decor professional í sama skóla. Þar
lærði ég allt um skreytingar og uppröðun á sal svo
eitthvað sé nefnt. Event and
Wedding planner kláraði ég í
október 2016 og Event Decor í
nóvember 2016,“ segir Jana Rut.
Eftir að hún kláraði námið hefur
hún skreytt fyrir nokkur brúðJana Rut
notaði
kaup, afmæli og skírnarveislur og
krukkur á
tekið að sér að sauma föt fyrir 14
jólaborðið
tískusýningar. Jana Rut hefur unog bjó til litlar
un af því að gera fallegt í kringum jólasögur í
sig.
hverri krukku.
Jana Rut notaði mikinn jólasnjó
þegar hún skreytti jólaborðið í ár.
„Mér finnst snjór mjög jólalegur og fallegur og ákvað
að nota hann mikið í þessa skreytingu. Heima hjá foreldrum mínum hefur alltaf verið lítið jólaland á gamla
skenknum þeirra. Mér finnst það alltaf jafn skemmtilegt
og ákvað núna að búa til nokkur lítil jólalönd og setja á
jólaborðið. Ég ákvað að nota krukkur undir löndin því
mér finnst mjög gaman að nota hversdagshluti í skreytingar,“ segir hún.
Jana Rut braut servíetturnar saman á spennandi
hátt.
„Þetta brot fann ég á Pinterest og það heitir The
diplomat fold á ensku. Ég bætti svo sjálf við jólakúlunum, mér finnst þær gefa brotinu smá jólastemningu.“
Jana Rut notaði á borðið diska sem keyptir voru í búð
við Laugaveg en hnífapörin fengu foreldrar hennar í
brúðkaupsgjöf. Það sama má segja um glösin.
Hún hefur alltaf verið mikið jólabarn og hlakkar alltaf

J

Stellið er frá
foreldrum
Jönu Rutar.

Jólagjöfin fæst hjá okkur!
Sími: 553-3450 · www.spilavinir.is
Suðurlandsbraut 48 · Bláu húsunum í Skeifunni

mikið til að byrja að skreyta húsið, baka smákökur og
auðvitað smakka deigið. Aðspurð hvað komi henni í jólaskap nefnir hún snjóinn.
„Ég er að norðan þannig að ég hef vanalega verið
komin í jólaskap í október eða nóvember þegar snjórinn
kemur. Hann kemur aðeins seinna hér á höfuðborgarsvæðinu þannig að síðan ég flutti suður hef ég byrjað
aðeins fyrr á jólalögum en vant er, samt bara í nóvember. Skreytingar koma mér líka alltaf í jólaskap; að sjá
öll ljósin í öllum litunum lýsa upp bæinn.“
Hvað myndir þú aldrei gera á jólunum?
„Fara til útlanda án þess að taka með mér hangikjöt og hamborgarhrygg.“
Jana Rut kann að meta hefðbundinn jólamat
eins og hangikjöt, jafning og kartöflur.
„Á aðfangadag er oftast grafið lambakjöt
í forrétt, hamborgarhryggur, brúnaðar
kartöflur, sósa og meðlæti og eftirrétturinn er oftast frómas.“
Þegar Jana Rut er beðin að rifja upp
eftirminnilegustu jólin nefnir hún
jólin þegar hún var 17 ára.
„Þá fórum við fjölskyldan
suður um jólin. Við fengum
stórt hús lánað hjá frænku
minni og gistum þar öll fjölskyldan og þá er ég að tala
um alla fjölskylduna; amma
og afi, börn þeirra og barnabörn. Við eyddum jólunum í að
púsla, borða og horfa á nokkrar
jólamyndir. Ég man eftir að vakna
alltaf þegar það var kallað „matur“ – ég
gerði ekki mikið þau jól annað en að vera með fjölskyldunni enda var mjög gaman.“
Hvernig verða jólin hjá þér í ár?
„Ég vinn í verslun þannig að ég er búin með megnið af
jólagjöfunum og skreytingum í byrjun desember. Við
skreytum jólatréð alltaf um 20. desember. Eftir vinnu á
Þorláksmessu fer ég til foreldra minna og bróður og við
hlustum á Þorláksmessutónleikana hans Bubba. Á
aðfangadag tökum við allt mjög rólega; mamma eldar og
ég skreyti matarborðið og hjálpa henni svo með matinn.
Maturinn er alltaf kominn á borð klukkan 18.00 og allir
sestir. Við erum líka með þá hefð að horfa á Die Hard
um jólin – það er alltaf valið eitt gott kvöld í þá mynd,
enda mjög góð jólamynd.“
Hvað er best við jólin?
„Það er allt svo fallegt í kringum okkur, ljós um allt,
vonandi allt hvítt í kring og það eru allir svo glaðir og
fjölskyldurnar hittast og hafa gaman.“
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1 Byrjaðu á því að brjóta báðar hliðar inn á servéttuna.

4 Svo er sérvéttunni snúið við.

2 Brotið upp á endana.

5 Brotið upp á hornin þannig að servéttan
myndi kassa.

3 Snúðu sérvéttunni við og brjóttu
upp á hornin.

6 Í lokin er servéttan skreytt.

ÚTIVISTARFÖT
FYR

Ö

KYLDUNA

SKOÐAÐU
OÐA
R ALII Á WWW.DEBE.IS
ALLAR STÆRÐARTÖFLUR MÁ FINNA Í LINK UNDIR FLÍKUNUM
FRÍ HEIMSENDING UM ALLT LAND

20%
AFSLÁTTUR

ÞRENNUTILBOÐ!
Þegar þú velur snjóbretti, bindingar og skó
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Ármann hætti að vera
með jólatré árið 2000 og
keypti þá þetta handgerða tréjólatré sem
hann skreytir.

Morgunblaðið /Hari

Allt upp á 10 hjá Ármanni
Ármann Reynisson er mikill stemningsmaður.
Hann leggur upp úr því að hafa fallegt í kringum
sig, vill hafa allt vandað og fínt. Það á ekki bara við
um húsgögn og innanstokksmuni heldur einnig um
jólaskraut. Jólablað Morgunblaðsins fékk að taka
forskot á jólin á heimili Ármanns, sem var ekki bara
búinn að skreyta heldur búinn að leggja á borð
með einu sögufrægasta matarstelli sem sögur fara
af hérlendis og víðar.
Marta María | martamaria@mbl.is

rmann er flottur í
tauinu. Klæddur í
vínrauðan flauelsjakka og með
slaufu við sem
hann keypti í
Vínarborg fyrir margt löngu. Hann
var heila helgi að jólaskreyta heimilið
fyrir þessa heimsókn en eins og sést á
myndunum á hver hlutur sinn stað og
er metnaðurinn mikill. Þegar ég spyr
hvað honum finnist skipta máli þegar

Á

heimilið er skreytt fyrir jólin segist
hann fyrst og fremst sækjast eftir því
að fá hlýju inn til sín.
„Ég legg áherslu á skreytingar í
jarðlitum og út í fjólublátt, sem er litur aðventunnar. Kerti eru einnig
ómissandi,“ segir Ármann sem játar
að hann hafi ekki smekk fyrir jólaseríum. Hann skreytir gluggana með
pýramídalöguðum rafmagnsljósum á
aðventunni til að hafa gluggana upplýsta.

„Síðan skreyti ég með margs konar
greinum sem ég set í vasa og skálar.
Árið 2000 lagði ég af lifandi jólatré.
Áður fyrr var ég með tveggja metra
lifandi jólatré sem tók heila kvöldstund að skreyta. Við tók handsmíðað
gamaldags jólatré málað í grænum
antiklit, með gyllta stjörnu og fót sem
á eru sett 12 kerti. Í raun finnst mér
þetta litla tré mitt miklu jólalegra en
þetta mikla barrtré sem ég var með á
árum árum. Þetta handsmíðaða

GIRNILEGASTA
BÓK ÁRSINS
Pottþétt gjöf handa matgæðingum

Kjöt- og grænmetisréttir, brauð,
kökur, súpur og margt fleira

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is | Opið alla virka daga 10–18 | laugardaga 11–15
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„Þetta er Alþingishátíðarstellið frá 1930 en það
var sérstaklega hannað fyrir ríkisstjórnina þegar
haldið var upp á 1000 ára afmæli Alþingis.“

Alþingishátíðarstellið
er sögufrægt. Ármann
keypti það fyrir mikla
peninga árið 1984.

Kertastjakarnir setja
svip sinn á jólaborðið
og passa vel við stellið.

Jólaskrautið
nýtur sín vel
á speglaborðinu.

xx

jólatré skreyti ég með listmunum. Á
því er safn muna sem ég hef safnað í
áratugi. Uppistaðan í þessu, fyrir utan íslenskt handverk, er danskt
handgert jólaskraut, handmálað jólaskraut frá Kasmír og þegar ég var í
New York á dögunum og ætlaði ekki
að kaupa nokkurn skapaðan hlut
bættust við þrjár handmálaðar jólakúlur frá Úsbekistan. Þetta er svo
meiriháttar flott og handmálað að ég
stóðst ekki freistinguna,“ segir hann.
Pabbi var aldrei heima
Ármann þurfti snemma að axla
ábyrgð á jólahaldinu. En eitt af hans
hlutverkum á heimilinu var að
skreyta jólatréð á Þorláksmessu eins
og var til siðs á þeim árum.
„Faðir minn var yfirmaður á Pósthúsinu í Reykjavík. Á þeim árum
þegar ég var að alast upp var unnin
tvöföld vinna í desember til þess að
koma jólapóstinum til skila fyrir jólin.
Hann gat því ekki tekið þátt í jólaundirbúningnum sem lagðist alfarið á
móður mína. Á 10. ári byrjaði ég að
létta undir og skreytti jólatréð sem
ég hef gert allar götur síðan og hef
mikla ánægju af því.“
Þegar Ármann er spurður út í stílinn segist hann heillast af fallegu látleysi. Hann er ekki hrifinn af
ofskrauti því þá missi heimilið marks.
Hann er heldur ekki hrifinn af því að
nota of mikla liti því það verði svo
yfirþyrmandi.
„Ég vil hafa jafnvægi á öllu slíku

ekki síður en í lífinu sjálfu,“ segir
hann.
Ármann er flinkur að leggja á borð
og hann vill hafa jólaborðið klassískt.
„Þetta er líklega sérstæðasta jólaborð á Íslandi. Ljós jóladúkur 34 ára
gamall, handofinn með mynstri, úr
írsku líni sem hætt er að framleiða
vegna kostnaðar. Á borðstofuborðinu
eru tveir tveggja arma enskir silfurkertastjakar og á því miðju djásn
með 3 staukum fyrir blómaskreytingu. Þetta eru silfurmunir frá dögum Viktoríu drottningar frá um 1850.
Silfurborðbúnaðurinn er með gamalgrónu ensku mynstri, „Reed and
Ribbbon“. Ég stundaði nám í The
London School of Economics og á
námsárunum bjó ég í Baker Street og
fékk áhuga á antik og fornmunum
sem nóg er af í Lundúnum,“ segir
hann.
Talið berst að matarstellinu, sem
er sögufrægt.
„Þetta er Alþingishátíðarstellið frá
1930 en það var sérstaklega hannað
fyrir ríkisstjórnina þegar haldið var
upp á 1000 ára afmæli Alþingis. Stellið er framleitt af einni þekktustu
postulínsverksmiðju í Dresden í
Þýskalandi sem sprengd var upp í
síðari heimsstyrjöldinni. Á hverjum
hlut stendur með rúnaletri í ljósblárri
umgjörð „Alþingi Íslands 930-1930“.
Ég er líklega með stærsta safn sem
til er. Alþingishátíðarstellið er dekkað upp þegar mikið liggur við,“ segir
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Ármann kann að meta
handgert jólaskraut.

Ármann og bætir við: „Fyrsti eigandinn var Magnús dósent (guðfræðingur) Jónsson, landsþekktur maður
á sinni tíð, sem var í stjórn Alþingishátíðarinnar. Annar eigandi var Sigurður Bjarnason frá Vigur, forseti Alþingis, ritstjóri Morgunblaðsins og
síðar sendiherra og eiginkona hans,
Ólöf Pálsdóttir myndhöggvari. Þau
voru mikið vinafólk mitt.“ Stellið
kaupir Ármann af hjónunum fyrir
góð mánaðarlaun forstjóra árið 1984.
Um þessar mundir sýna þekkt erlend
söfn Alþingishátíðarstellinu mikinn
áhuga. Það er stutt í árið 2030 þegar
Alþingi Íslands, það elsta í heiminum,
heldur upp á 1100 ára afmælið,“ segir
hann og heldur áfram:
„Þetta er líklega þjóðlegasta jólaborðið á Íslandi,“ segir hann.
En stellið er ekki bara merkilegt
því á jólaborðinu eru kristalsglös frá
þeim tíma sem Ármann rak Hjört
Nielsen.
„Kristallinn á jólaborðinu er frá
Waterford. Glösin voru send mér
upphaflega sem sýnishorn en voru
svo rándýr að ég lagði ekki í að flytja

Ármann fékk það
verkefni þegar hann
var á 10. ári að skreyta
jólatréð heima hjá sér.

Jólasöfnun

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

Hægt er að leggja framlög inn á reikning
nr. 0101-26-35021, kt. 470269-1119
Einnig er opið fyrir síma á skrifstofutíma
s. 551 4349, netfang: maedur@simnet.is
Handgerða jólatréð
í allri sinni dýrð.
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Jólaborðið
hans Ármanns
er klassískt.

Hvert sem litið er eru
fallegar skreytingar í
aðalhlutverki.

þau inn og selja í versluninni.“
Þegar ég spyr Ármann hvort hann
taki æðisköst ef eitthvað brotnar úr
stellinu segir hann svo ekki vera.
„Allt hefur sinn tíma.“
Ármanns-súkkulaðimús
En það þýðir víst lítið að leggja
bara fallega á borð, það þarf að vera
eitthvað í matinn. Ármann er með
sínar jólamatarhefðir alveg á hreinu.
„Ég er þekktur fyrir að fara mínar
eigin leiðir. Ég hef í gegnum áratugina breytt matseðlinum af og til.
Stöðnun á hvaða sviði sem er fer í
mig.
„Það er nær óslitin hefð frá árinu
1956 að mæta í aftansöng kl. 18 í
Dómkirkjuna á aðfangadag. Þegar
heim er komið um kl. 19.30 er tekið

upp Bollinger-kampavín og skálað
fyrir jólunum. Auk þess boðið upp á
dýrindiskonfekt frá Hafliða Ragnarssyni, konfektmeistara í Mosfellsbakarí.
Matseðill á aðfangadagskvöld 2017
er eftirfarandi: Forréttur er laxapaté
á ristuðu franskbrauði með hindberjasósu og grænmeti og kampavín
drukkið með. Í millirétt er grísa-consume. Aðalrétturinn er volgt norðlenskt hangikjöt, heimalagað rauðkál
og kartöflujafningur með grænum
baunum og skolað niður með frönsku,
Bourgogne Pinot Noir-rauðvíni. Eftir
að pakkarnir eru teknir upp er sest
aftur til borðs og boðið upp á desert,
Ármanns-súkkulaðimús. „Það er
leyndarmál hvernig músin er löguð.
Að vísu hef ég skrifað söguna

Kristalsglösin þóttu of dýr til að
flytja þau inn og selja í verslun
Ármanns á sínum tíma.

Verslunin er opin
mánud. – fimmtud. kl: 8 – 17 og föstud. kl: 8 – 15
Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

„Súkkulaðimúsin“. Að lokum er
drukkið kaffi, mjólkur- og sykurlaust
frá Gvatemala, „Las Volcanos“ og
glas af Casmus V.S. eða Grand
Marnier. Blávatn er ávallt ómissandi
á matborði,“ segir hann.
Hann hefur lengst af verið með
gesti en í dag leggur hann áherslu á
fámenni og rólegheit.
„Ég hef haft þann sið í 35 ár að
leggja á borð fyrir óvæntan jólagest.
Ástæðan er sú að fyrstu jólin sem ég
var með jólakvöldverð á Smáragötunni, Reykjavík, mistaldi ég fjölda
gesta og lagði á borð fyrir einum
fleiri. Þegar móðir mín kom í borðstofuna og tók eftir þessu spurði hún
hver væri áttundi gesturinn. Til þess
að leyna mistalningunni sagði ég að
❄ SJÁ SÍÐU
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Ármann var glerfínn
í tauinu þegar hann
var heimsóttur.

Það er stutt í
jólaglamúrinn.

Ármann leggur
mikið upp úr því að
hafa fallegt í kringum sig.

LITHIUM POWER STARTTÆKI

Tilvaaglijnöf
jól

Lithium Power Booster gefur þér extra
power hvar sem þú ert. Þú getur
notað hann heima, í bílnum,
í sumarhúsinu og á ferðalagi.
Auðvelt í notkun, neistafrítt og varið fyrir skammhlaupi.
Tækið hefur öflugt led ljós með 3 stillingum
og getur það hlaðið nánast hvað sem er.

20%

ttur
jólaafslá

Hægt er að starta: Öllum bensín
bílum og diesel bílum upp að 2,0
lítra vél, mótorhjólum, fjórhjólum
og vélsleðum.
Hægt er að hlaða:
• Fartölvur
• Snjallsíma, Ipad
• Myndavélar
• MP3 spilara
• GPS staðsetningartæki
• Öll tæki með endurhlaðanlegri
rafhlöðu með USB tengingum
Allar tengisnúrur og kaplar fylgja með.

Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta

TUDOR

TUDOR

Bíldshöfða 12 • 110 Rvk • 577 1515 • skorri.is

þetta væri fyrir hinn óvænta jólagest.
Þetta þótti móður minni skemmtilegt
uppátæki og siðurinn varð til. Hinn
óvænti jólagestur kom 23 árum síðar
og þeir hafa verið 2 að auki,“ segir
hann.
En hverjir voru það? „Það verður
ekki gefið upp en áhugaverðir voru
þeir,“ segir Ármann og hlær dátt.
Ármann segir að það besta við jólin
sé stórfenglegur jólaboðskapur um
frið á jörðu sem seint ætlar að komast á. Og í landi náttmyrkvanna lýsir
boðskapurinn og jólaljósin upp
skammdegið. „Ekki veitir af í andlegum og líkamlegum drunga sem
margir eru haldnir á þessum árstíma.
Fyrir mig er trúarlegi þátturinn
mikilsverður. Á aðventunni er
ánægjulegt að taka þátt í boðum
margskonar og listrænum viðburðum
ýmiskonar. En yfir jólahátíðina sækist ég eftir látleysi og rólegheitum.
Það er tími hugleiðslu, kafa dýpra í
sjálfan sig og hvert ég ætla að stefna
á nýju ári,“ segir Ármann.
Ármann vinnur sjálfstætt, skrifar
og er með mörg járn í eldinum varðandi bókaútgáfuna. Á árum áður var
hann forstjóri Ávöxtunar, fjármálafyrirtækis, með öll þau umsvif sem

Ármann segir miklu
hátíðlegra að vera
með tréjólatré með
12 kertum en
tveggja metra hátt
lifandi jólatré.

því fylgdi. „Þá var ég bundinn í báða
skó og hafði lítinn tíma fyrir sjálfan
mig. Það voru ákveðin höft. Í dag er
tíminn frjálslegri og allt óformlegra.
Ég mundi ekki vilja skipta þótt topplaun væru í boði.
Í frelsinu spila ég daginn eftir mínu

eyra. Á venjulegum degi vakna ég um
klukkan sjö á morgnana, les Morgunblaðið, Fréttablaðið, fylgist með
morgunútvarpinu og skoða erlendar
fréttaveitur. Ég byrja að vinna um
klukkan níu og vinn til ellefu. Þá tekur við líkamsrækt í einn klukkutíma
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Ármann er búinn að eiga
þennan hurðakrans síðan
hann bjó í Smáragötu í
Reykjavík.

❄

Kertastjakarnir
eru antik.

og síðan er hádegisverður aðalmáltíð
dagsins. Frá kl. 13 til 15 er unnið. Frá
15 til 17 er kaffi, fundir og hittingur.
Frá 17-22 er unnið. Að lokum lít ég á
sjónvarpið en þar er fátt um fína
drætti fyrir mig en þó eru frábærar

undantekningar. Ég fer jafnan að
sofa klukkan rúmlega ellefu. Ef
ástæða er til eða eitthvað skemmtilegt kemur upp á þá riðlast þetta
skipulag algjörlega.“ Ármann hefur
svo sannarlega gaman af því.

Um helgar er Ármann lausari við.
Þá fer hann á opnanir á sýningum,
tónleika, heimsóknir eða í síðdegisboð. „Ég hitti svo áhugavert fólk
þar sem ég fer og kem. Þegar skriftartímabilið hefst þarf ég algert tóm

og þögn. Þá ýti ég flestu öðru frá og
dreg mig í hlé.“
Í nýju bókinni Vinjettur 17 giftir
Ármann jólasveinana þrettán sem
búnir eru að vera sprelligosar og piparsveinar í yfir 1000 ár. Á aðventunni,

Ármann vinnur
sjálfstætt. Lengi
vel var hann í
rekstri og upplifði að vera
bundinn á báða skó en í
dag er hann rithöfundur og
þekktur fyrir vinjettubækur
sínar. Hann segir að það sé
allt annað líf að vera rithöfundur.

núna, koma þrettán jólasveinkur til
byggða hver með sínum manni frá 12.
desember að telja frá jólalandinu inn
í Tröllaskaga fyrir norðan. Ármann
biður landsmenn vinsamlega að taka
vel á móti jólasveinkunum.
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Nýttu það
sem þú átt!

Svart jólaborð
Kauptu svört kerti og settu á jólaborðið. Í miðjuna er greni komið fyrir og svo er skreytt með piparkökum. Þetta kallar ekki á flókið
stell eða einhver flottheit heldur má
leika sér með hjartalaga piparkökur, köngla og greni.

Flest okkar eru þannig innréttuð að okkur
langar að gera pínulítið jólalegt í kringum
okkur þegar desember gengur í garð.
Ef þú ert komin/n með ógeð á öllu jólaskrautinu sem þú átt og langar að breyta
örlítið til þá eru nokkrar góðar hugmyndir
hér fyrir neðan. Og það góða við þessar
góðu hugmyndir er að þær eru alls ekki
kostnaðarsamar.

Heimagerður
aðventukrans
Áttu hringlaga bakka? Dragðu hann
fram. Settu fjögur frekar mjó kerti á
hann og skreyttu í kring með greinum úr garðinum og könglum. Ef þú
ert með silfurlitað glimmer við
höndina þá má sáldra smá af því
yfir. Bara svona upp á stemninguna.

Marta María | martamaria@mbl.is

Skreyttu gluggana

Hengdu upp seríur

Það prýðir heimilið yfirleitt, ef
gluggarnir eru þannig gerðir, að það
megi skreyta þá örlítið. Elsta trixið í
bókinni er að láta glæra jólaseríu í
gluggann og kveikja á. En svo má
líka föndra aðeins meira. Hringlaga
kransar skapa góða stemningu og
eru fallegir í gluggum. Hægt er að
útbúa slíka kransa á margan hátt.
Bæði er hægt að kaupa efnivið í
blómabúðum og klæða kransinn
með greni og svo er oft hægt að
finna efnivið í föndurverslunum. Hér
er svo fjórum jafnstórum kertum
komið fyrir í gluggakistunni. Þetta
er hægt að gera fyrir lítið.

Jólaseríur eru snilld. Hengdu þær
upp á sem flesta staði. Hér er til
dæmis búið að skreyta reiðhjól sem
er í ganginum. Er það ekki eitthvað?

Flöskur og greinar
Kauptu þér grænar vatnsflöskur og
settu nokkrar greinar í þær. Þetta
fegrar heimilið og gerir hlýlegt. Það
má líka nota glærar flöskur og
kannski er óþarfi að kaupa þær úti í
búð. Kannski áttu einhverjar flöskur
utan af djúsum sem hægt er að
nota, nú eða bara gamlar vínflöskur.
Svo þurfa flöskurnar ekkert að vera
nákvæmlega eins. Það má líka nota
gamla glæra blómavasa.

Hengdu upp fána

Kerti og hortensíur

Fánabönd bjóða upp á svo
mikla möguleika. Þau fást
á fjölmörgum stöðum eins
og Söstrene Grene. Prófaðu að hengja nokkur lög
af fánaböndum og sjáðu
hvort það verði ekki ennþá
flottara heima hjá þér.

Jólin kalla á kertaljós og kósíheit. Hér eru
hvít hefðbundin kerti í mismunandi kertastjökum og nokkrar hortensíur í glærum
glösum. Þú getur skellt hortensíunum í glæru
glösin sem þú átt í eldhússkápnum því það er
alger óþarfi að kaupa ný bara fyrir þetta.
Þetta samspil blóma og kerta gerir hvert einasta heimili fallegt og kósí.

Piparkökur
sem skraut
Bakaðu piparkökur og
skreyttu þær. Gættu
þess vel að það sé gat í
piparkökunum svo þú
getir þrætt þær upp á
band og notað sem
skraut. Svo eru hortensíur í glösum til
skrauts sem búið er að
pakka inn í maskínupappír. Það þarf alls
ekki að vera dýrt.

Búðu til jólaævintýri
Áttu kúpul á fæti sem þú notar undir
eitthvað allt annað? Dragðu kúpulinn fram og settu mosa og gervisnjó inn í. Farðu svo inn í barnaherbergi og reyndu að finna einhver
dýr sem hægt er að setja í þetta
jólalega og fallega umhverfi. Tveir
svona kúplar saman á hördúk gera
heimili þitt jólalegt og smart.
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Svona áttu að
pússa silfrið

Nemendurnir
pússuðu hina
ýmsu muni í skólanum. Árangurinn
lét ekki á sér
standa.

Fólk dundar sér við ýmsa hluti fyrir jólin
eins og að pússa silfur. En hvernig skyldi
vera best að bera sig að? Nemendur í
Hússtjórnarskólanum á Hallormsstað
búa til sinn eigin fægilög sem virkar ekki
bara vel heldur er umhverfisvænn.
Marta María | martamaria@mbl.is

að eru margir með fulla skápa af
silfri sem aldrei er notað því fólk
veit ekki hvernig á að fægja það.
Nemendur Hússtjórnarskólans
á Hallormsstað lærðu réttu trixin á dögunum og ætla að miðla
áfram til lesenda Jólablaðs Morgunblaðsins.
Hússtjórnarskólinn er framhaldsskóli á sviði
textíls og matreiðslu. Á haustönn lærðu nemendur fleira en að fægja silfur því þau lærðu
réttu trixin í jólabakstri, matreiðslu á jólamat
ásamt því að sinna textílverkefnum, vefnaði,
fatasaum, prjóni og hekli. Áður en nemendurnir lærðu að pússa silfrið var þeim kennt
að búa til umhverfisvænan fægilög. Þau fullyrða að þetta sé svo einfalt að hver sem er geti
framkvæmt þetta með góðum árangri.

Þ

Fyrir og
eftir.
Þvílíkur
munur.

Tvö glæsileg blöð
í jólapakkann og
ﬁmm tölublöð inn
um lúguna
yﬁr árið

Aðeins kr. 7.860 – Pantaðu jólaáskriftina
á rit.is/askrift eða í síma 578 4800

Silfurfægilögur
- 100% umhverfisvænn
1 l heitt vatn
(soðið vatn)
4 msk. salt
4 msk. matarsódi
1 örk álpappír
(hylur botninn á
vaskinum)
Heita vatnið er sett í vaskinn og efnum blandað saman við, hrært aðeins í.
Silfur sett út í vatnið, látið bíða í nokkra
stund. Svertan af silfrinu fer af og yfir á
álpappírinn.
Silfrið er skolað og þerrað með bómullarklút.

❄

„Áður en nemendurnir lærðu
að pússa silfrið var þeim
kennt að búa
til umhverfisvænan
fægilög.“

jólagjafir

102 Jólablað Morgunblaðsins

Íslendingar eru mikil
bókaþjóð. Það er fátt
notalegra en að hjúfra sig
undir sæng, eftir að hafa
troðið sig út af góðgæti,
og lesa góða bók. Ragnar Jónasson hefur á
undanförnum árum
stimplað sig inn sem
einn besti rithöfundur
þjóðarinnar og hefur
nýjasta skáldsaga
hans, Mistur, hlotið
frábæra dóma.
Forlagið, 5.990 kr.

Margir karlmenn
eru tregir til að
notast við skartgripi, en vilja þó
glaðir skarta
fallegu úri.
Eigulegt úr
frá Hugo
Boss er góð
gjöf. Michelsen, 31.800 kr.

Pressukanna er
tilvalin gjöf fyrir
kaffikallinn.
Theo-línan
frá Stelton
er falleg
og stílhrein, en
pressukannan
er hönnuð af
Francis Cayouette. Kúnígúnd,
11.490 kr.

Allir ættu að eiga eins og eitt gott belti.
Þumalputtareglan er sú að þegar belti er
valið ætti það að vera í sama lit og skórnir. Beltin fást bæði í brúnu og svörtu.
Húrra Reykjavík, 14.995 kr.

Vandaðir leðurhanskar
setja punktinn yfir i-ið.
Hanskarnir eru handsaumaðir og gerðir úr handlituðu
lambaskinni frá Yemen.
Fóðrið er úr 100% kasmír.
Suitup Reykjavík, 14.995 kr.

Þegar maður býr á Íslandi er nauðsynlegt
að eiga skjólgóða
úlpu. Þrauka er léttfóðruð úlpa frá Zo On
Iceland, sem er tilvalin
hversdagsflík. Úlpan
fæst í þremur litum,
svörtum, dökkbláum
og sinnepsbrúnum. Zo
On, 36.990 kr.

Það getur reynst erfitt að finna
fallega gjöf fyrir manninn í lífinu.
Það er þó alger óþarfi að gefast
upp, enda eru verslanir á landinu stútfullar af glæsilegu góssi
sem hvaða gæi sem er ætti að
vera ánægður með.

FRÁ MÉR
TIL MÍN
Langar þig alltaf í
eitthvað þegar þú ert í
jólagjafakaupum?

JÓLAGJAFIR
HANDA UNGLINGNUM
Hagnýtar og sniðugar
gjafir fyrir þennan kröfuharða hóp

Handa
þeim
heittelskaða

Kuldaboli fer ekki manngreinarálit og
bítur hraustustu karlmenn, jafnt sem
konur og börn. Það er því nauðsynlegt
að eiga góða húfu og trefil. Húfur og
trefla frá Samsøe & Samsøe má fá í
fjölmörgum litum, svo allir ættu að
finna eitthvað við sitt hæfi. GK Reykjavík, Húfa 5.995 kr og trefill 10.995 kr.

Karlmönnum getur orðið kalt á tásunum eins og öðrum. Ullarsokkar
frá Farmers Market kippa því í liðinn. Farmers & Friends, 2.600 kr.

Vandað grillsett frá
Tramontina
er góð gjöf
fyrir áhugakokkinn. Settið
inniheldur fyrirskurðarsett, hnífabrýni og skurðarbretti. Líf og list, 12.260 kr.

HVAÐ ER
TIL RÁÐA?
Jólagjafir fyrir
þá sem eiga allt.

앸

Viskí-karafla er íburðarmikil gjöf
fyrir þá sem kunna gott að meta.
Ekki skemmir svo ef glös í stíl
fylgja með. Módern, karafla,
30.990 kr. og tvö glös í pakka á
10.790 kr.

Auðvitað er hægt að komast upp
með að geyma íþróttafötin í gömlum plastpoka. Það er þó lítil stemning í því. Svört leðurtaska undir
íþróttafötin er mun meira grand.
Tösku og hanskabúðin, 29.900 kr.

Góð steik er
flestum karlmönnum að
skapi. Eftir að
sous vide tæknin
fór að ryðja sér til
rúms hefur aldrei
verið auðveldara
að matreiða hina
fullkomnu steik.
Með Anova sous
vide-tækinu má
hægelda mat
með mikilli nákvæmni. Hægt
er að stilla hitann
á tækinu sjálfu,
eða nota smáforrit sem tengist
í gegnum Bluetooth eða WiFi.
Elko, 23.995 kr.
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Eftir allt átið, steikurnar og konfektið
sverja margir þess dýran eið að koma
sér í form um leið og nýja árið gengur í
garð. Sumir þurfa svolítið spark í rassinn, en grunnnámskeið í Crossfit er
frábær leið til að koma sér af stað í
ræktinni. Crossfit Reykjavík, 24.995 kr.

Matgæðingar hoppa eflaust hæð sína við að fá
gjafabréf á námskeið hjá Salt eldhúsi. Þar er
boðið upp á ýmiskonar lystaukandi námskeið,
til að mynda má læra að útbúa smárétti frá MiðAusturlöndum, indverska grænmetisrétti eða
fágaðar éclairs-kökur. Þá geta fróðleiksfúsir
einnig fullkomnað steikina eða lært að gera gómsætar sósur. Salt eldhús, 5.000 18.900 kr.

Dansnámskeið er stórskemmtileg gjöf sem heldur áfram
að gefa. Í Kramhúsinu má sækja ýmis stórskemmtileg
námskeið, svo sem í afró-, Beyoncé-, Bollywood-, og
magadönsum, eða tangó. Tilvalin gjöf fyrir hressa einstaklinga sem eiga allt.

Fyrir þá sem eiga allt
Flestir kannast við orðatiltækið sælla er að gefa en þiggja. Það á þó ekki endilega við,
enda oft mikill hausverkur að finna gjöf fyrir þá sem eiga allt. Hér að neðan eru nokkrar
hugmyndir að gjöfum sem halda áfram að gefa og henta þeim sem vantar ekkert.
Íslendingar eru þekktir fyrir að vera kaffiþyrstir með eindæmum, en tedrykkja hefur
þó verið að sækja í sig veðrið undanfarið.
Áskrift að hágæða tei er góð gjöf fyrir þá
sem vilja víkka út sjóndeildarhringinn og
smakka nýtt te í hverjum mánuði. Tefélagið,
verð frá 5.610 kr.
Getty Images

Þekkir þú upprennandi plötusnúð? Hljóðheimar bjóða upp
á námskeið fyrir þá sem vilja
læra að þeyta skífur. Innifalið
er fjögurra vikna einkakennsla
þar sem farið er yfir undirstöðuatriði dj-tækninnar.
Hljóðheimar, 45.000 kr.

Dekurrófur sem eiga allt kunna hugsanlega að meta
gjafabréf í nudd, eða annað huggulegt dekur og dúllerí. Klasískt 50 mínútna nudd á Hilton Reykjavík Spa
kostar 12.900 kr, en fjöldi annarra meðferða er í boði.

Kaktusvasar

verd fra kr. 6.900

Maður getur alltaf á sig bókum bætt.
Áskrift að góðu lesefni er tilvalin gjöf
fyrir lestrarhestinn í fjölskyldunni. Bókaklúbburinn Neon gefur út fimm sérvaldar bækur á ári, sem eru sendar heim að
dyrum. Bjartur bókaforlag gefur út, en
bókin kostar 2. 980 kr.

Pastavel
kr. 14.500

Pu Þú
f finnur

rettréttu gjöfina
fDUí DÚKA

DUKA• www.duka.is
KRINGLUNNl •SIMI 5331 322
SMARALIND•SIMI 564 2011

mmmm
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Kuldaskræfur eiga eftir að
elska þessa gjöf. Sokkunum
má einfaldlega skella í örbylgjuofninn, og þramma
síðan um með funheitar tásur. Eirberg, 4.950 kr.

Prumpublaðra
í partíið, því
maður verður
aldrei of gamall
fyrir prumpubrandara.
Hrím, 990 kr.
Hálfber Pútín á bringunni er eflaust eitthvað sem marga dreymir
um og ekki skemmir einhyrningurinn. Skrýtinn og skemmtilegur
bolur sem fæst í Dogma, 3.490 kr.

Seðlaveski
skreytt með karakterum úr hinum goðsagnakenndu Super
Mario-tölvuleikjum. Það
verður ekki
skemmtilegra að
draga upp kortið.
Elko, 2.495 kr.

Skemmtilegt fyrir
sérvitringinn

Sérvitringar kunna gjarnan að
meta gott kaffi, en líta ekki við
lapþunnu sulli. Að gera gott
kaffi er list sem marga langar
að læra, en hægt er að skrá sig
á ýmiskonar kaffinámskeið hjá
Te & kaffi. Námskeiðin kosta
frá 3.900 krónum.

Öll eigum við þennan eina vin eða ættingja sem er
svolítið sér á báti. Stundum gengur brösuglega að
finna hentuga gjöf fyrir viðkomandi, en það þarf þó
ekki að vera svo erfitt enda gríðarlegt úrval af
skrýtnum og skemmtilegum hlutum hér á landi.

Hver nennir að borða hefðbundin spæld egg? Egg bragðast augljóslega betur þegar
þau líta út eins og krúttleg kisa.
Kisuform sem má einnig nota
fyrir pönnukökur. Penninn/
Eymundsson, 1.999 kr.

Lukkutröll eru skrýtnar
skepnur sem hafa notið mikilla vinsælda undanfarið.
Þeir sem hafa sérstakan
smekk fyrir skrautmunum
kunna aflaust að meta gyllt
og glæsilegt tröll sem stofustáss. Casa, 4.890 kr.

Budda undir aurinn er gagnleg gjöf fyrir þá sem eru
komnir með leið á hinu hefðbundna seðlaveski. Prjónuð
budda frá íslensku listakonunni Ýrúrarí er sniðug og sérstæð gjöf. Hægt er að kaupa
buddurnar á vefversluninni
Etsy, frá 6.700 kr.

Kisueyrnaskjól er ekki bara krúttleg, því þau eru einnig afar hagnýt í
kuldanum og því tilvalin í jólagjöf.
Asos, 1.676 kr.

Góð bók er gjöf sem
gleður. Í ritinu The
Asshole Survival
Guide má finna hagnýtar leiðbeiningar til
að takast á við leiðindapúkana í lífinu.
Penninn/Eymundsson, 3.242 kr.

Margir vilja meina að það sé
aldrei hægt að fá nóg beikon.
Nú er jafnvel hægt að baða sig
upp úr því og ilma af fleski allan daginn. Beikonsápan fæst í
Dogma, 1.290 kr.

JÓL AGJÖF PRJÓNAFÓLK SINS
70 uppskriftir að jólasokkum,
jólahúfum, fallegu jólaskrauti o.fl.

Fyrir byrjendur og lengra komna
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Þráðlausi
WooFit Gohátalarinn frá
danska merkinu
SACKit er sérlega flottur, en
hægt er að
skipta um framhlið hátalarans
og velja lit eftir
skapi. Casa,
10.990 kr.

Timberland-skór eru löngu
orðnir klassískir auk þess
sem þeir henta vel fyrir íslenska unglinga. Skóna má
fá í ýmsum litum og útfærslum, þó hinn klassíski,
gulbrúni litur sé eflaust vinsælastur. Timberlandbúðin, 27.990 kr.

Fallegir eyrnalokkar frá
Fashionology setja
punktinn yfir i-ið. Lokkarnir eru úr silfri. GK
Reykjavík, 8.995 kr.

Hans klaufi
Hlý húfa á kollinn er
mikið þarfaþing.
Stüssy stendur alltaf
fyrir sínu, en húfuna
má einnig fá í bláu.
Húrra Reykjavík,
5.990 kr.

Skemmtileg bók er alltaf
góð gjöf. Er ekki allt í
lagi með þig? er ný, íslensk skáldsaga eftir
Elísu Jóhannsdóttur, en
hún hlaut Íslensku
barnabókaverðlaunin í
ár. Sögunni er lýst sem
alvöruunglingabók um
vináttu, vinslit og foreldravandamál.
Forlagið, 4.190 kr.

3.980 kr.

Allskonar
fyrir unglinga
Unglingar eru upp til hópa afar kröfuharðir og því getur
það tekið á taugarnar að finna gjöf sem hittir í mark. Hér er
að finna nokkrar hugmyndir að góðum gjöfum sem íslenskir unglingar ættu að vera sáttir við.

Unglingar eiga það til að henda fötunum sínum beinustu leið á gólfið. Fallegur snagi getur bjargað málunum og
hjálpað til við að halda herberginu
hreinu. Línan, 6.900 kr.

Codenames er stórskemmtilegt
borðspil sem ætti að kæta
hvern sem er. Hver veit nema
unglingurinn líti upp úr snjallsímanum sínum ef hann fær
skemmtilegt spil í jólagjöf.
Spilavinir, 4.250 kr.

Það er ekki töff að
klæða sig illa. Annar
hver unglingur á
þykka dúnúlpu til að
hjúfra sig í, restin
myndi eflaust vilja fá
eina slíka í jólagjöf.
The North Face er
víst sérlega heitt
merki meðal unglinga í dag. Útilíf,
29.900 kr.

Tagine
Heyrnartól eru góð fjárfesting,
enda vilja foreldrar gjarnan sleppa
við að hlusta á þá tónlist sem er
unglingum að skapi. Það er mikill
klassi yfir þessum þráðlausu Bang
og Olufsen heyrnartólum sem
hönnuð eru af Jacob Wagner.
Ormsson, 39.900 kr.

Húðin er ekki
alltaf upp á sitt
besta á unglingsárunum.
Ferskur andlitshreinsir frá
Skyn Iceland
djúphreinsar
húðina án þess
að ræna hana
raka. Nola.is,
3.990 kr.

Það reynist oft þrautin þyngri
að ná unglingum á fætur á
morgnana. Vekjaraklukka
sem líkir eftir dagsljósi gæti
bjargað málunum og létt örþreyttum unglingum (sem og
foreldrum þeirra) lífið.
Eirberg, 12.950 kr.

7.900 kr.

Eldfast mót

8.500 kr.

Á vefnum okkar, kokka.is, getur þú klárað jólainnkaupin á einu bretti. Vefverslunin er full upp í

Margir foreldrar skilja hreinlega
ekki hvers vegna óhreinir larfar
lenda gjarnan undir rúmi og út um
allt gólf í unglingaherberginu. Hver
veit nema táningurinn á heimilinu
væri duglegri að halda hreinu ef
hann ætti eigin taukörfu? Rúmfatalagerinn, 3.595 kr.

Unglingsstelpur
eyða gjarnan miklum
tíma í að snurfusa á
sér hárið. Hægt er að
slá tvær flugur í einu
höggi og gefa þeim
gjafapakka sem inniheldur bæði sléttuog krullujárn. Elko,
7.994 kr.

rjáfur af góðum og gagnlegum gjöfum sem flokkaðar
eru eftir þema og verði. Kokkaðu upp snilldarlega gjöf
á kokka.is - fyrir þá sem eru nýbyrjaðir að búa og líka
þá sem eiga allt. www.kokka.is

laugavegi 47

www.kokka.is

kokka@kokka.is
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Gott og fallegt ilmkerti gleður bæði
augu og nef og er því frábær gjöf.
Ilmkertin frá Völuspá fást í ýmsum
útfærslum, og ilma hvert öðru betur.
Maia, 1.995 kr.
Fallegur vasi er
mikið þarfaþing.
Caddy-vasinn
nýtur sín hvort
sem hann er tómur, eða fullur af
blómum.
Rúmfatalagerinn,
995 kr.

Jólagjafir
undir 2.000 kr.
Jólagjafir þurfa ekki að vera fokdýrar til að
vekja lukku. Það er vel hægt að gleðja vini og
vandamenn án þess að spreða háum upphæðum í prjál og punt, eins og sjá má á eftirfarandi lista. Enda er það hugurinn sem gildir.

Glæsilegt bókamerki fyrir lestrarhestinn er góð gjöf. Merkin eru
til í ýmsum útfærslum, og sjá til
þess að lesendur missi ekki þráðinn í jólabókinni. Penninn/
Eymundsson, 1.299 kr.

Stílhreint sykurkar og rjómakanna úr nýrri vetrarlínu IKEA er falleg en ódýr gjöf. Línan sótti innblástur til Íslands, en Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir
hannaði bæði karið og könnuna. IKEA, 1.190 kr.

Handgerð og lífræn sápa frá L:A
BRUKET ætti að
slá í gegn hjá
þeim sem kunna
að meta gæðavörur og góðan
ilm. Sápan inniheldur olíur úr
kóríander og
svörtum pipar.
Hrím, 1.990 kr.

Það þarf ekki að
vera dýrt að keyra
upp kósý stemningu. Ypperligpúðaver fást í ýmsum
litum, svo sem fallegum grænum og vínrauðum, en þau sóma
sér vel í hvaða stofu
sem er. IKEA, 695 kr.
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Draumafangarar hafa verið gríðarlega vinsælir undanfarið, enda
einstaklega fallegir. Þá eru þeir
einnig sagðir fanga slæma
drauma, svo notagildið er töluvert. Rúmfatalagerinn, 1.495 kr.

Þekkir þú einhvern sem er alltaf
að týna lyklunum sínum? Það er
erfiðara að týna lyklum sem eru
fastir við stóra og glæsilega lyklakippu. Svo er hún einstaklega falleg. Asos, 838 kr.

- JÓLAGRILLPARTÝ Allt borðið nýtur saman stórkostlegs
hlaðborðs að hætti Sjávargrillsins.
FJÖGRA RÉTTA

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

- JÓLAHÁDEGI -

Ekki viltu að vinir þínir og vandamenn fari í jólaköttinn. Skemmtilega doppóttir sokkar frá Democratique Socks eru góð gjöf sem
ætti að gleðja hvern sem er. Húrra
Reykjavík, 1.490 kr.

Hádegisveisla eins og þær gerast
bestar um hátíðirnar.

Tappatogari og
víntappi er tilvalin gjöf fyrir
vínáhugamanninn. Byggt og búið,
995 kr.

Opnunartímar yfir hátíðirnar
23. des
24-25.des
26. des
31.des
 jan

| Skötuhlaðborð frá kl 11:30-14:30 & 17:00-22:30 (alacart)
| Lokað
| 17:00-22:30
| 1
7:00 (borðapantanir til 21:00)
| 17:00-22:30

SJÁVARGRILLIÐ - SKÓLAVÖRÐUSTÍG 14 - 571 1100

SJAVARGRILLID.IS

Grænu systurnar eru alger gullnáma þegar kemur að ódýrum,
en fallegum, gjöfum. Geómetríski
spegillinn þeirra er forkunnarfagur, auk þess sem hann er tilvalinn til að geyma skart.
Söstrene Grene, 1.908 kr.

Drykkirnir bragðast tvímælalaust
betur úr fagurbleikum glösum.
Glösin koma fjögur saman í gjafapakka, og fást einnig blá.
Húsgagnahöllin, 1.490 kr.

Terre de Lumiere -gjafakassi frá L’occitane inniheldur ilminn, sturtusápu
og body lotion. Það er
erfitt að standast þessar
dásamlegu vörur. Gjafakassinn kostar 12.450 kr.

Þetta armband frá YSL er eitt
það flottasta sem komið hefur
frá merkinu lengi. Það er bæði
flott vð galakjólinn og við gallabuxurnar. Það fæst á net-aporter.com og kostar 62.811 kr.

Prinsessuhringur með demöntum og safír.
Ekki ólíkur hring Katrínar hertogaynju af
Cambridge. Í hringnum eru 16 x 0,0075 ct.
demantar og 0,12 ct. safírsteinn. Hann fæst
hjá Jóni og Óskari og kostar 261.000 kr.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A
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Gómsætar
jólagjaﬁr
JÓLAGJÖF SÆLKERANS
Veldu milli sjö mismunandi karfa og bættu við
annarri matvöru, víni eða g jafavöru. Við sjáum
um pökkunina þér að kostnaðarlausu.

Það er erfitt að
standast töskur frá
ítalska tískuhúsinu
Prada. Þessi fæst í
vefversluninni
mytheresa.com og
kostar 253.000 kr.

Frá mér til mín
Konur eiga það til að detta í mikla kaupgleði í desember. Lykilástæðan er líklega sú að þegar við leitum að jólagjöfum fyrir fólkið okkar hnjótum við um
fínerí sem við þráum að eignast. Hér eru nokkrir hlutir
sem myndu sóma sér vel í fataskáp eða á heimili
margra íslenskra kvenna og sumt er jafnvel skyldueign eins og til dæmis gufuvélin úr Elko.
martamaria@mbl.is

Silkikoddaver fer vel með
andlitið á meðan við
sofum. Vegna mýktar
silkisins verður húðin ekki
fyrir sama núningi samanborið við
önnur hefðbundin koddaver og því
hefur silkið jákvæð áhrif á andlit okkar
til lengri tíma. Auk þess fer næturkremið inn í húðina en ekki í koddaverið þegar við sofum á silki. Það
fæst á Guinot-snyrtistofunni á Grensásvegi og kostar 9.500 kr.

Er hægt að draga
andann án þess
að eiga svona
gufuvél sem
straujar allar silkiskyrturnar okkar
á tveimur mínútum? Þessi ætti
að vera til á
hverju heimili og
auðvitað getur
hún gufað hvaða
efni sem er. Hún
fæst í Elko og
kostar 12.995 kr.

Frábær jólagjöf til viðskiptavina eða starfsmanna.
Kíktu á ms.is - einfalt og fljótlegt.

Glansandi jólapeysa frá Baum
und Pferdgarten á
Garðatorgi. Hún
kostar 29.000 kr.

Hydra Finishdagkremið frá Guinot gerir kraftaverk
fyrir andlitið. Það
keyrir upp frískleika
og jafnar húðlitinn og
þekur það vel að farði
er óþarfur ef við erum
nokkuð góðar í húðinni. Það kostar 5.390
kr. og fæst á völdum
snyrtistofum eins og Lipurtá í Hafnarfirði og
Snyrtistofu Ágústu svo
einhverjar séu nefndar.

Það þurfa allir að
eiga eitthvað hlýtt í
vetrarkuldanum.
Það er ekki nóg að
vera bara í glanspeysu og á lakkskóm. Þessi peysa
er handprjónuð og
fæst í þremur litasamsetningum. Hún
kostar 19.700 kr. og
fæst í Rammagerðinni.

Glansandi háhælaðir skór
frá Gucci. Þeir
fást á net-aporter.com
sem sendir
góssið heim
að dyrum.
Skórnir kosta
93.658 kr.

Ertu týpan sem liggur alltaf
yfir skartgripunum þegar
þú ferð í Costco og lætur
þig dreyma? Þessir demantseyrnalokkar eru þaðan. Verðið stýrist af stærðinni á demöntunum og
tærleika þeirra. Verðið er
frá um 100 þúsund krónum upp í nokkrar milljónir.
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Jólakortin skipa sérstakan stað í hjartanu
Ólöf Birna Garðarsdóttir, grafískur hönnuður og annar stofnenda
Reykjavík Letterpress, elskar jólakort og heimagert rauðkál. Það
kom henni mikið á óvart ein jólin þegar fjölskyldan dvaldi erlendis
að enginn minntist á heimagerða rauðkálið sem ekki var í boði.
Ólöf Birna
Garðarsdóttir
elskar heimagert rauðkál
um jólin.

Marta María | martamaria@mbl.is
yrsti jólasnjórinn kemur mér í
jólaskap. Ef hann kemur í september þá er eins gott að halda
aftur af sér en „It is beginning to
look a lot like Christmas“ fer
bara ósjálfrátt að spilast í kollinum. Púrtvínstár á aðventunni er einfaldlega
jól í glasi og piparkökur með gráðaosti
með … namminamm, segir Ólöf aðspurð hvað
komi henni í jólaskap.
Ólöf er alin upp á Akureyri og segir að þar sé
laufabrauðshefðin rík.
„Mínar kærustu æskuminningar eru frá því
að stórfjölskyldan kom saman og skar út laufabrauðskökur sennilega í hundraða tali. Amma
stóð í eldhúsinu og flatti út sitt eigið deig, eitthvað sem ég hef aldrei prófað af því að mér þykir alveg nóg að skera út og metnaðurinn hjá fjölskyldunni er alveg á þeim stað að fæstir nota
hjól til að skera munstrið. Síðan má segja að við
komumst í almennilegt jólaskap þegar við höfum fengið nánustu fjölskyldu og vini í afmæliskaffi af því að tvíburarnir okkar eiga afmæli
19. desember. Við höfum því oft náð fólki í súpu

F

Rafmagnsgítar

Kassagítar

og köku beint úr jólainnkaupum og þá erum við
oftast búin að skreyta húsið og jólastemningin í
algleymingi,“ segir hún.
Hvenær hefst jólaundirbúningur hjá þér?
„Oftast fyrstu helgina í aðventu. Þá er kveikt
á útiseríum, kransinn settur á útidyrnar og jólatónlistin fær að læðast á fóninn inn á milli. Síðan
fer það nú alveg eftir því hvað er í gangi hverju
sinni hvað ég næ að gera af því sem skiptir mig
máli. Eitt af því sem mér þykir dýrmætt að
finna tíma til að gera eru heimalagaðar matargjafir. Það er gaman að færa góðum vinkonum gjafir af þessu tagi korter fyrir jól. Þar hefur verið að finna allt frá smákökum,
súkkulaðiplötum með einhverju gúmmelaði ofan á, heimalöguðum vanilludropum, jólalíkjör
og íssósu svo eitthvað sé nefnt. En í rauninni er
ekkert sem segir að maður þurfi að standa á
haus í einhverju föndri, gott súrdeigsbrauð með
rauðri jólaslaufu er ljómandi flott gjöf.“
Hvað ertu með í jólamatinn?
„Þegar við hjónin héldum okkar fyrstu jól
með litlu tvíbbana okkar ákváðum við að vera
með eitthvað sem hvorugt okkar hefði alist upp

Rafmagnsbassi

Klassískur gítar

Morgunblaðið/Eggert

við og varð hreindýr fyrir valinu. Það er í dag algjört jólajóla.“
Hvað er best við jólin?
„Samveran með nánustu ættingjum, allur
góði maturinn og jólakortin. Já blessuð jólakortin sem eru dálítið hverfandi hefð en sú heilaga stund þegar kortin eru opnuð er engu lík.
Annaðhvort seint á aðfangadagskvöld eða í
kyrrðinni á jóladagsmorgun. Þá finn ég einhverja tengingu við ættingja og vini og hugurinn reikar aftur í tíma og minningarnar
streyma fram. Mig langar helst að fara að
hringja í alla og spjalla meira um leið og ég er
búin að lesa kortin,“ segir hún.
Aðspurð hvað er ómissandi um jólin nefnir
Ólöf heimagert rauðkál.
„Ég hef oft hamast við að laga það á síðustu
stundu af því mér þykir það einfaldlega svo gott.
Komst hins vegar að því fyrir nokkrum árum
þegar fjölskyldan dvaldi erlendis yfir jólahátíð-

Kassabassi

Sparaðu og
pakkaðu jólagjöfunum inn í
Morgunblaðið.

Jólagjafir

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Umhverfisvæna
jólatýpan

í úrvali
Þráðlaus míkrafónn

Heyrnartól
Rafmagnsfiðla
Míkrafónar
í úrvali

Gítarpakki

Listaverð: 33.900,Okkar verð: 23.900,-

Söngkerfi

Gítar, poki, ól, stillitæki, auka
strengjasett og kennsluforrit.

Hljómborð í úrvali

Ukulele

Gítarinn ehf

Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • S: 552-2125

gitarinn@gitarinn.is • www.gitarinn.is

Kajun tromma

ina að enginn saknaði þess – ég í alvörunni hélt
að ég væri búin að skapa hefð og að einhver
segði að nú væru ekki alvörujól af því að heimalagaða rauðkálið hennar mömmu væri ekki með!
Nei nei, enginn minntist á það … en ég geri það
nú ennþá bara fyrir mig,“ segir hún og hlær.
Ólöf hefur tvívegis lent í því að dvelja á
sjúkrahúsi um jólin og segir hún að það sé afar
sérstök upplifun.
„Í seinna skiptið var ég með nýfædda tvíburana á fæðingardeildinni og fékk að skreppa
heim til tengdafjölskyldunnar í jólamatinn en
þurfti að skilja krílin eftir. Það var mjög sérstök
upplifun og eins og mér þótti gott að komast
heim í jólamatinn var svo gott að komast aftur
til barnanna á spítalann um kvöldið. Þetta var
mjög sérstakt og mér verður oft hugsað til
þeirra sem þurfa að dvelja að heiman yfir hátíðarnar vegna veikinda. Tilveran er svo sannarlega önnur á svoleiðis tímum,“ segir hún.

Ert þú þessi umhverfivæna
jólatýpa? Ef svo er þá er bara
eitt í stöðunni og það er að
reyna að endurnýta eins og
hægt er. Til þess að vera sérlega umhverfisvænn má alveg endilega pakka jólagjöfunum inn í Morgunblaðið.
Það er að segja ef þú ert
ennþá á þeim stað að gefa
jólagjafir.
Þykktin á pappírnum hentar
vel en það þarf bara að passa
að líma pakkann vel saman
þegar pakkað er inn. Glært
hefðbundið límband smellpassar inn í þennan gjörning.
Þegar búið er að pakka
pakkanum inn í Morgunblaðið
er fallegt að setja slaufu utan
um pakkann. Ef þú átt ekki
safn af gömlum borðum sem
þú getur endurnýtt þá fást
ódýrir og góðir borðar í Söstrene Grene. Þessi þykki
svarti smellpassar svona líka
fínt við pappírinn sjálfan.
martamaria@mbl.is

Pakkarnir sem
pakkaðir eru inn
í Morgunblaðið
verða svo fallegir og fínir ef
þeir eru skreyttir
með flottum
borðum.
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Gefðu hugmyndafluginu lausan tauminn
Það er gaman að föndra sitt eigið jólaskraut. Það er alger óþarfi
að kaupa tilbúnar jólakúlur þegar þú getur búið til þína eigin útfærslu af jólakúlum. Þegar þú ert búin/n að græja kúlurnar má
skreyta heimilið með þeim – nú eða jafnvel þræða þær upp á
band og búa til jólaskraut sem hægt er að hengja þvert yfir stofuna. Í versluninni Panduro Hobby í Smáralind fæst allt í jólaföndrið og koma þessar hugmyndir þaðan.
Jólakúlulengja
쎲 Hvernig eigum við að bera okkur að? Byrjaðu á því að vefja vír með jurtagarni.
쎲 Þá eru kúlurnar skreyttar á mismunandi vegu til að fá ólíka áferð.
쎲 Hér er notað sprey til að lakka glerkúlurnar að utan og
Panduro-hobbílakk til að mála þær að innan.
쎲 Þá eru pakkabönd sett inn í glerkúlurnar.
쎲 Þæfð ull sett utam um frauðkúlu.
쎲 Svo eru jólakúlur búnar til úr pappírshringjum sem eru
límdir saman.

Könglakúla
쎲 Veljið fallega litatóna af pappír með mismunandi áferð.
쎲 Gatið litla hringi úr pappírnum með þar til gerðum gatara.
쎲 Límið hringina á glerkúlurnar með límbyssu og byrjið út frá miðjunni og vinnið ykkur upp að
hankanum.
쎲 Ef hankinn er í röngum lit má spreyja hann í öðrum lit. Dúskakúla Búið til dúsk úr pakkaborða.
쎲 Fjarlægið hanka og setjið dúskinn inn í kúluna.
쎲 Festið hanka aftur á kúluna og hún er tilbúin.

Glimmerkúla
쎲 Fjarlægið hanka af glerkúlu.
쎲 Setjið lakk inn í jólakúluna, gott að nota einnota dropateljara.
쎲 Hellið glimmeri inn í kúluna og festið hankann aftur á og hristið þar til hún er þakin glimmeri
að innan.
쎲 Þræðið litlar jólakúlur saman og festið við hankann á glimmerkúlunni og hengið upp.

FULLKOMIN JÓLAGJÖF FYRIR HVERN SEM ER
Óskaskrín er gjöfin sem höfðar til allra. Þú getur valið úr fjölmörgum upplifunum
handa þeim sem þér þykir vænt um og fært þeim ógleymanlegar minningar um jólin.
Það er auðvelt að gleðja með Óskaskríni.

Sími 577 5600 | info@oskaskrin.is | oskaskrin.is
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Marta og fjölskylda hennar
ætla að halda upp
á jólin í Barcelona.

Trjádrumbur sem kúkar
jólagjöfum skrýtin hefð
Marta Rún Ársælsdóttir og sambýlismaður hennar, Arnór Eyvar
Ólafsson, fluttust til Barcelona þegar honum bauðst gott starf þar ytra.
Marta hafði þá skráð sig í fjarnám í miðlun og almannatengslum við
Háskólann á Bifröst, en auk þess að stunda nám skrifar Marta fyrir
vefsíðuna Femme.is. Skötuhjúin munu halda sín fyrstu jól í Barcelona í
ár, og ætlar fjölskylda Mörtu að dvelja hjá þeim yfir hátíðirnar.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

ið höfum lengi
verið að gæla við
það að prufa eitthvað nýtt um jólin, jafnvel ferðast
og vera tvö yfir
hátíðirnar. Fjölskylduna mína langaði að koma til Barcelona um jólin
og vera með okkur og mér og kærastanum mínum fannst það frábær
hugmynd og góður millivegur,“
segir Marta, sem hingað til hefur
alltaf haldið jólin heima á klakanum.
„Við höfum aldrei haldið jólin
annars staðar en á Íslandi og einungis einu sinn saman. Þetta verða
því spennandi, skemmtileg og öðruvísi jól fjarri gömlu hefðunum.“
Marta segir að hátíðlegt sé um
að litast í Barcelona í desember og
mikil jólastemning. Það hafi því
ekki verið erfið ákvörðun að halda
upp á jólin þar ytra.
„Barcelona er alveg ótrúlega
jólaleg yfir hátíðirnar og það var í
raun tilfinningin sem ég fékk í desember í fyrra sem fékk mig til að
vilja prufa að eyða jólunum hérna.
Allar göturnar í miðbænum eru
mismunandi skreyttar með alls
konar ljósum og seríum. Það er alls
staðar verið að grilla hnetur, jólamarkaðir hér og þar og almennt
mikil jólastemning. Það getur verið
kalt í desember en það er ekkert
sem hlý kápa og trefill geta ekki

V

Stytturnar
má fá í ýmsum útfærslum. Hér má
sjá Donald
Trump
hægja sér.

Það er fátt
jólalegra en
trjádrumbur
sem kúkar
jólagjöfum.

Getty Images

bjargað. Kuldinn er hins
vegar jólalegur og satt
Margir heimabest að segja tengi ég
menn kjósa
betur við jólin í smá
að skreyta með
fígúrum sem
kulda.“
eru að hafa
En hvernig skyldu
hægðir.
heimamenn halda jólin,
eru þeir jafn jólaóðir og
Íslendingar?
„Jólahefðirnar í Katalóníu
eru töluvert frábrugðnar því
sem við eigum að venjast. Eins
furðulegt og fólkinu hér finnst að
allir afgangar nýttir í fyllingu fyrir
það séu 13 stríðnir jólasveinar á Íscanneloni, svona svipað og margir
landi, þá finnst mér þeirra hefð enn
Íslendingar gera með tartalettur.
furðulegri. Hinn 8. desember stilla
Yfir hátíðirnar drekka Katalónar
þau upp trjádrumbi með áteiknuðu
einnig mikið af cava sem er spánskt
andliti í stofunni, sem þau hugsa
freyðivín.“
um. Þau leggja teppi yfir hann til
Marta segir að jólin í ár muni
að halda á honum hita og gefa honklárlega litast af því að vera haldin
um nammi að borða. Þessi trjáerlendis og að ekki verði haldið fast
drumbur kúkar svo jólagjöfunum á
í allar gömlu, íslensku hefðirnar.
aðfangadagskvöld eða jóladags„Planið er að hafa jólabröns
morgun þegar krakkarnir berja
heima á aðfangadag og fara síðan á
hann með priki. Þetta er kallað
góðan veitingastað um kvöldið.
„caga tíó“ og svo er annað áhugaÞessi jól verða því frábrugðin fyrri
vert jólaskraut, svokallaður „cagjólum, þar sem maður finnur ilminn
aner“ sem eru hinar ýmsu fígúrur
af rjúpunni og villibráðinni sem
að kúka. Hinn 6. janúar eru vitringyrði á boðstólum. Svo verður þessi
arnir þrír svo kvaddir og í hefðheilagi tími þar sem pakkarnir undbundnu jólahaldi voru stærri gjafir trénu eru opnaðir einnig öðruvísi.
irnar gefnar þá,“ segir Marta og
Þrátt fyrir það erum við ótrúlega
bætir við að jólakrásirnar séu einnspennt og ef til vill munu einig töluvert frábrugðnar þeim sem
hverjar nýjar hefðir bætast við þær
Íslendingar eiga að venjast.
gömlu,“ segir Marta.
„Á aðfangadagskvöldi og í hádegi
„Það er vonandi að eftir þessi jól
jóladags er til dæmis algengt að
geti ég mælt með því fyrir alla að
bjóða upp á nokkurs konar pastaprufa að brjótast aðeins frá hefðog kjötsúpu, eða „sopa de galets“,
unum og reyna eitthvað nýtt um
ofnbakaðan kjúkling „catalan style“
jólin. Auðvitað óska ég svo öllum
sem nefnist „rostit amb pinyons og
landsmönnum góðra, gæfuríkra og
núggat þykir mjög týpískur efthvítra jóla.“
irréttur. Hinn 26. desember eru svo
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Anne Helen er mikið jólabarn, enda rekur hún jólaverslun allan ársins hring.
Morgunblaðið/Eggert

Þarf að vera hálfklikkaður til að
reka jólaverslun
Þrátt fyrir að vera í jólagírnum allan ársins hring segist Anne Helen Lindsay ekki vera orðin leið á jólunum, en hún rekur Litlu jólabúðina við Laugaveg.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is
að eru bara jólabörn sem reka jólaverslun allt árið um
kring. Maður þarf að vera hálfklikkaður til að gera það,“
segir Anne Helen og hlær. Hún segir að það sé jafnmikið að gera í versluninni á sumrin og veturna, enda
komi ferðamenn gjarnan í búðina til að kaupa íslenskt
jólahandverk. En hvernig er að vinna í jólabúð yfir sumarið á meðan aðrir eru að grilla og sóla sig?
„Um leið og við komum inn í búðina förum við bara í okkar jólastemningu og svo grillum við bara eftir klukkan sex. Þannig að við setjum
okkur í stellingar, sem er bara gaman. Starfsstúlkurnar mínar sækjast
einmitt eftir því að vinna þarna vegna
þess að þetta er jólabúð,“ segir Anne
Það skemmtilegHelen og bætir við að það skemmtiasta við starfið er
legasta við starfið sé að hitta hressa
að hitta hressa
viðskiptavini. En skyldi hún skreyta
mikið heima við fyrir jólin?
viðskiptavini.
„Ég skreyti bara með mínu skrauti
og er ekki með neitt úr búðinni. Ég gerði það einu sinni og þá fannst
mér ég bara vera í vinnunni. Ég ákvað því að nota skraut heima sem ég
hef keypt og safnað sjálf í gegnum árin. Þegar ég tek upp mitt eigið
skraut kemst ég í mína jólastemningu,“ bætir Anne Helen við, en þótt
hún sé mikið jólabarn segist hún ekki hlusta á jólatónlist heima við.
„Ég kveiki á útvarpinu klukkan sex á aðfangadag og hlusta á messuna og svo hef ég þögnina. Ég er aldrei með tónlist yfir jólin. Mér finnst
nefnilega dásamlegast að hlusta á þögnina,“ segir Anne Helen sem
þvertekur fyrir að eiga erfitt með að komast í jólaskap, þrátt fyrir starfið.
„Yfir sumartímann er ekki eins mikil jólastemning í viðskiptavinunum
eins og þegar Íslendingarnir fara að flykkjast að í október og nóvember.
Þá kemur allt öðruvísi stemning í búðina og það eru viðskiptavinirnir
sem skapa hana. Ég á til dæmis fullt af góðum viðskiptavinum sem
koma á hverju ári með börnin sín og kaupa einn fallegan hlut á tréð.
Maður sér krakkana stækka frá ári til árs og það er voðalega gaman að
fylgjast með því. Annars er ég alltaf í jólaskapi,“ segir Anne Helen að
lokum, létt í bragði.
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14. -21.
janúar
7 daga heilsunámskeið dagana 14.-21. janúar 2018
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Komdu með!
Hressandi námskeið fyrir þá sem vilja koma sér af stað,
setja sér markmið varðandi hreyfingu og mataræði og huga
að andlegri líðan.
Á námskeiðinu lærum við að bera ábyrgð á eigin heilsu með því að huga að mataræði,
reglulegri hreyfingu, streitu og andlegri heilsu. Á námskeiðinu er lögð áhersla á hressilega
hreyfingu, hollt mataræði, fræðslu, slökun og útivist í fallegu umhverfi. Farið verður í
markmiða-setningu í heilsueflingu og mikilvægi þess að horfa lengra fram í tímann.
Geir Gunnar Markússon næringarfræðingur sér um námskeiðið ásamt fagfólki
Heilsustofnunar.
Verð pr. einstakling með gistingu er 160.000 kr.
í einbýli en 149.000 kr. í tvíbýli.

Nánari upplýsingar og skráning á heilsustofnun.is
eða í síma 483 0300.

Heilsustofnun
Náttúrulækningafélags
Íslands
- berum ábyrgð á eigin heilsu
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Desember
er annasamur
mánuður
hjá Birgittu.

Héldu sín
fyrstu jól
saman í fyrra
Birgitta Haukdal, söngkona og rithöfundur, er
mikið jólabarn. Hún skipuleggur tíma sinn vel og
segist oft vera búin að kaupa allar jólagjafir og
pakka þeim inn í október.
Marta María | martamaria@mbl.is

g hef alltaf verið mikið jólabarn. Mamma lagði
sig alla fram þegar ég var barn um að búa til
ofsalega notalega jólastemningu með jólabakstri, föndri og samverustundum með okkur
systkinunum, sem er ómetanlegt þannig að
jólabarnið í sjálfri mér er henni að þakka og
ég elska að jólast með mínum börnum,“ segir Birgitta sem á
góðar jólaminningar.
Þegar hún er spurð hvað henni finnist best við jólin nefnir hún friðinn og jólaandann.
„Jólin virðast vera eini tími ársins þar sem fólk virkilega
nýtur þess að vera heima með fólkinu sínu og er ekki
stressað yfir að það sé að missa af einhverju,“ segir hún.
Birgitta lifir annasömu lífi og aðventan er engin undantekning.
„Á aðventunni er ég oft mikið að vinna hvort sem það tengist
bókum eða tónlist. Ég reyni því að nýta allan tímann inn á milli í
að gera eitthvað skemmtilegt með börnunum mínum og manninum. Við til dæmis bökum saman, föndrum, gerum jólakort,
sækjum jólatré, förum á jólatónleika, skerum laufabrauð og
bjóðum vinum í kakó og glögg.“
Í fyrra ákváðu Birgitta og eiginmaður hennar, Benedikt Einarsson, að halda jólin á sínu eigin heimili – ekki í foreldrahúsum.
„Ég ólst upp við að borða lambahamborgarhrygg en maðurinn minn rjúpur. Í fyrra hættum við að vera hjá foreldrum
okkar á aðfangadag og héldum jólin heima. Þá reyndum við að
blanda jólahefðum beggja fjölskyldna saman og gerðum rjúpusúpu, lambahamborgarhrygg og heimagerðan vanilluís með
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„Ég reyni því að nýta allan
tímann inn á milli í að gera
eitthvað skemmtilegt með
börnunum mínum og manninum.“

Dásamlega fallegar
vörur úr marmara

Kr. 2.800

Kr. 8.900

Kr. 9.900

Hörðu pakkarnir
gerast ekki flottari!

Kr. 8.900

Kr. 25.9000

Kr. 9.900

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

fílakaramellusósu að ósk sonar okkar. Í ár hugsa ég að
við gerum aðra tilraun með rjúpuforréttinn,“ segir hún.
Aðspurð um jólagjafainnkaup segist Birgitta vera
snargeggjuð.
„Ég er auðvitað snargeggjuð þegar kemur að jólagjöfum og er oftar en ekki búin að kaupa og pakka þeim inn í
október og búin að skila mörgum af mér í nóvember. En mér
til varnar er stundum ansi mikið að gera í nóvember og desember þannig að þetta skipulag hentar mér best,“ segir hún.
Sendirðu jólakort?
„Mér finnst dásamlegt að fá jólakort og þessi hefð að vinir og
fjölskylda sendi hvert öðru bréfsnepil í pósti með fallegri
kveðju finnst mér ofsalega fallegur siður. Því höfum við haldið í
þá hefð að senda kort hvert ár og ætlum okkur að halda því
áfram,“ segir Birgitta.
Aðspurð hvað komi henni í jólaskap
játar hún að jólastress komi þar við
sögu.
„Jólastress myndi ég ekki kalla það
en kannski jólafiðring frekar. Það er
þá yfirleitt á Þorláksmessu þegar ég
fer yfir húsið, skúra og passa að ekkert hafi gleymst í jólainnkaupunum.
Það hefur þó oft eitthvað gleymst en
jólin komið samt svo að það stress er
algjörlega til einskis.“
En hvað skyldi Birgittu langa í í
jólagjöf?
„Á hverju ári fæ ég þessa spurningu frá manninum mínum og fjölskyldu og á aldrei svar. Auðvitað er
gaman að opna gjafir og geta flestir
verið sammála um það en mér finnst í Í vetrarfíling með börnunum sínum.
alvörunni jólakortin jafn skemmtileg
og gjafirnar. Falleg orð lifa lengur í hjartanu en skart eða skópar.“
Birgitta var að senda frá sér tvær bækur, Lára fer í sund og
Jól með Láru. Hún er því á fullu að kynna bækurnar í nóvember og desember.
„Ég heimsæki bæði skóla og leikskóla og les fyrir börnin sem
og kíki í verslunarmiðstöðvarnar þegar nær dregur jólum,“
segir hún.
En hvenær gefur hún sér tíma til að skrifa?
„Þar sem mér finnst ótrúlega gefandi og gaman að skrifa fyrir börn á ég það til nánast alltaf þegar róast hjá mér í vinnu að
setjast við skriftir. Þá sest ég gjarnan hér heima með kaffibolla
eða fer á kaffihús þegar mig vantar tilbreytingu. Ég er að
skrifa bækur fyrir börn sem eru á sama aldri og mín börn og
því tengist ég sögunum vel, sem ég held að sé mikill kostur fyrir
barnabókarithöfund og þær koma til mín auðveldlega í ró og
næði.“
Hvað einkennir góðar barnabækur?
„Það er svo margt. Það að höfundur leggi hjarta sitt og sál í
bókina gæðir bókina lífi og einlægni. En börnin eru auðvitað
eins misjöfn og þau eru mörg og bækurnar eftir því. Þegar
skrifað er fyrir ung börn hef ég fundið það í gegnum mín börn
að það er mikilvægt að bækurnar séu fallega myndskreyttar og
skrifaðar á góðri íslensku sem börnin skilja.“
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Fastar á aðventunni
Margrét Jónsdóttir Njarðvík, eigandi ferðaskrifstofunnar Mundo, hefur haldið allskonar jól í gegnum tíðina. Ólíkt mörgum öðrum tekur hún sig taki á aðventunni og fastar. Hún segir að það skili miklum árangri, hugsunin verði skýrari og henni líði miklu betur í alla staði.
Marta María | martamaria@mbl.is

ólin skipta mig alltaf
máli og með árunum nýt
ég þeirra meir og meir,
sérstaklega eftir að ég
losaði mig undan því
sem „ætti“ að gera á jólunum,“ segir Margrét spurð um
jólin.
Margrét elskar að sofa í hvítum
damaskrúmfötum og segir að það
sé afar notalegt að skríða upp í
tandurhreint rúm á aðfangadag.
„Best við jólin er að ég sef alltaf
í hvítum straujuðum damaskrúmfötum með milliverki. Lyktin af
þeim á aðfangadag er ómissandi
sem og rjúpnalyktin. Best er auðvitað að næra samskipti og samveru með fólkinu sem ég elska.“
Þegar Margrét er spurð út í sín
eftirminnilegustu jól nefnir hún
jólin þegar synir hennar voru litlir.
„Jólin sem ég hef dvalið erlendis
standa upp úr. Í Mexíkó var ég á
siglingu allan aðfangadag í stað
þess að stússast í eldhúsinu,
spænsk jól eru frekar dauf fram
að þrettándanum og ég gat ekki
skilið að fólk horfði á fótbolta á aðfangadagskvöldi. Líklegast eru þó
eftirminnilegustu jólin þegar
strákarnir mínir voru litlir,
spenntir og glaðir á jólunum. Það
var dásamlegt að vera í því hlutverki að gefa í skóinn og búa til
góða stemningu með þeim.“
Aðspurð hvort hún hafi einhvern
tímann upplifað skrýtin jól nefnir
hún jólin í Mexíkó.
„Það er skrýtið að vera í Mexíkó
á jólunum því hitinn og birtan
passa ekki við að það séu jól.“
Margrét treður ekki í sig kræsingum á aðventunni. Hún fastar og
segir að það skýri hugsunina og
geri henni gott.
„Undanfarin ár hef ég tekið
jóla- og páskaföstu. Þá tek ég
þrjár vikur á hreinu fæði – borða
engan sykur, engan unninn mat og
engan mjólkurmat. Tvær máltíðir
á dag eru fljótandi og sú um miðjan daginn er ríkuleg. Það gerir
mér gott og eykur meðvitund mína
um holla lifnaðarhætti. Einnig fer
ég alltaf á í það minnsta tvenna
tónleika og reyni eftir mætti að
búa til samverustundir með vinum,“ segir hún.
Um jólin eldar hún rjúpur ef
hún kemst yfir þær og býr til
heimagerðan ís. Eftir föstuna
kann hún náttúrlega mun betur að
njóta þeirra kræsinga sem jólin
hafa upp á að bjóða.
Þegar Margrét er spurð út í
jólagjafainnkaup segir hún þau
verða æ einfaldari með hverju
árinu. Hún kýs að gefa frekar
samveru en eitthvað áþreifanlegt.
„Jólagjafir verða auðleystari
með hverju árinu sem líður. Þær
gjafir sem ég gef er gaman að
velja og æ oftar vel ég að gefa
samveru eða tíma – það sem ég á
minnst af.“
Sendir þú jólakort?
„Nei, það hef ég ekki gert lengi
lengi þó að alltaf sendi ég kannski
þrjú stykki.“
Hvað kemur þér í jólaskap?
„Veðrið, myrkrið, tónlistin,
skreytingarnar, samverustund-
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irnar – allt hjálpast þetta að.“
Hvað langar þig í í jólagjöf?
„Þessa dagana er ég full af allsnægtatilfinningu og verð að segja
að mig langar ekki neitt annað en
að vera flutt inn í nýju íbúðina
mína á jólunum.“
Upplifir þú mikið jólastress?
„Nei, ekki eftir að strákarnir
mínir urðu fullorðnir. Nú vel ég
mun betur hvernig ég ver tíma
mínum.“
Flestir njóta þess að vera í fríi
en Margrét er sjaldnast í fríi um
jólin því hún er með marga skiptinema á sínum snærum og þeir
þurfa yfirleitt á henni að halda um
jólin.
„Eitt af því sem gerir jólin mín
skemmtileg er að fylgjast með
skiptinemum Mundo í Frakklandi,
Bandaríkjunum og á Spáni. Ég
elska starfið mitt og það er einmitt um jólaleytið sem skiptinemarnir fara að blómstra fyrir alvöru. Þá eru þeir komnir svo langt
að bjarga sér á tungumálinu, eiga
vini og eru komnir yfir helsta
menningarsjokkið. Engu að síður
eru jólin skiptinemunum erfið því
eftir allt saman þá eru jólin tími
sem við viljum verja með þeim
sem við elskum mest. Því er hluti
af mínum jólum að vera með
skiptinemana mína á línunni og
hvetja þá áfram.“
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„Undanfarin ár hef
ég tekið jóla- og
páskaföstu. Þá tek
ég þrjár vikur á hreinu fæði
– borða engan sykur, engan unninn mat og engan
mjólkurmat.“

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon
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Guðrún er sérdeilis lunkin
með prjónana.

Múrsteinn
Guðrún gaf á dögunum út bókina Jólaprjón, en hún hefur
að geyma fjölmargar fallegar prjónauppskriftir í anda
jólanna. Hér deilir hún uppskrift að jólasokk, sem myndi
sóma sér vel á hvaða arinhillu sem er.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Sendir heimagerð
jólakort á hverju ári
Guðrún S. Magnúsdóttir er mikið jólabarn og fyllist alltaf tilhlökkun
þegar jólin nálgast. Guðrún er auk þess einstaklega lunkin í höndunum og prjónar bæði jólaskraut af miklum móð auk þess sem hún
sendir vinum og ættingjum heimagerð jólakort á hverju ári.
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

g held ég geti sagt að ég
af rosalega skemmtileg. Við vinnum þetta
sé einstaklega mikið jólagjarnan saman, ég og tvíburasystir mín, Þurbarn en það lýsir sér
íður Magnúsdóttir. Við vinnum voðalega vel
fyrst og fremst í tilsaman og gerum stemningu úr þessu. Við förhlökkun og gleði sem
um saman að versla í kortin og hittumst síðan
fylgir því að jólin séu að koma,“ segog búum þau til saman,“ segir Guðrún.
ir Guðrún sem einnig er fastheldin á
Þegar Guðrún er spurð hvort hún
jólahefðir, en hún bakar ávallt og
skreyti mikið heima við, segist hún
skreytir piparkökur fyrir jólin með
ekki fara yfir strikið, þótt hún hafi
börnum og barnabörnum.
vissulega gaman af því að
„Við erum orðin 21 talsins þannig
skreyta fyrir jólin.
að þetta er heilmikill fjöldi sem kem„Það er ekki yfirþyrmandi, en
ur saman. Við skerum út hjörtu,
ég skreyti alltaf svolítið,“ segir
sætabrauðskarla, stjörnur og
Guðrún og kímir. „Ég byrja við
allt mögulegt úr pipupphaf aðventunnar og fer þá að tína
arkökudeigi. Svo eru köktil skrautið smám saman. Síðan er ég
urnar skreyttar á eftir með
að setja upp smá skraut allan desemglassúr. Þetta er rosa stemnber.“
Margar jólalegar upping, en ég hef gert þetta frá því
Guðrún segir auk þess að hún
skriftir má finna í nýjbörnin mín voru lítil. Nú eru þau ustu bók Guðrúnar.
sveiflist lítið með tískustraumum
orðin fullorðið fólk og sjálf komin
þegar kemur að jólaskrauti og haldi
með börn,“ segir Guðrún. Hún lætur bakstmest upp á þá muni sem hafa fylgt henni í
urinn ekki nægja því hún föndrar ávallt eigin
gegnum tíðina.
jólakort.
„Manni þykir náttúrlega vænst um það sem
„Ég geri handgerð jólakort fyrir hvert einhefur fylgt manni í gegnum árin og það fer
asta ár og sem vísu inn í þau. Ég byrja oft í
alltaf á sama stað í húsinu. Ég er fastheldin á
október, eða nóvember, að föndra kortin. Það
það að sumir hlutir eigi sinn stað,“ segir Guðer ótrúlega mikil vinna á bak við kortin, en alltrún að endingu.
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Prjónar nr. 3 ½
Heklunál nr. 3
Garn: Trysil Superwash Funny, litir: Rautt (nr. 209) 1 hnota, hvítt (nr. 202) 1 hnota, hvítt
(nr. 1002) 1 hnota – Funny
Prjónfesta 5 x 5 cm = 13 L og 16 umf. (Trysil Superwash)
Fitjið upp 56 L með Funny-garninu á prjóna nr. 3½. Skiptið á fjóra prjóna og tengið í
hring, 14 L á hverjum prjóni. Prjónið garðaprjón (sjá bls. 8) alls 8 garða. Prjónið munstur
u.þ.b. 20-21 cm. Endið í munstri á síðustu rauðu og hvítu umf.
Hæll – prjónið með hvíta garninu.
Prjónið band í öðrum lit yfir 2 prjóna. Ef
Jólasokkurinn góði.
prjónaður er sokkur til að hengja upp,
prjónið þá bandið yfir 2. og 3. prjón,
annars er bandið prjónað á öðrum
sokknum yfir 1. og 2. prjón en yfir 3. og
4. prjón á hinum sokknum. Síðan er
prjónað með aðallit. Prjónið 1 umf. sl. yfir alla prjónana (líka yfir mislita bandið)
en síðan er byrjað á úrtöku.
1. umf.:
1. prjónn – 1 L óprjónuð, 1 L sl., steypið
óprjónaðri L yfir þá prjónuðu. Prjóna
út prjóninn.
2. prjónn – prjónið þar til 2 L eru eftir,
prjóna 2 L sl. saman.
3. prjónn – eins og 1. prjónn.
4. prjónn – eins og 4. prjónn.
2. umf. – prjónið sl.
Þessar tvær umf. eru endurteknar þar
til helmingur lykkjufjöldans er eftir, þá er
tekið úr í hverri umf. þar til 8 L eru eftir (2
L á hverjum prjóni). Slítið frá og dragið
bandið í gegnum lykkjurnar.
Rekið mislita bandið úr og skiptið
lykkjunum niður á 4 prjóna. Takið líka
bönd í hlið. Lykkjurnar skiptast þannig á
prjónana að prjónn byrjar á hlið, á
miðjum hæl, í hlið og á miðri rist. Ef lykkjurnar eru fleiri en gefið var upp í byrjun er tekið úr
í hlið með því að prjóna 2 L sl. saman þar til upphaflegum lykkjufjölda er náð (eða uppgefnum fjölda).
Ef ekki eru jafn margar lykkjur á prjónunum takið þá fyrst úr á þeim prjóni þar sem fleiri
lykkjur eru.
Þegar prjónaður er garðaprjónshæll eru 2 L prj. br. saman í brugðinni umferð þegar
tekið er úr í hverri umferð.
Þegar lokið er við hælinn prjónið þá munstur u.þ.b. 10-11 cm. Passið að munstrið
stemmi.
Úrtaka fyrir tá – prjónið með hvíta garninu. Umf. byrjar í hlið.
1. umf.:
1. prjónn – 1 L óprjónuð, 1 L sl., steypið óprjónaðri L yfir. Prjónið út prjóninn.
2. prjónn – prjónið þar til 2 L eru eftir.
3. prjónn – eins og 1. prjónn.
4. prjónn – eins og 2. prjónn.
2. umf. – prjónið sl.
Endurtakið þessar tvær umf. þar til helmingur lykkjufjöldans er eftir, takið þá úr í hverri
umf., þar til 8 L eru eftir. Slítið frá og dragið bandið í gegnum lykkjurnar.
Gangið frá endum og heklið hanka með hvíta garninu.

TINDUR OG HAVARTI KRYDD
GEF ÐU
BR AG ÐGÓ ÐA GJÖF
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Jólalögin
skella á
í desember
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Berglind kemst
í jólakap þegar það
byrjar að snjóa.

Tónlistin er aldrei langt undan hjá
Haraldi Frey Gíslasyni en hún leikur til að mynda stórt hlutverk í
nýrri barnabók hans, Bieber og
Botnrassa. Gamli rokkarinn er aðeins byrjaður að mýkjast og segir
að þol sitt fyrir óþolandi jólögum
hafi aukist með árunum.
Gleðin og friðurinn kemur Haraldi í jólaskap. „Þegar allt dettur í
dúnalogn eftir að hvirfilbylur jólabrjálæðisins hefur feykt öllum um
koll, lognið á eftir storminum,“ segir Haraldur. Hann vill þó ekki viðurkenna að hann byrji sjálfviljugur
að hlusta á jólalög fyrir jólin heldur
skelli þau á hvort sem honum líkar
betur eða verr.
„Eins sjálflægt og það hljómar þá
á Ave María í flutningi Botnleðju
sérstakan stað í mínu hjarta. Það er
svo brothætt að maður bíður alltaf
eftir því að það brotni í þúsund mola
og brotin kastist í allar áttir,“ segir
Haraldur um uppáhaldsjólalagið
sitt en fleiri rokkhljómsveitir eiga
lög á jólalagalista Haraldar.

„Einfaldlega drulluflott lag. 2:24 af jólum. Jólin þurfa
ekki alltaf að
vera löng.“
Landslide –
The Smashing
Pumkins
„Held að
þetta sé ekki
jólalag. Þegar ég fór að
leita að jólalögum til að
fylla þennan lista
fann ég þetta lag á

Run-DM
C
röppuðu
u

m jólin.

Jólalagalisti Haraldar:

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Silent night – Sufjan Stevens
„Ef jólin væru rödd þá væru þau
röddin hans Sufjan Stevens. Ofurfagurt.“
Það eru ekki alltaf jólin – Þröstur
upp á Heiðar
„Sársaukinn og depurðin er
áþreifanleg. Það eru nefnilega ekki
alltaf jólin.“
A night in Christmastown – Lada
sport

jólaplötu í flutningi
Fleetwood Mac sem er upprunalegi
flytjandi lagsins. Fallegt lag.“
Happy Xmas (War Is Over) – John
Lennon
„Stríðið er búið ef þú vilt það. Það
þarf ekki að segja meir.“
For – C Duncan
„Þetta er ekki jólalag en það voru
jól þegar ég hlustaði fyrst á plötu C
Duncan Architect og alltaf þegar ég

Haraldur er
með rokkaðan
jólalagasmekk.

hlusta á hana minnir hún mig á jólin.“
Christmastime – The Smashing
Pumkins
„Jólabjöllur, fiðlur og og
skemmtilega pirrandi rödd Billy
Corgan gerir galdurinn.“
Christmas In Hollis – Run-D.M.C.
„Rapp af gamla skólanum um jól
í Queens í New york. Saxófónn og
plöturispun er klikkað kombó.“
White Winter Hymnal – Fleet
Foxes
„Ekki heldur jólalag í bókstaflegum skilningi en þetta eru jólin fyrir mér.“
Ave María – Botnleðja
„Mjög svo sjálflægt val. Fór frá
því að þola ekki þennan flutning í að
elska hann. Það er breið spönn.“

Berglind Pétursdóttir
Fyrir jól – Purumenn
Berglind Pétursdóttir byrjar helst
„Skemmtileg ábreiða af einu sérekki að hlusta á jólalög fyrr en í deskennilegu en mjög skemmtilegu jólaember. Á milli þess sem Berglind
lagi.“
skemmtir fólki í sjónvarpinu á föstuÞað snjóar – Sigurður Guðmundsdagskvöldum vinnur hún á auglýsson
ingastofu sem gerir það að verkum
„Það snjóar bara og snjóar en samt
að sleðabjölluhljómur fær stundum
heldur hann heilög jól.“
að óma í vinnunni fyrir jólamánuðinn.
Happy Xmas (War Is Over) – John
„Þegar maður vinnur á auglýsLennon
ingastofu eiga jólin það nefnilega
„Þetta er ómissandi.“
til að banka upp
Real Love – Tom Odell
á mörgum mán„Kannski ekki beint
uðum fyrr,“ segir
jólalag en það var notBerglind sem
að í frægri jólaauglýssegist komast í
ingu og er einstaklega
jólaskap um leið
angurvært.“
og fyrsta snjókornThe Secret of Christið fellur til jarðar.
mas – Ella FitzBerglind sem
arey á
gerald
getur verið í miklu
Mariah C jólalög.
óð
nokkur g
„Jólin snúast ekki
jólaskapi í marga
mánuði leyfir hátíðleikanum að ráða ríkjum þegar jólin
ganga í garð á aðfangadagskvöld.
„Við hlustum á Útvarp Reykjavík,
gleðileg jól og kirkjuklukkurnar. Síðan setur maður bara í sig eyrnatappa
til að geta borðað í friði fyrir æstum
börnum,“ segir Berglind.
Uppáhaldsjólalag Berglindar er að
sjálfsögðu á listanum hennar en það
er Þú komst með jólin til mín. „Ég fæ
bara tár í augun við að hugsa um
það,“ segir Berglind
Jólalagalisti Berglindar:
Þú komst með jólin til mín – Björgvin Halldórsson og Ruth Reginalds
„Þetta er besta jólalagið. Ég mæli
með að drekka nokkra jólabjóra,
hlusta svo á lagið og reyna að fá ekki
kökk í hálsinn. Ekki hægt.“

um hvað við gerum á jólunum,
heldur jólalegu hlutina sem við gerum allt árið um kring.“
Last Christmas – Wham
„Ég dýrka George Michael og ég
dýrka þetta lag.“
Christmas Time is Here – Vince
Gueraldi Trio
„Ég horfi alltaf á A Charlie Brown
Christmas um jólin og þetta lag er
bara allt of sætt.“
Christmas (Baby please come
home) – Mariah Carey
„Ég hélt að All I Want for Christmas væri besta jólag Maríu Carey,
en svo heyrði ég þetta og skipti strax
um skoðun.“
Auld Lange Syne – Snorri Helgason
„Af hinni stórkostlegu jólaplötu
Hvíld og ró. Ég hvílist og róast bara
við að hugsa um hana.“

Opið laugardaga og sunnudaga frá kl. 12-17

Nánar á jolathorpid.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Berglind Pétursdóttir og Haraldur Freyr Gíslason tóku
saman lista af tíu jólalögum sem þau mæla með. Berglind
dýrkar lagið Last Christmas með Wham en Haraldi finnst
það óþolandi enda var hann meiri Duran Duran-maður.
John Lennon sér þó um að sameina þau með Happy
Xmas (War Is Over).

Haraldur Freyr Gíslason
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GJAFABRÉF Í
TEIKNINGU,
MÁLUN,
KERAMIK.
EITTHVAÐ
FYRIR ÞINN
EÐA ÞÍNA?
Margrét segir að jólin
komi hvort sem búið sé
að gera hreint eða ekki.

„Jólin koma þótt það sé
ekki allt í röð og reglu“
Margrét Sigfúsdóttir, skólastýra Hússtjórnarskólans í Reykjavík, er með ráð
undir rifi hverju. Hún mælir með því að fólk byrji tímanlega að huga að jólahreingerningunni í stað þess að eyða aðventunni í stress og streitu. En hvernig
ætti fólk, sem vill eiga streitufría aðventu, að haga þrifunum?
Ellen Ragnarsdóttir | ellen@mbl.is

yrst og fremst að byrja tímanlega. Það er
til dæmis mjög algengt að fólk taki niður
gardínur og þrífi glugga fyrir jólin. Þetta
má gera í lok nóvember,“ segir Margrét,
sem mælir með því að rúður séu þrifnar
með edikblönduðu vatni og örtrefjaklút. „Og fólk
verður bara að passa að þurrka vel með þurri örtrefjatusku á eftir svo það komi ekki neinir taumar.
Þegar þetta er tilbúið er stór hluti búinn.“
Margrét mælir einnig með því að strjúka af rykföllnum gólflistum ekki seinna en viku fyrir jól. „Og
ef þú ert með uppistandandi kristal eða einhverja
skrautmuni þværðu þá og hefur glansandi. Svo er
mjög gott, viku eða 10 dögum fyrir jól, að bera mublubón eða húsgagnaáburð á póleruð húsgögn. Þetta er
ekki það sama og tekkolía, en fólk þekkir oft ekki
muninn á þessu tvennu. Húsgagnaáburður inniheldur
vax og er til að bera á lakkaða muni. Ef tekkolía er
hins vegar borin á lakkaða muni verður allt skýjað og
ómögulegt. Fólk verður síðan að passa að þurrka
mjög vel af með þurri tusku á eftir, hvort sem er yfir
póleruð húsgögn eða tekk. Þegar búið er að þessu er
síðan hægt að þurrka létt yfir fyrir aðfangadag. Þá er
þetta tilbúið. Allt tekur þetta tíma og því betra að
gera þetta tímanlega. Þá verður maður ekki ómögulegur og þreyttur á síðustu stundu.“
Margrét segir máluð húsgögn í tísku um þessar
mundir, en þrifum á þeim er öðruvísi háttað en á
tekkmunum eða stíflökkuðum mublum.
„Margar ungar stúlkur í netheimum eru að leiðbeina fólki að nota edikblandað vatn á allt, og sumar
nota líka spritt, sem er endemis þvæla. Maður þarf
ekki að nota spritt nema til að sótthreinsa, en það
getur líka leyst upp málningu þótt það sé blandað
með vatni. Best er að vinda tusku upp úr mildu sápuvatni, þurrka yfir og þurrka svo með þurrum klút á
eftir. Örtrefjaklútar geta verið of grófir á svona fleti
en gott er að nota bleiuklúta. Þeir hafa dugað vel
hingað til og eru mjög góðir,“ bætir Margrét við.

F
Jólin byrja
hjá okkur
mikið úrval af fallegri gjafavöru

m
Komdu í hheimsókn
Opið alla daga til jóla

Litla Jólabúðin
Laugaveg 8, Rvk. S: 552 2412

Gott að byrja tímanlega

ÞÚ FINNUR ALLT Á FINNA.IS

Margrét segir að gott sé að hefja jólahreingerninguna um mánaðamót nóvember-desember. Þá sé
hægt að þrífa eldhús og baðherbergi vel og vandlega,
og þrífa svo létt þegar nær dregur jólum.

„Þá getur maður skúrað út í öll hornin. Svo er gott
að taka niður eldhúsgardínur, þvo utan af öllum skápum og gera eldhúsið fínt og huggulegt. Gott er að
þrífa bakaraofninn vel og vandlega og þvo bæði gler í
eldhúsinu og gardínurnar. Sumir setja líka upp jólagardínur. Það er svo skemmtilegt að geta síðan bara
bakað og haft það huggulegt í hreinu eldhúsi fyrir
jólin,“ segir Margrét.
„Fyrir jólin þarf náttúrlega að skipta á rúmum,
en ekki endilega á Þorláksmessu eða aðfangadag.
Gott er að viðra rúmföt og sængur, henda þeim bara
út á svalir eða á grind og leyfa þeim að viðrast þar í
hörkugaddi. Þá kemur svo góð lykt af þeim. Síðan
er gott að ryksuga dýnuna vel, en það skiptir máli
að gera þetta tímalega fyrir jólin. Það má ekki
skemma jólaboðin og jólahátíðina með því að vera
svo úrvinda að maður standi ekki í lappirnar,“ segir
Margrét, sem trúir því að maður eigi frekar að
njóta jólanna en að drepa sig á stressi.
„Jólin koma þótt það sé ekki allt í röð og reglu,
þótt það sé nú skemmtilegra. Fólk getur auðveldlega lent í því að það nær ekki að klára, en þá á það
gera það þannig að það njóti þess. Þá bara fer maður með kattaþvotti yfir allt saman. Jólatréð verður
komið upp, pakkar undir því og það sér enginn
hvort það hafi verið skúrað út í hornin eða ekki.“
Graflaxinn tilbúinn í september
Margrét lumar ekki einungis á góðum þrifaráðum,
því hún kann líka ýmislegt fyrir sér í eldhúsinu.
Hún segir að þar sé hægt að spara mikinn tíma með
góðum undirbúningi.
„Maður getur til dæmis verið búinn að búa til ísinn löngu fyrir jól og graflax þess vegna í september og geyma svo í frosti. Það er svo þægilegt.
Ég geri hann alltaf tímanlega og tek hann síðan út
þremur klukkutímum áður en ég ætla að skera
hann. Þá er aðeins frost í honum og svo þægilegt að
skera hann þunnt. Þeir sem ætla að vera með brúnaðar kartöflur, en vilja ekki forsoðnar, geta soðið
þær og afhýtt um morguninn. Svo brúnað þær
skömmu áður en matur er borinn á borð. Einnig má
sjóða rauðkálið einum til tveimur dögum fyrir jól og
hita síðan upp. Það er ekkert að því,“ segir Margrét
að lokum.

GEFÐU TÖFRA
FRÁ PROVENCE
Provence er gjafmilt land þar sem birta, litur, ilmur og hljómur eru í hávegum höfð.
Dekraðu við fjölskyldu og vini um jólin með gersemum, beint frá Provence.

Kringlan 4-12 | s. 577-7040
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Tími vatns og gimsteina
Guðrún Kristjánsdóttir, einn af eigendum Systrasamlagsins,
tók saman lista yfir heillandi jólagjafir fyrir þá sem vilja njóta.

ólin, og ekki síst komandi áramót, eru tækifæri til að njóta án þess
að þjóta og líka sá tími
ársins þar sem við endurmetum lífið og tilveruna. Systrasamlagið hefur haft
þann háttinn á að bjóða upp upp á
öðruvísi aðventu- og jólagjafir. Í
ár verður engin breyting á. Eftir
að Systrasamlagið sviðsetti hina
frábæru íslensku hönnun flothettuna kemur sjálfsagt fátt á óvart. Í
beinu framhaldi af okkar djúpu
vatnapælingum eiga að okkar mati
gimsteinar og vatn sviðið annó
2018.
En við þurfum líka að passa upp
á meltinguna, viðhalda „hygge“ og
liðleika og huga að því að halda
nöglunum vel snyrtum, án eiturs.
Hér eru nokkrar heilsusamlegri
aðventu- og jólapælingar að hætti
systra.

J

Demantur drykkjarílátanna
Þeir sem hafa áhuga á fíngerðari blæbrigðum lífsins vita auðvitað að gimsteinar náttúrunnar, eða
náttúrusteinar, búa yfir einstökum
eiginleikum til draga í sig og miðla
orku. Jafnvel vísindamenn hafa
sýnt fram á að hægt sé breyta
formgerð vatns með heilandi náttúrusteinum (já, og af hverju ganga
sum úr?). Þetta vissu Grikkir til
forna og nýttu sér óspart. Nú er
þessi forna viska aftur flotin upp á
yfirborðið og enginn hefur stúderað vatn betur en dr. Masarau
Emoto sem skrifaði metsölubókina
The Hidden Messages in Water
sem lengi vermdi topplista New
York Times. Hann breytti sýn
heimsins á vatn.
Þeir sem hafa unnið hvað fallegast úr hugmyndinni um vatn og

gimsteina eru þýsk/austuríska
fyrirtækið VitaJuwel sem gerir
það í samvinnu við glerlistamenn í
þýsku ölpunum og vísindamenn.
Útkoman er sannur demantur eða ný tegund
vatnsflösku sem er
bæði gaman og
gott að drekka
úr.
Nýju vatnsflöskurnar,
sem eru vitanlega gullfallegar, eru úr
gæðagleri og
hlaðnar jákvæðum
gimsteinum sem sagðir
eru geta breytt kranavatni í
tært lindarvatn, líkt og við séum á
fjöllum að drekka beint úr tærum
læk.
Vatnsflöskurnar eru með mismunandi steinum og blöndum. T.d.
er ein með rósakvartz sem styrkir
hjartastöð, önnur færir jafnvægi,
enn önnur ýtir undir almenna velgengni og svo er líka hægt að fá
blöndu af mörgum góðum gimsteinum sem hafa alls konar
skemmtileg áhrif.
Engin eftirsjá
Nailberry-naglalökkin hafa verið
valin í hópi bestu vegan nagla-

lakka heims. Í alvörunni; hver vill
ekki fremur VEGAN naglalakk, ef
það er ekki bara gott heldur jafnvel betra! Nailberry er að segja
má eina vegan hátískunaglalakkið. Laust
við 12 skaðlegustu
efnin sem jafnan
er að finna í
naglalökkum.
Litaúrval Nailberry er líka
breitt og
skemmtilegt en
ef við þrengjum
það niður er No
regrets í raun eini
liturinn sem er nauðsynlegur í vetur. Án eftirsjár.
Lífsbjörgin um jólin
Allir þurfa að hafa mikið af
magasýru. Sérstaklega um jólin.
Magasýran brýtur niður prótínin í
matnum og er nauðsynleg til að
jóna steinefnin; magnesíum, kalsíum, járn og annað svo líkaminn
geti tekið þau upp. Góð magasýra
er líka nauðsynleg til að líkaminn
geti unnið B12 úr matnum. Magasýran er í raun fyrsta vörn líkamans gegn bakteríum, sveppum
og vírusum sem berast ofan í
maga. Mikil og góð sýra drepur
þessar örverur. Betaine HCL með

gentian-rót (maríuvandarrót) frá
Viridian inniheldur 650 mg af
HCL (magasýrunni) ásamt gentian-rótinni sem ýtir undir framleiðslu magasýru og meltingarensíma.
Gullna mjólkin
Jógarnir fullyrða að gullna
mjólkin, „Haldi Ka Doodh“, þeirra
frægasta framlag til drykkjarmenningar, geri sjaldan meira
gagn en einmitt um jólin. Þegar
dagleg rútína fer úr skorðum og
við borðum meira en venjulega.
Kúrkúmín-verðlaunaheilsudrykkurinn frá Viridian inniheldur túrmerikkraft, kardimommur, chili,
kanil, engifer og vanillu. Allt það
sem kveikir meltingareldinn og
kemur sér vel fyrir svefninn eftir
allar veislurnar.
Þú blandar ½ teskeið út í mjólk

að eigin vali, hitar og drekkur. Lífið verður talsvert þægilegra um
hátíðarnar.
Hygge-jógajól
Í dag eru engin jól án jóga og
hyggehornið þarf að vera huggulegt. Þá er nauðsynlegt að eiga
goðsögnina innan jógaheimsins
sem er Manduka PRO-jógadýnan.
Það er hin eina sanna eilífðardýna
og veröld út af fyrir sig. Bara það
eitt að horfa á hana í hyggehorninu fær fólk til að slaka á. Síðan
eru það allir fylgihlutirnir. T.d.
hugleiðslu- og ýmiss konar slökunarpúðar sem – ef maður kann að
nota þá – hjálpa okkur að ná
ennþá dýpri hvíld í hyggehorninu.
Síðan fer að verða spurning um
hvenær það mun þykja sjálfsagt
að mæta með hugleiðslupúðann í
messu? Kannski næst?
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JÓLATÓNLISTAHÁTÍÐ
Í HALLGRÍMSKIRKJU

HÁTÍÐARMESSA Á 1. SUNNUDEGI Í AÐVENTU

HÁDEGISJÓL MEÐ

SUNNUDAGINN 3 DES. KL. 11

SCHOLA CANTORUM

Biskup Íslands Frú Agnes Sigurðardóttir prédikar og sr.
Irma Sjöfn Óskarsdóttir þjónar fyrir altari. Mótettukór
Hallgrímskirkju syngur hátíðartónlist tengda 1. sunnudegi
i aðventu.
Stjórnandi Hörður Áskelsson. Organisti Björn Steinar
Sólbergsson.
Hátíðarmessan við upphaf 36. starfsárs Listvinafélags
Hallgrímskirkju markar upphaf jólasöfnunar fyrir
Hjálparstarf kirkjunnar.

ERLINGUR PÁLL INGVARSSON
- SÝNINGAROPNUN
SUNNUDAGINN 3 DES. KL. 12.15
FÖSTUDAGINN 1. DES. KL. 12–12.30
FÖSTUDAGINN 8. DES. KL. 12–12.30

Schola cantorum og Hörður Áskelsson flytja
fagra aðventu- og jólasöngva.

FÖSTUDAGINN 15. DES. KL. 12–12.30

Einsöngvarar úr röðum kórfélaga koma einnig fram.

BIRTING
Opnun nýrrar listsýningar við messulok. Erlingur Páll
Ingvarsson sýnir ný verk í forkirkjunni. Sýningarstjóri er
Rósa Gísladóttir. Léttar veitingar í suðursal. Ókeypis
aðgangur - allir velkomnir!

Miðaverð: 2500 kr./ afsl. verð 2000 kr.- 1250 kr. fyrir listvini og nemendur

JÓLATÓNLEIKAR
MÓTETTUKÓRSINS
með ELMARI GILBERTSSYNI

25 ÁRA AFMÆLI KLAIS-ORGELSINS
MIÐVIKUDAGINN 13. DES KL. 20

Organistar Hallgrímskirkju, Hörður Áskelsson og Björn
Steinar Sólbergsson leika jólatónlist og önnur glæsileg
verk tengd vígslu orgelsins á hið volduga Klaisorgel
kirkjunnar, sem á 25 ára afmæli þennan dag.
Léttar afmælisveitingar og spjall í suðursal að
tónleikunum loknum.
Ókeypis aðgangur- allir hjartanlega velkomnir!

LAUGARDAGINN 9. DES KL. 17 - SUNNUDAGINN 10. DES. KL. 17

FLYTJENDUR

O MAGNUM MYSTERIUM

MÓTETTUKÓR HALLGRÍMSKIRKJU
EINSÖNGUR: ELMAR GILBERTSSON TENÓR
ORGELLEIKUR: BJÖRN STEINAR SÓLBERGSSON
STJÓRNANDI: HÖRÐUR ÁSKELSSON

Hátíðarhljómar
við áramót

LAUGARDAGINN 30. DES. KL. 16.30 - (ath nýjan tíma)
GAMLÁRSDAGUR 31. DES. KL. 16.30 - (ath breyttan tíma)

Mótettukór Hallgrímskirkju, sem hlotið hefur margvíslegar viðurkenningar fyrir vandaðan
og fagran söng sinn og hlaut m.a. þrenn gullverðlaun í alþjóðlegri kórakeppni á Spáni 2014
hefur um árabil glatt tónleikagesti sína með hrífandi jólatónleikum á aðventunni.

Hátíðartónlist fyrir 3 trompeta, orgel og pákur.
Trompetleikararnir Eiríkur Örn Pálsson, Einar St.
Jónsson og Baldvin Oddsson, Hörður Áskelsson
orgelleikari og Eggert Pálsson pákuleikari flytja
glæsileg hátíðarverk m.a. eftir J.S. Bach, Albinoni, o fl.
barokkmeistara.

Í ár verður einstaklega hátíðlegur og hugljúfur bragur á tónleikunum en flutt verða sígild
jólaverk eftir Adam, Eccard, Lauridsen, Poulenc, Victoria, Whitacre o.fl.

Einir vinsælustu tónleikar ársins, þ.s. hátíðarhljómar
þeirra félaga koma öllum í áramótaskapið!

Einsöngvari er Elmar Gilbertsson tenór, sem var valinn söngvari ársins í sígildri tónlist á
Íslensku tónlistarverðlaununum fyrr á þessu ári.

Vegna gríðarlegra vinsælda er nú gerð tilraun með að
bæta við tónleikum 30. des.

Aðgangseyrir: 5.900 / afsláttarverð f eldri borgara 4.900 kr.

Aðgangseyrir: 4.500/ 4000 kr. -50% afsláttur fyrir nemendur,
öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

Jólastemmning eins og best verður á kosið í fagurlega skreyttri kirkjunni!

3.000 kr. fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 36. STARFSÁR

listvinafelag.is, motettukor.is, scholacantorum.is

Miðasala í Hallgrímskirkju s. 510 1000
og einnig við innganginn og á midi.is.
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„Ég er svo mikil samkvæmistútta
að jólin eru himnasending“
Hvern dreymir ekki um að rækta
kryddjurtir með góðum árangri? Er
það hægt yfir háveturinn? Auður
Ottesen, eigandi tímaritsins Sumarhússins og garðsins, lumar á
jólagjöf fyrir þá sem eiga allt; nefnilega námskeið í kryddjurtarækt.
Marta María | martamaria@mbl.is

insælustu námskeiðin mín
eru ræktun nytjajurta, hef
kennt ræktun mat- og
kryddjurta í nærri áratug.
Síðustu ár einnig ræktun
ætra blómplantna en það
vita ekki allir að það er hægt að borða heilmikið af sumarblómum og fjölærum garðplöntum. Námskeiðin eru á Selfossi og svo er
ég með eitt og eitt námskeið á höfuðborgarsvæðinu. Í kennslugarðinum mínum á Selfossi er ég með upphækkaðan kryddjurtakassa og stóran hrauk þar sem allt sem í
honum vex er ætt og ég skottast þangað út frá
vori fram á vetur og sæki mér matjurtir,
krydd og blóm í pottrétti eða salatið,“ segir
Auður.
Aðspurð hvort svona námskeið séu fyrir þá
sem eiga allt segir hún svo vera.
„Þetta er tilvalin gjöf fyrir pör, vinahópa og
einstaklinga. Dásamleg gjöf fyrir afa og
ömmu, mömmu og pabba og frænkur og
frændur og unga fólkið sem er að rækta
krydd, tómata og chilipipar í stofuglugga.
Ég fæ einstaklinga, hópa og heilu fjölskyldurnar á námskeið til mín og
saman upplifa allir eitthvað nýtt
því ég leik á tilfinningasviðin,
bragð, sjón og hláturtaugina.
Nemendurnir koma fyrst í
Auður er
mikil
heitt te og fá smábita meðstemningsan ég miðla upplýsingum
kona og
um undraheim æta garðselskar jólin.
ins míns, matjurtanna eða
kryddsins sem við getum
ræktað hér á Íslandi. Síðan
förum við út í gróðurhús í
verklega hlutann og sáum
fræjum, skiptum plöntum, tökum græðlinga og hver og einn hefur með sér heim fullt af plöntum til
að annast og rækta áfram. Á kryddjurtanámskeiðinu hafa nemendur með sér
nokkur yrki af piparmyntu, graslauk og salvíu- og rósmaríngræðlingum í potti með plastpoka yfir og potta með fræjum af hinum og
þessum kryddjurtum,“ segir Auður sem vill að
nemendurnir læri að rækta á verklegan hátt
frekar en að horfa eingöngu á myndir um
hvernig eigi að gera hlutina.
„Í lokin er svo leikið við bragðlaukana inni
við. Ég býð upp á mjúka osta sem nemarnir
dýfa í kryddskálar með þurrkuðu eða fersku
kryddi og eða kryddolíum. Þeir spreyta sig á
því að geta sér til um hvaða kryddi þeir eru að
bragða á, finna muninn á þurrkuðu og fersku
kryddi. Ég kenni þeim að rækta og að nýta
sér uppskeruna, búa til kryddolíur, verka
krydd til þurrkunar og í súputeninga sem ég
frysti með mismunandi kryddjurtum.“
Kryddnámskeiðið er þriggja tíma langt, og
það er líka námskeiðið um ætu garðplöntunar
en matjurtanámskeiðið er lengra, fimm tímar.
Öll námskeiðin eru ítarleg og þeim fylgja fínar
glósur sem nýtast nemunum þegar heim er
komið. Auður tekur hámark 10 manns á námskeiðin á Selfossi. „Þegar það eru ekki fleiri í
hóp kynnist fólk og samræður verða oft fjörugar í lok námskeiðsins. Ekkert endilega um
það sem fjallað er um á því. Nemarnir slaka á
og njóta samverunnar og gleyma sér. Ég laga
bara meira te og nýt þess að verða með þakklátu og glöðu fólki.“
Hvers vegna gengur fólki svona erfiðlega að
rækta kryddjurtir heima hjá sér?

V
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Kryddnámskeiðið er þriggja
tíma langt, og það er líka
námskeiðið um ætu garðplöntunar en matjurtanámskeiðið er
lengra, fimmt tímar

„Lífsgæði, betri mat og óvæntar uppákomur. Ég er með ótal tegundir af kryddi í
sýningargarðinum mínum á Selfossi og er alltaf að prófa eitthvað nýtt. Mér finnst dásamlegt
að geta skotist út á táslunum frá vori og fram
eftir hausti og skorið mér ferskt krydd beint í
pottinn eða í salatið. Elska að krydda matinn
og skreyta með fjólum, túlípönum og rósablöðum. Finnst dásamlegt að uppgötva nýtt bragð
og prófa mig áfram með það í matseld.“
Hvað með þig, ertu mikið jólabarn?
„Ó já, ég er svo mikil samkvæmistútta að
jólin eru himnasending. Ég er líka svo forvitin
að ég er skæð með að káfa á pökkunum og hef
verið frá því ég var barn. Ég og bróðir minn
skiptumst á að standa á verði meðan við snertum alla jólapakkana í æsku. Ættingjar mínir
og vinir keppast við að snúa á mig með því að
pakka gjöfunum í kassa og með alls konar
aukahlutum til að villa um fyrir mér. En ég er
ansi lunkin við að geta upp á hvað er í pökkunum. Kannski er þetta svolítið barnalegt en
jólin eru sá tími sem maður á að hlúa að
barninu í sér.“
Hvað borðar þú um jólin?
„Í æsku var lambahryggur á aðfangadag í
Frumskógum í Hveragerði þar sem ég ólst upp
og mér finnst lamakjöt alltaf dásamlegt. En á
aðfangadag í dag þá prófum við Pallinn minn
alls konar og gefum okkur tíma í að elda og
njóta. Villibráð, hnetusteik, svínasteikur og
nautakjöt og ein jólin dýrindis fiskur í hátíðarbúningi. Svo svindla ég á öllu heilbrigðinu
um jólin og á borðum er fullt af gúmmelaði. Ég
er af rjómatertukynslóðinni og það eru ekki jól
nema það séu borin á borð peruterta og rjúkandi ekta súkkulaðidrykkur. Sólhildur, yngsta
systir mín, leggur til perutertuna sem hún
bakar eftir uppskrift frá móður minni, frú
Geirlaugu. Ég elska að fá til mín mitt fólk og
hitta ættingja, spila og éta á mig gat. Það eru
jólin.“
Áttu einhverja dúndurjólauppskrift?
„Ég bý til frekar skakkar og skældar kökur,
því ég hef tilhneigingu til að breyta uppskriftum. En piparkökuuppskriftin hennar
mömmu klikkar aldrei, ég fer nákvæmlega eftir henni enda engin þörf á breytingum. Þau
eru ótal piparkökuhúsin sem ég hef búið til
fyrir jól, líklega er það smiðurinn í mér sem
laðar þau fram. Ég hef búið til piparkökuhús
sem var eftirmynd af æskuheimili mínu og alls
konar og fer aldrei einföldustu leiðina. Ég er
aldrei ein við piparkökubaksturinn, laða að
mér krakka, bæði mín börn og annarra, því ég
elska samverustundina og sköpunina sem
stússinu fylgir. Svo er drukkið ekta súkkulaði
og borðað bakkelsi við kertaljós meðan húsið
og piparkökufígúrurnar bakast.“

Piparkökur frú Geirlaugar
150 g sykur
250 g síróp
1 tsk. engifer
1 tsk. kanill
¼ tsk. pipar
¼ tsk. negull
1
⁄3 tsk. kardimomur
2 tsk. matarsódi
1 egg
150 g smjörlíki
500-600 g hveiti.
Hún segir að allir geti lært að rækta kryddjurtir.

„Ræktun kryddjurta er háð góðri birtu,
hæfilegri vökvun og áburðargjöf. Í skammdeginu og snemma á vorin er þörf fyrir ræktunarljós til að plönturnar þrífist. Oftar en ekki
fylgja eldhúsræktendur ekki eftir plöntunum
með því að umpotta þeim í stærri potta, sem
er nauðsynlegt því ræturnar vaxa líka og
þurfa sitt pláss. Margir eru fullviljugir að
vökva kryddið og aðaldánarorsök er yfirleitt
að þeim er drekkt í vatni. En besta ráðið við
að fylgjast með vökvuninni er að lyfta pottinum þegar moldin efst í pottinum þornar og

ef potturinn er léttur þarf að vökva.“
Geta allir lært að rækta kryddjurtir?
„Já það geta allir lært að rækta bæði krydd
og aðrar jurtir sem hafa þolinmæði til að lesa
sér til og/eða prófa sig áfram. Það eru nokkur
grundvallaratriði sem þarf að hafa í huga.
Eins og með allt annað: Sumir baka alltaf
vondar kökur og það er oftar en ekki vegna
þess að þeir fara ekki eftir uppskrift, það
sama á við um ræktun. Ef þú sinnir ekki þörfum plöntunnar þá bara drepst hún.“
Hvað gefur kryddjurtarækt þér?

Sykur, síróp og krydd er soðið saman. Matarsóda blandað út í og hrært í þar til þétt ljós
froða myndast, hellt yfir smjörlíki í skál og
hrært í þar til það er bráðnað.
Hveitið er sett á borð og kryddi og kryddblöndunni hnoðað saman við ásamt egginu.
Geymt í ísskáp yfir nótt. Flatt þunnt út og
mótað í kökuhús eða myndir eða bara venjulegar kringlóttar smákökur.
Sett á smurða plötu eða á bökunarpappír.
Pensla má kökurnar með vatni rétt áður en
þær eru bakaðar því þá fá þær á sig slétta
áferð.
Bakað við 175 gráðu hita í 10 til 12 mínútur.

BLUE LAGOON
NOURISHING FOOT LINE

ISK 9.900

fullt verð: ISK 14.700
Dekraðu við þreyttar fætur með þessari
frábæru fótalínu

BLUE LAGOON
BEAUTIFYING BODY

ISK 7.900

fullt verð: ISK 8.400

Húðin verður silkimjúk með þessari frábæru
tvennu af Shower Gel og Body Lotion

BLUE LAGOON
NOURISHING SHOWER

ISK 7.900

fullt verð: ISK 8.400
Fullkomin jólagjöf fyrir herra og dömur
sem frískar og nærir. Inniheldur Shower Gel
og Mineral Moisturizing Cream

Laugavegi 15, 101 Reykjavík
vefverslun.bluelagoon.is
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Jólaviðburðir í desember
Jólaþorp Hafnarfjarðar opnað
Hvar: Thorsplani, miðbæ Hafnarfjarðar
Hvenær: 1. desember, klukkan 18.00
Um: Jólaþorpið í Hafnarfirði verður opnað
þegar ljósin á jólatrénu á Thorsplani verða
tendruð. Þorpið verður opið alla laugardaga og
sunnudaga á aðventunni á milli 12 og 17. Á
Þorláksmessu verður opið til kl. 22.00.

Jólabasar Kattholts
Hvar: Kattholti, Stangarhyl 2, 110 Reykjavík
Hvenær: 2. desember, klukkan 11.00-16.00
Um: Hægt verður að kaupa fallega muni sem
tengjast jólunum svo sem jólakort, merkispjöld, jólaskraut, handverk og handunnin kerti. Einnig verður dagatal ársins 2018 til sölu, ásamt smákökum og
girnilegu bakkelsi. Þá verða krúttlegar
kisur í heimilisleit sýndar. Allur ágóði
rennur til Kattholts.

glugga og kíkja í potta, auk þess sem börn
og fullorðnir dansa í kringum jólatréð og
syngja vinsæl jólalög.

Getty Images

Jólakaffi og happdrætti Hringsins

Föstudagspartísýning
Home Alone

Hvar: Hörpu, Austurbakka 2, 101 Reykjavík
Hvenær: 3. desember,
klukkan 13.30-16.30
Um: Sunnudaginn 3. desember verður hið árlega
jólakaffi og jólahappdrætti Hringsins haldið.

Hvar: Bíó paradís, Hverfisgötu 54, 101 Reykjavík
Hvenær: 8. desember, klukkan 20.00-22.00
Um: Kvikmyndin Home Alone
er löngu orðin sígild, en margir
horfa á hana fyrir sérhver jól.
Myndin segir frá ævintýrum
hins átta ára gamla Kevins
McCallisters, en fjölskylda
hans gleymir honum einum
heima yfir jólin. Tryllt tilboð á
barnum og drykkir leyfðir
inni í sal. Klassíska kvikmyndin Gremlins verður
einnig sýnd í Bíó paradís á sama

Búðu til þína eigin
jólapeysu
Hvar: Amtsbókasafninu Akureyri,
Brekkugötu 17
Hvenær: 2. desember, klukkan
13.00-15.00
Um: Amtsbókasafnið ætlar í samstarfi við
Rauða krossinn að segja naumhyggjunni stríð
á hendur og bjóða upp á afar smekklaust jólapeysuföndur. Slatti af peysum verður á staðnum, en gestir geta einnig mætt með gamlar
peysur og gefið þeim framhaldslíf með nokkrum jólalegum tilfæringum.

Jóladagskrá Árbæjarsafnsins
Hvar: Árbæjarsafninu, Kistuhyl, 110 Reykjavík
Hvenær: 3., 10., og 17. desember, klukkan
13.00-17.00
Um: Dagskráin er á öllu safnsvæðinu og geta
gestir rölt á milli húsanna og fræðst um undirbúning jólanna eins og hann var
í gamla
Getty
Images
daga. Hrekkjóttir jólasveinar gægjast á

lag eldri borgara í Reykjavík halda glæsilega
zumba-sýningu með jólaívafi. Heitt verður
á könnunni og jólaveitingar í boði.

tíma.

Popup verslun – jólamarkaður

Glæsilegt kaffihlaðborð mun svigna
undan kræsingum,
sem að sjálfsögðu
eru bakaðar af
Hringskonum auk
þess sem boðið
verður upp á
skemmtiatriði.

Aðventutónleikar
Domus vox
Hvar: Hallgrímskirkju,
Skólavörðuholti 101

Reykjavík
Hvenær: 6. desember, klukkan 20.00-22.00
Um: Fram koma Vox feminae,
Aurora, Cantanbile og Stúlknakór Reykjavíkur. Tónleikarnir
hafa verið haldnir árlega síðan 1993, en þetta eru þó síðustu tónleikarnir að sinni.
Miðasala fer fram á tix.is.

Zumba Gold
jólasýning
Hvar: Félagi eldri borgara í Reykjavík og nágrenni,
Stangarhyl 4, 110 Reykjavík
Hvenær: 7. desember, klukkan 10.30-11.30
Um: Heilsuskóli Tanyu og Fé-

Hvar: Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101
Reykjavík
Hvenær: 9. desember, klukkan 11.00-17.00
Um: Popup verslun heldur sinn árlega jólamarkað í porti Listasafns Reykjavíkur, Hafnarhúsinu. Hönnuðir og myndlistamenn koma
saman, en ógrynni af fallegum vörum og listaverkum af ýmsum toga verða til sölu. Falleg
hönnun er einmitt tilvalin í jólapakkann.

Hýr jól
Hvar: Lindakirkju, Uppsölum 3, 201 Kópavogi
Hvenær: 9. desember, klukkan 16.00-18.00
Um: Jólaglimmerinu mun rigna þegar jólatónleikar Hinsegin kórsins fara fram í Lindakirkju í Kópavogi. Búast má við miklu fjöri og
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GJAFAKORT

BORGARLEIKHÚSSINS
IÐ
GJÖF SEM LIFNAR
FNAR VIÐ
GJAFAKORTIÐ ER Í FALLEGUM
UMBÚÐUM, GILDIR Á SÝNINGU
AÐ EIGIN VALI OG RENNUR
ALDREI ÚT
JÓLAGJAFATILBOÐ
Sælkeratilboð

Rocky Horror

Blái hnötturinn

Himn
Himnaríki og helvítti

Gjafakort fyrir tvo ásamt
tapas/snittu- eða ostabakka fyrir tvo.

Gjafakort fyrir tvo í besta
partý sem þú munt nokkurn
tímann upplifa.

Gjafakort fyrir tvo á þessa
vinsælu fjölskyldusýningu og
geisladiskur með tónlistinni.

Gjafakort fyrir tvo ásamt
kaffi og söru í hléi.

13.700 kr.

15.500 kr.

9.900 kr.

9.900 kr.

568 8000 • BORGARLEIKHUS.IS
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Gilda til 6.

POTTASETT
4stk Lady

HRÆRIVÉL
500W 4 l. skál
HRAÐSUÐUKANNA
1,7 l. hvít

4.995kr.

1.595kr.

46283849
Almennt verð: 2.195kr.

41114508
Almennt verð: 13.995kr.

65742022
Almennt verð: 17.895kr.

65742037
Almennt verð: 6.595kr.

KAFFIGLÖS 2 stk.

9.795kr.

12.995kr.
66
stk
HNÍFAPARASETT
66stk.

11.995kr.

41114505
Almennt verð: 15.995kr.

-25%

AF ÖLLUM LJÓSUM

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Verð gilda til og með 6. desember 2017 eða á meðan birgðir endast.

ÚTI- OG INNISERÍUR, AÐVENTULJÓS, ÚTI- OG INNILJÓS

Tilboð!
LJÓS
Laser 8 mismunandi
myndir með tímastilli

5.595kr.

25%

AFSLÁTTUR AF
ÖLLUM ÚTISERÍUM

51880638
Almennt verð: 7.495kr.

Hægt að
teng ja saman
margar seríur

Auðvelt að versla á byko.is

SKREYTUM SAMAN

126 Jólablað Morgunblaðsins

Morgunblaðið/Ómar

hýrum jólatónum í bland við dægurlög og
popp. Miðaverð er 3.500 kr. en miðasala fer
fram hjá kórfélögum og á tix.is.

Strandgötu 6, 220 Hafnarfirði
Hvenær: 21. desember, klukkan 20.0001.00
Um: Hinir árlegu tónleikar Jóns Jónssonar
fara fram í Bæjarbíói í Hafnarfirði 21. desember. Jón hefur haldið tónleika á þessum árstíma síðan 2013. Þó að tónleikarnir séu haldnir
skömmu fyrir jól eru þeir ekki eiginlegir jólatónleikar. Auðvitað svífur jólaandinn yfir vötnum, en lagabálkurinn samanstendur þó að
mestu af lögum Jóns.

Aðventutónleikar
andskotans
Hvar: Sjallanum, Geislagötu 14, 600 Akureyri
Hvenær: 9. desember, klukkan 21.00 - 10.
desember, klukkan 01.30
Um: Dimma og Skálmöld hafa lengi verið
meðal vinsælustu hljómsveita Íslands í þyngri
kantinum. Sveitirnar, sem eiga traustan aðdáendahóp, hafa aldrei komið saman fram á tónleikum. Fyrr en nú.

Áramótaskop – Ari Eldjárn
Hvar: Háskólabíói, Hagatorgi, 107
Reykjavík
Hvenær: 27. desember, klukkan
19.00
Um: Ari Eldjárn snýr aftur
á stóra sviðið í Háskólabíói, nú til að
gera upp árið 2017
í sprenghlægilegu
uppistandi.
Þetta er
annað árið í röð
sem
hann
heldur
sýningu af þessu tagi, en í fyrra seldust fjórar sýningar upp. Í ár verður
boðið upp á heilar níu sýningar, frá
27.-29. desember. Miðasala fer fram á
tix.is.

Jólatónleikar hljómsveitarinnar
Evu
Hvar: Iðnó, Vonarstræti 3, 101 Reykjavík
Hvenær: 10. desember, klukkan 15 og
klukkan 20
Um: Það verða jólalög, það verða mandarínur
og piparkökur. Það verða ullarsokkar og
kaðlapeysur. Kannski kemur svo leynigestur,
en það verður alveg örugglega ekki jólasveinninn. Haldnir verða tvennir tónleikar, fjölskylduvænir klukkan 15.00 og svo aðrir um
kvöldið. Miðasala á tix.is.

Slökun í borg – dagleg hugleiðsla
Hvar: Systrasamlaginu: Óðinsgötu 1, 101
Reykjavík
Hvenær: 11. desember, klukkan 16.3016.50. Uppákomurnar verða haldnar daglega frá 11.-19. desember, klukkan, 16.3016.50
Um: Thelma Björk jógakennari mun leiðbeina
fólki og leiða í hugleiðslu. Allir eru velkomnir,
en hugleiðsla er sérlega góð aðferð til að draga
úr jólastreitu og stressi.

Ljótu hálfvitarnir á
Græna hattinum
Hvar: Græna hattinum, Hafnarstræti 96, 600
Akureyri
Hvenær: 15. desember, klukkan 22.00 og
16. desember, klukkan 22.00
Um: Til er sérstök tegund af tónleikum sem
kallast jólatónleikar. Ljótu hálfvitarnir eru
ekki þekktir fyrir að halda slíka jólatónleika.

Fyrir röð óheppilegra tilviljana hafa þeir þó bókað
sig á Græna hattinn dagana 15. og 16. desember, á
hápunkti jólatónleikatímabilsins. Ekki ætla
þeir þó að halda jólatónleika, heldur spila sitt
hefðbundna heilsársprógramm. Með kannski smá jólaívafi.

Þegar Trölli stal jólunum
Hvar: Bíó paradís, Hverfisgötu 54, 101
Reykjavík
Hvenær: 16. desember, klukkan 20.0022.00
Um: Einstök jólamynd, byggð á þekktri bók
dr. Seuss, með Jim Carrey í aðalhlutverki.
Myndin segir frá tilraun Trölla til að stela jólunum, en hann er heldur óskemmtilegur
náungi sem hatar jólin og allt sem þeim fylgir.

Mozart við kertaljós
Hvar: Hafnarfjarðarkirkju, Strandgötu 220,
Hafnarfirði
Hvenær: 19. desember, klukkan 21.00
Um: Kammerhópurinn Camerarctica heldur
sína árlegu kertaljósatónleika í kirkjum fyrir
jólin. Hópurinn hefur leikið ljúfa tónlist eftir
Mozart við kertaljós í tuttugu og fjögur ár og

verðu þetta því í tuttugasta og
fimmta skiptið tónleikaröðin
er haldin. Haldnir verða fjórir
tónleikar, í fjórum kirkjum;
Hafnarfjarðarkirkju 19.
desember, Kópavogskirkju
20. desember, Garðakirkju
21. desember og Dómkirkjunni í Reykjavík 22. desember.

Árlegir jólatónleikar
Jón Jónsson
Hvar: Bæjarbíói,

Gamlárshlaup ÍR
Hvar: Hörpu, Austurbakka 2, 101
Reykjavík
Hvenær: 31. desember,
klukkan 12.00-13.30
Um: Hið árlega 10 km
hlaup ÍR er fastur liður
hjá mörgum hlaupurum,
enda fátt betra en að
hlaupa inn í nýtt ár. Margir
þátttakendur klæðast
grímubúningum og eru verðlaun veitt fyrir þann skemmtilegasta. Í ár
verður einnig boðið upp 3 km skemmtiskokk.

samsungmobile.is

samsungaislandi

