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Vuoto-pakkinn er unninn í samstarfi við Ragnar Frey Ingvarsson sem stundum hefur verið nefndur faðir sous vide á Íslandi. MYND/ERNIR

Vuoto er jólagjöfin í ár
Margt smátt býður upp á fyrirtækjagjafir í úrvali. Fyrirtækið hefur látið sérhanna veglega starfsmannajólagjöf í samstarfi við Lækninn í eldhúsinu sem enginn ætti að verða svikinn af. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

S

ous vide tækið hefur átt
miklum vinsældum að fagna
að undanförnu en með því
má útbúa dýrindis mat sem er
á pari við það sem gerist best á
góðum veitingastöðum. Sous vide
tæknin byggir á þekktri eldunaraðferð sem flokkast undir svokallaða hægeldun eða „slow cooking“
en þá er maturinn eldaður undir
vatnsþrýstingi við fyrirframákveðið hitastig. Aðferðin hefur
lengi verið notuð á veitingahúsum
en er nú á allra færi.
„Við fengum Ragnar Frey Ingvarsson, öðru nafni Lækninn í
eldhúsinu, til liðs við okkur við
að útbúa skemmtilegan pakka í
kringum sous vide-tækið. Hann
hefur kynnt sér tæknina í þaula
og hefur stundum verið nefndur
faðir sous vide á Íslandi,“ segir
Árni Esra Einarsson, markaðsstjóri Margt smátt. „Við völdum,
með aðstoð Ragnars, sérstaklega
vandað tæki sem er engu að síður
einfalt í notkun. Mótorinn er
öflugur og þó það sé ekki stórt um
sig getur það haldið hita á tuttugu
lítrum af vatni. Eins völdum við í
það sérlega gott hitaelement sem
heldur nákvæmlega þeim hita
sem ætlast er til. Tækið kemur í
sérútbúinni eigulegri öskju sem
hægt er að geyma það í. Því fylgir
síðan vegleg matreiðslubók frá
Lækninum í eldhúsinu og eldunarleiðbeiningar um við hvaða hitastig skal elda tiltekið hráefni og
hve lengi,“ útskýrir Árni en hann
segir marga einmitt velta því fyrir
sér þegar þeir byrja að nota tækið.
„Matreiðslubókina köllum við Dr.
Sous vide en í henni er að finna
uppskriftir að kjöti, fiski, grænmeti og eftirréttum enda hægt að
elda hvað sem er með sous vide.
Þar er meðal annars að finna besta
crème brûlée sem Ragnar gerir og
ýmislegt fleira.“
Gjöfin hefur fengið nafnið
Vuoto sem á ítölsku þýðir vakúm
en eins og þeir sem þekkja til vita
er hráefnið eldað í lokuðum „zip
lock“ plastpokum. Þó útkoman
með sous vide sé eins og best
verður á kosið segir Árni eldunaraðferðina í raun sáraeinfalda og
sérlega hentuga fyrir byrjendur.
„Það er í raun ekki hægt að klúðra
eldamennskunni með sous vide.“
Vuoto-pakkinn fæst eingöngu
hjá Margt smátt ef frá er talið
Kjötkompaníið í Hafnarfirði. „Það
er sérverslun þekkt fyrir gæði og
ákveðinn gæðastimpill fyrir okkur
að þeir skuli taka tækið inn.“
Margt smátt sér um starfsmannagjafir frá a til ö sé þess
óskað. „Við tökum að okkur að
pakka þeim inn og gera þær
þannig úr garði að hægt sé að
dreifa þeim beint til starfsmanna,“
upplýsir Árni. Þó Margt smátt sé
ekki verslun í sjálfu sér fæst þar
líka ýmiss konar önnur gjafavara.
„Þeir sem fá jólagjöf frá okkur geta
skipt og valið á milli fimm annarra
gjafa enda er það svo að sumir eiga
hlutinn fyrir auk þess sem erfitt er
að finna gjöf sem hentar öllum.“
Að sögn Árna er meðal annars
hægt að velja íþróttatösku sem
inniheldur snyrtitösku frá Cerutti,
vandaðar úlpur, bakpoka, Samsonite ferðatöskur og margt fleira.

Tækið er sérlega
vandað. Því
fylgir matreiðslubók
eftir Lækninn
í eldhúsinu og
leiðbeiningar
um hve lengi
skal elda tiltekið
hráefni og við
hvaða hitastig.

Matreiðslubókina
köllum við Dr.
Sous vide en í henni er að
finna uppskriftir að kjöti,
fiski, grænmeti og eftirréttum enda hægt að elda
hvað sem er með sous
vide.

Allar nánari upplýsingar er
að finna á margtsmatt.is

Öllum jólagjöfum frá
Margt smátt
er hægt að
skipta.
Árni segir tækið henta bæði byrjendum og lengra komnum. MYNDIR/ERNIR
Útgefandi: 365 miðlar

Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Veffang: Visir.is

Gefðu gjöf frá
frægustu hönnuðum
heims

Við hjá Epal hjálpum þér að velja réttu
gjöfina fyrir þig og þitt starfsfólk.
-

Mikið úrval
Góð verð
Fagleg ráðgjöf
Frí innpökkun

Epal hefur boðið upp á faglega
þjónustu og gæða vörur í 40 ár
Harpa / Skeifan 6 / Kringlan / Laugavegur 70 / 5687733 / www.epal.is

Nánari upplýsingar veitir Þórey í síma 568 7733 eða: thorey@epal.is
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Glaðningur

í krukku

Í leynivinaleikjum, sem verða sífellt
útbreiddari, er gott að velja sér þema
til að ramma gjafir og uppákomur
inn. Það auðveldar og afmarkar valið
og er einfaldlega smart.

L

eynivinaleikir verða sífellt
vinsælli í aðdraganda jóla
og eru teknir upp í einhvers
konar mynd á stórum jafnt sem
smáum vinnustöðum og víðar. Þeir
eru til í ýmsum útfærslum en rauði
þráðurinn er að þátttakendur
draga leynivin sem þeir eiga að
gera dagamun í tiltekinn tíma.
Sumir eiga auðvelt með að láta
sér detta sniðugar gjafir eða uppákomur í hug á meðan öðrum vex
það í augum. Þá getur verið sniðugt
að velja sér þema til að ramma
hlutina inn og afmarka valið.

Hér er hugmynd! Gefðu
allar gjafirnar í krukku

Byrjaðu á því að finna til mismunandi krukkur. Þú getur ýmist
notað sultukrukkur að heiman eða
splæst í nýjar. Þær fást í ólíkum
stærðum og gerðum í hinum ýmsu
búsáhalda- og föndurverslunum
og eru eigulegar einar og sér.
Þannig verða umbúðirnar að gjöf
í sjálfu sér og þú þarft ekki að vera
með samviskubit yfir því að bæta á
pappírsflóðið fyrir jólin.

Krukkurnar má svo fylla
með eftirfarandi:

(athugið að listinn er langt frá því
að vera tæmandi)
● Konfekti
● Fallegu jólaskrauti á tréð
● Heimagerðum smákökum –
einni af hverri sort
● Nýjum piparkökumótum
● Batterísknúnum ljósaseríum –
kemur vel út á skrifborðinu
● Sælgæti
● Fallegri orðsendingu
● Ljóði
● Heimagerðri sultu, pestói,
súkkulaðibúðingi eða öðru
góðgæti

Með því að gefa
gjöf í krukku
má draga úr
pappírsflóðinu
fyrir jólin. Umbúðirnar eru þá
líka gjöf í sjálfu
sér og koma að
öðrum notum
þegar innihaldið
hefur verið nýtt.
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Fallegt þrívíddarloftljós frá Bulbing.

Flottir pappahnettir frá Palomar.

Skemmtilegur borðlampi í þrívídd frá Bulbing.

Fallegar vörur í pakkann

Pen Cubebot
frá Areaware
koma í þremur
stærðum og
nokkrum litum.

Mikið úrval fallegra gjafavara fæst í verslunum Pennans Eymundsson um land allt. Bækur og
ferðatöskur hafa lengi verið vinsælar og á hverju ári bætast við nýjar og skemmtilegar gjafavörur.

F

yrirtækjaþjónusta Pennans
hefur í mörg ár boðið fyrirtækjum að kaupa gjafir fyrir
starfsmenn sína, bæði jólagjafir og
alls konar tækifærisgjafir. Einnig er
mikið um að fyrirtæki kaupi gjafir
fyrir erlenda gesti sem koma hingað
á fundi eða ráðstefnur, segir Jóhann
Gunnarsson, sölustjóri fyrirtækjaþjónustu Pennans. „Það hefur verið
allur gangur á því hvað fyrirtæki
hafa verið að kaupa fyrir starfsmenn sína. Bækur hafa alltaf verið
vinsælar en einnig ferðatöskur, en
þar erum við með mikið úrval frá
stórum og öflugum birgjum. Við
erum einnig með mikið og gott
úrval af flottum hönnunarvörum
frá Vitra og svo eru auðvitað flottir
pennar alltaf vinsælir í gjafapakkann.“
Þær gjafir sem hafa verið vinsælastar undanfarin ár að sögn
Jóhanns eru ferðatöskur og bækur.
„Þessar gjafir eru alltaf jafn vinsælar.
Á hverju ári bætast síðan við nýjar
og skemmtilegar vörur sem eru
kannski vinsælar í tvö til þrjú ár,
en bækur og ferðatöskur eru alltaf
klassískar fyrirtækjagjafir
sem ganga ár eftir ár og
gleðja starfsmenn.“

Skemmtilegar
nýjungar

Meðal helstu nýjunga í ár
nefnir Jóhann þekktar
hönnunarvörur frá
hinu bandaríska
Areaware ásamt
nýja vörumerkinu
Bulbing, sem framleiðir skemmtileg
þrívíddarljós og -lampa.
„Við þetta má bæta
geysivinsælu og fallegu

Margrét Dalmar
vörustjóri og
Jóhann Gunnarsson sölustjóri. MYND/
VILHELM

hnattlíkönunum og pappahnöttunum frá Palomar.
Penninn Eymundsson býður
upp á fjölbreytt úrval fallegrar gjafavöru á breiðu
verðbili.“
Starfsmenn fyrirtækjaþjónustu Pennans taka
vel á móti viðskiptavinum.
„Við tökum vel á móti þeim
starfsmönnum fyrirtækja
Kertastjakar í mörgum litum.

Á hverju ári bætast
síðan við nýjar og
skemmtilegar vörur sem
eru kannski vinsælar í
tvö til þrjú ár, en bækur
og ferðatöskur eru alltaf
klassískar fyrirtækjagjafir sem ganga ár eftir ár
og gleðja starfsmenn.

sem taka ákvarðanir um kaup á
gjöfum til starfsmanna og bjóðumst
til að senda allar gjafir til viðkomandi fyrirtækis. Markmið okkar er
að hafa kaupferlið eins einfalt og
auðvelt fyrir fyrirtækin og hugsast
getur.“
Hægt er að skoða úrvalið á www.
penninn.is og í verslunum Pennans
Eymundsson á höfuðborgarsvæðinu og víða um land.

Hnöttur frá
Palomar.
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Einstakar gjafir sem gleðja

Jólapakki með persónulega valinni gjöf úr Winston Living hittir beint í hjartastað. Fagurkerarnir
Charlotte og Jón í Winston Living dekra við hvern pakka og hjálpa fyrirtækjum að velja réttu gjöfina.

O

kkur þótti tímabært að leyfa
Íslendingum að njóta þess
besta í sænskri hönnun,“
segir Charlotte Åström sem opnaði
dyrnar að Winston Living með
eiginmanni sínum Jóni Kjartanssyni
fyrir tveimur árum. Verslunin er
hlaðin dýrindis gjafavörum, lífsstílsvörum, húsgögnum og lífrænum
snyrtivörum.
Charlotte er sænsk og vel kunnug
heillandi hönnunar- og handverkshefð Svía.
„Á Íslandi er geysilegur áhugi fyrir
skandinavískri hönnun. Svíar eru
sterkir hönnuðir og sænsk hönnun
er heimsþekkt. Við Jón vorum með
mörg vörumerki í huga sem aldrei
áður hafa verið fáanleg hérlendis en
eru mjög þekkt á hinum Norðurlöndunum,“ segir Charlotte, innan
um glæsilega, notalega og heimilislega muni Winston Living.
Þau Charlotte og Jón fluttu heim
til Íslands fyrir fjórum árum og
leggja mikla áherslu á að finna einstakar vörur sem ekki fást annars
staðar.
„Í upphafi vildum við fyrst og
fremst bjóða upp á sænska hönnun
og 80 prósent af því sem fæst í Winston Living eru sænsk merki, þótt
hér megi einnig finna vörur frá Danmörku, Bandaríkjunum og París.
Okkur þykir skemmtilegt að hér
megi finna eitthvað einstakt í stað
þess sem allir aðrir eru með. Það
eykur líka á ánægju þess að gefa að
velja persónulega gjöf sem á engan

Lífrænar snyrtivörur frá Björk & Berries. MYND/EYÞÓR
Hjónin Jón Kjartansson og Charlotte
Åström eru eigendur Winston Living.

sinn líka,“ segir Charlotte.
Í tilefni tveggja ára afmælis
Winston Living er verslunin flutt
í nýtt og glæsilegt rými á tveimur
hæðum í miðbæ Reykjavíkur. Inngangur er bæði frá Hverfisgötu og
Laugavegi, í gegnum Hljómalindarreitinn.
„Hér má finna sérvalið úrval af
innanhússhönnun og nú margverðlaunuð dönsk húsgöng frá Friends
& Founders; allt frá náttborðum,
stólum, marmaraborðum, speglum
og lömpum. Einnig fylgihluti og
hvers kyns heimilispunt; bakka,
kertastjaka, mottur og púðaver og
lífsstílsvörur eins og töskur, ermahnappa, armbandsúr og lífrænar
snyrtivörur frá Björk & Berries,“

Í Winston Living fást nú húsgögn frá Friends & Founders.

segir Charlotte um ríkulegt úrvalið
í Winston Living, þar sem hægt er
að finna ótal freistandi gjafir í jólapakka fyrir konur og karla.
„Winston Living er töfrandi
verslun þegar kemur að heillandi
gjafavöru sem hittir í mark. Við
höfum yndi af því að hjálpa
fyrirtækjum við val á gjöfum til

Húsgögn og fylgihlutir fást í úrvali i Winston Living.

starfsmanna og viðskiptavina og
njótum þess að finna hentugar
lausnir og setja saman skemmtilega pakka að óskum hvers og eins.
Sumir vilja gefa stórt og aðrir minna
og við mætum óskum allra með
úrvali hugmynda. Þá hafa gjafabréf í Winston Living notið mikilla
vinsælda, en þá getur sá sem gjöfina

þiggur valið sér eigulega hluti að
eigin vali.“
Winston Living er á Hverfisgötu 32
og Hljómalindarreit. Vefverslun er á
winstonliving.is og hægt að fylgjast
með á Facebook og Instagram undir
Winston Living.

Waffle Blanket ábreiða og sængurföt úr steinþvegnu líni frá
Tell Me More og handgerð púðaver frá Chhatwal & Jonsson

Handgerðir Kimono sloppar úr
100% lífrænni bómull og lífrænar
snyrtivörur frá Björk & Berries

Glæsilegar fyrirtækjagjafir
Ýmsir litir af Kin
kertastjökum frá
Skultuna, 3 saman
í fallegri gjafaöskju

Winston Living býður upp á glæsilegt úrval gjafavara og faglega þjónustu.
Við hjálpum þér að velja réttu gjafirnar fyrir þitt fyrirtæki en einnig hafa gjafabréfin
okkar notið mikilla vinsælda. Endilega hafið samband í s. 859 7040
eða sendið tölvupóst á winston@winstonliving.com.

Messing hitaplattar
frá Skultuna

Skultuna ermahnappar
og dömu- og herraúr
frá Knut Gadd

Töskur úr leðri og striga

Gloria kertastjakar

Tímalaus hönnun | Lífsstílsvörur | winstonliving.is | Hljómalindarreit | Hverfisgata 32 | 101 Reykjavík

Gott að gefa,
himneskt að þiggja
Það er afskaplega gaman að fá glæsilega gjafakörfu
með góðgæti eins og ljúffengu súkkulaði til að gæða
sér á eða bjóða öðrum.
Nýttu þér þessa einföldu og aðgengilegu aðferð til
að minna á þig og færa gleði inn í tilveruna, t.d. hjá
traustum viðskiptavinum eða góðu starfsfólki.

Sérmerkt sælgæti er einnig skemmtileg leið til að efla
viðskiptatengsl, til að bjóða á fundum eða senda
góðum viðskiptavinum.
Við útbúum gjafakörfur eftir þínum óskum, hafðu
samband við þjónustuver Nóa Síríusar í síma 575 1800
eða sendu fyrirspurn á noi@noi.is

ß

Konfektkassar

Sérmerktar öskjur

Nóa konfekt á ríkan sess í hugum Íslendinga
og ekki að ástæðulausu.

Konfektöskjur Nóa Síríusar í sérmerktum umbúðum, t.d. með
merki fyrirtækis eða skilaboðum sniðnum að þínum óskum.

Gjafakörfur
Blanda af ýmsu
sælgæti í fallegri gjafakörfu.

1 kg konfekt
Síríus rjómasúkkulaði
JÓLAVARA
TAKMARKAÐ
MAGN

Öskjur

Síríus rjómasúkkulaði
með Bismark

Síríus
súkkulaðirúsínur
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Cintamani jól fram undan

Breitt vöruúrval einkennir vörur Cintamani og því mjög heppilegur kostur þegar gjafir til starfsmanna eru valdar. Nýja vörulínan hefur fengið frábærar viðtökur í verslunum undanfarið.

N

ýja vörulínan frá Cintamani
hefur fengið frábærar viðtökur en hún kom í verslanir
nýlega. Þeir stílar sem hafa komið
inn staldra ekki lengi við og seljast
fljótt upp, segja þeir Tomasz Þór
Veruson rekstrarstjóri og Jónas
Freyr Guðbrandsson, sölustjóri hjá
Cintamani. „Þegar nýtt hönnunarteymi undir stjórn Heiðu kom til
starfa fyrir rúmum 18 mánuðum
var hafist handa við að hanna og
framleiða nýja vörulínu. Afraksturinn hefur mátt sjá í verslununum
undanfarið og mun halda áfram á
næstunni,“ segir Tomasz. „Það eru
því spennandi tímar fram undan.
Ekki má gleyma að við erum að
taka inn nýjar peysur sem henta vel
sem starfsmannafatnaður dagsdaglega. Sú hefð hefur ávallt verið
sterk hjá íslenskum fyrirtækjum að
bjóða starfsfólki sínu upp á sérstaka
vinnupeysu. Það eru því Cintamani
jól fram undan,“ bætir Jónas við.
Helsti kostur varanna sem
Cintamani býður upp á er breitt
vöruúrval sem í boði er hverju sinni,
segja þeir félagar. „Við bjóðum
upp á flíkur af öllum stærðum og
gerðum fyrir bæði kynin. Því ættu
mannauðs- og starfsmannastjórar
að finna gjafir við allra hæfi hjá
okkur. En ef ske kynni að það gangi
ekki upp þá bjóðum við upp á fullan
skila- og skiptirétt sem starfsmenn
geta nýtt sér. Þannig koma fyrirtæki
til móts við alla starfsmenn sína.“

Tomasz Þór
Veruson (t.v.)
og Jónas Freyr
Guðbrandsson
hjá Cintamani.

Úrvalið er mikið
og allir finna
eitthvað við sitt
hæfi.

MYND/EYÞÓR

Margir möguleikar

Vinsælustu gjafir þeirra undanfarin ár hafa verið þykkar og góðar
úlpur, ullarföt og fylgihlutir. „Allt
eru þetta flíkur sem henta flestum
og því auðvelt að gleðja starfsfólk
með þeim. Hvort sem um ræðir
aðalgjöf eða eitthvað lítið sem aukagjöf með öðru þá er hægt að finna
það hjá okkur. Það hefur t.d. verið
vinsælt undanfarið að gefa eitthvað
lítið aukalega með hinum vinsælu
matarkörfum, t.d. sokka, húfur eða
vettlinga.“
Það getur verið erfitt að velja
á milli vara Cintamani og hver
og einn starfsmaður hefur ólíkar
þarfir. „Þess vegna höfum við boðið

fyrirtækjum að kaupa gjafakort
hjá okkur upp á fasta upphæð sem
starfsmaður getur nýtt í það sem
honum hentar best. Þetta fyrirkomulag hefur gefið mjög góða raun
undanfarið.“
Öll fyrirtæki, stór og smá, eru
velkomin í heimsókn til Cintamani
í Austurhraun 3 þar sem starfsmenn
fyrirtækisins fara yfir þarfir hvers og
eins, afhendingartíma, merkingar
o.fl. Í framhaldinu er unnið tilboð og
sýningarsett er útbúið.
Allar nánari upplýsingar og tilboð er
hægt að nálgast á netfanginu sala@
cintamani.is eða í síma 533 3800.

Við bjóðum upp á
flíkur af öllum
stærðum og gerðum fyrir
bæði kynin.

dress code iceland
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GJAFAKORT

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

BROT ÚR
HJÓNABANDI
UNNUR ÖSP STEFÁNSDÓTTIR
BJÖRN THORS

Kartöfluæturnar

Jólaflækja

568 8000 • BORGARLEIKHUS.IS
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Fólk hefur þörf fyrir umbun
Marteinn Steinar Jónsson sálfræðingur segir vellíðan á vinnustað að miklu leyti á ábyrgð
stjórnenda. Bregðast þarf skjótt við vandamálum og umbuna starfsfólki fyrir vel unnin störf.

Umbun hefur
mikið að segja og
fólk þarf að finna að það
sem það gerir sé metið að
verðleikum.

Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@365.is

Þ

að er hlutverk yfirmanna að
vera vakandi fyrir vellíðan
starfsfólks á vinnustaðnum.
Eitt af grundvallaratriðunum er
að unnið sé strax með þau mál
sem koma upp. Oft hamlar átakafælni því að þetta sé gert, sem er
miður. Átök eru góð ef þau leiða til
úrvinnslu,“ segir Marteinn Steinar
Jónsson sálfræðingur.
„Það eru auðvitað til alls konar
stjórnendur. Sumir geta verið
harðstjórar, hlusta lítið sem
ekki neitt á starfsmenn og loka á
umræður svo fólk þorir ekki að
tjá sig. Það stuðlar að streitu og
kvíða. En óskrifuðu reglurnar,
það er hvernig við gerum hlutina,
mótar menningu og starfsanda
vinnustaðarins. Oft eru það hinir
duldu áhrifaþættir sem ráða hvort
starfsmönnum líður vel í starfi
eða ekki. Hreinskiptin tjáskipti
eru forsendur þess að hægt sé að
taka á málum og finna sanngjarnar
lausnir.
Stjórnendur mega ekki hygla
einum á kostnað annars. Þeir þurfa
að gæta þess að starfsálagið sé ekki
íþyngjandi og einhverjir séu til
dæmis undir meira álagi en aðrir.

Marteinn Steinar Jónsson sálfræðingur segir yfirmenn þurfa að vera
vakandi fyrir líðan starfsfólks.

Hvatakerfi geta verið vandmeðfarin. Til dæmis þar sem enginn
má vera dragbítur á sameiginlega
frammistöðu er hætta á að þeir
starfsmenn innan starfshópsins
sem ekki standa sig nógu vel verði
fyrir þrýstingi og aðkasti. Hvatakerfi geta, ef ekki er staðið rétt að
málum, verið mikill streituvaldur.
Stjórnendur þurfa að vera vakandi

fyrir því hvort einhverjum einstaklingi líði illa og skulu vekja
aðra til meðvitundar um það
sama.“

Skiptir máli að umbuna
starfsfólki?

„Ég held að það sé alltaf til góðs að
gera vel við fólk,“ segir Marteinn.
„Umbun hefur mikið að segja og
fólk þarf að finna að það sem það

gerir sé metið að verðleikum. Fólk
hefur mikla þörf fyrir hvata í starfi.
Umbunin getur verið í formi þess
að stjórnandinn hrósi starfsmönnum, veiti kaupauka þegar
starfsmenn ná tilteknum árangri
en gæta verður þess að starfsmenn
fái ekki bágt fyrir ef þeir mæta ekki
væntingum.
Hægt er að umbuna starfsmönnum með ýmsum hætti, gefa þeim

leikhúsmiða eða annað í þeim
dúr. Mörg fyrirtæki niðurgreiða til
dæmis heilsurækt og er það beggja
hagur. Það er svo margt sem hægt
er að gera. Grunnatriði er að hlusta
vel eftir hvað það er sem starfsfólkið sækist eftir, að auk jólagjafa
sé til dæmis munað eftir afmælisdögum og svo framvegis.“
Marteinn segir daglegt vinnuumhverfi skipta miklu máli, vinnuaðstöðu og hljóðvist. „Notaleg
kaffiaðstaða er mikilvæg og að
ekki sé hávaði, truflun eða þrengsli
í vinnurýminu. Góðir stólar eru
nauðsyn og að hitastigið í vinnurýminu sé þægilegt. Huga þarf
að öllum streituvöldum. Lélegt
upplýsingaflæði er ætíð uppspretta
streitu og álags og slæmt skipulag er
dragbítur á árangur. Óskýrar starfslýsingar orsaka misskilning og allt
slíkt stuðlar að kvíða. Ef kerfið er
þannig skipulagt að það ýtir undir
streituálag þarf að laga kerfið fyrst,
síðan skal sinna einstaklingunum,“
segir Marteinn.

Gjafakort
Bónus
VIN

JÓL

SÆ

AG

JÖF

LAS

IN Í

TA

BÓN

US

Gjöf sem kemur
að góðum notum fyrir alla
Gjafakortið fæst til afgreiðslu í öllum verslunum Bónus

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
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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.
Frábær jólagjöf til viðskiptavina eða starfsmanna.
Kíktu á ms.is - einfalt og fljótlegt.

Kristín Ýr með girnilega ostakörfu í miðstærð sem inniheldur jafnframt hnífasett. MYNDIR/ANTON BRINK

Gómsætar jólagjafir
– ostakörfur og
gjafabréf sem gleðja
Ostar eru frábærir í tækifæris- og jólagjafir og sívinsælir á
veisluborðið. MS býður upp á fjölbreytt ostakörfuúrval
þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Ostakörf
Ostakörfurnar frá MS henta mjög vel sem fyrirtækjagjafir.

F

alleg gjafakarfa með úrvali af
bragðgóðum íslenskum ostum
og öðru góðgæti er gómsæt
gjöf sem gleður í aðdraganda
jólanna. „Í öllum körfunum frá
MS eru mygluostar úr Dölunum í
aðalhlutverki, t.d. Camembert og
Kastali og þeim fjölgar eftir því sem
körfurnar stækka,“ segir Kristín Ýr
Bjarnadóttir sem hefur yfirumsjón
með ostakörfugerðinni.

Lítil karfa með
sex ljúffengum
ostum.

Ostar vinsælir til
fyrirtækjagjafa

„Stærri og veglegri körfurnar innihalda enn fremur aðra bragðgóða
osta eins og Auði, Gullost og ÓðalsTind, ásamt kjöti og sælgæti og er
óhætt að segja að þær hafi verið
mjög vinsælar hjá íslenskum fyrirtækjum undanfarin ár.“
Kristín bendir á sérstaka nýjung
sem verður boðið upp á í ár en um
er að ræða ostakörfugjafabréf sem
gerir fyrirtækjum og almenningi
kleift að gefa körfur sem viðtakendur geta svo pantað og sótt þegar
þeim hentar, hvort sem er fyrir eða
eftir jól. „Það er okkar von að gjafabréfunum verði vel tekið,“ segir
Kristín, „Enda hafa viðskiptavinir
okkar þá val um það hvenær þeir
vilja gæða sér á ostaveislunni sinni.“
Til viðbótar er hægt að bæta við
lítilli hnífaöskju, sem inniheldur
tvo fallega ostahnífa, í allar körfur.
Sölumenn MS eru boðnir og
búnir að aðstoða viðskiptavini sína
við val á körfum og þá er einnig
hægt að setja saman sínar eigin
körfur. „Við höfum það að leiðarljósi að í öllum körfunum, óháð
stærð þeirra, er hugað sérstaklega
vel að því að úrval osta og með-

Jólaaskjan inniheldur fjóra osta, kex og sultu.

lætis sé fjölbreytt og að ostarnir
parist vel saman á ostabakka,“ segir
Kristín að lokum og bendir áhugasömum á vef MS, ms.is, en sérstakur
jólakörfuvefur verður opnaður þar
þegar nær dregur jólum.

Í öllum körfunum
frá MS eru ostar úr
Dölunum í aðalhlutverki.

FYRIRTÆKJA
GJAFAHUGMYNDIR

ÍSLENSK HÖNNUN

VIÐ GEFUM ÞÉR
TILBOÐ
baldvin@hrim.is

Kringlunni / Laugavegi 25 / 553-3003 / www.hrim.is
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Alltaf tími fyrir gott kaffi
Gjafakörfur Kaffitárs njóta mikilla
vinsælda enda
alltaf hægt að
nota og njóta
kaffis og kruðerís.
Hægt er að velja
á milli staðlaðra
gjafakarfa eða
sérsníða að óskum hvers fyrirtækis.

K

affitár hefur boðið upp á gott
úrval gjafakarfa fyrir fyrirtæki og stofnanir af öllum
stærðum og gerðum um margra
ára skeið. Bæði er um að ræða
staðlaðar gjafakörfur en ekki síður
sérhannaðar eftir óskum hvers og
eins fyrirtækis, segir Sólrún Björk
Guðmundsdóttir, markaðs- og
rekstrarstjóri Kaffitárs. „Körfurnar
eru á breiðu verðbili og henta því
öllum gerðum fyrirtækja við hvaða
tilefni sem er. Sérhannaðar gjafakörfur njóta sívaxandi vinsælda

Hægt er að velja staðlaðar gjafakörfur hjá Kaffitári eða sérhanna þær með ýmsum hætti, allt eftir óskum og þörfum hvers og eins fyrirtækis.

hjá okkur enda þykir mörgum
betra að velja innihaldið eftir
smekk starfsmanna. Uppistaðan í
körfunum er þó að sjálfsögðu gott
kaffi en einnig setjum við í þær
úrvals te, gómsætar sultur, brjóstsykur og servéttur svo fátt eitt sé
nefnt.“
Sælkeravörur eins og matur
og drykkur er alltaf vinsæl gjöf
til starfsmanna, segir Sólrún. „Sá
sem tekur ákvörðun um kaup á
gjöfum fyrir starfsmenn stendur
oft frammi fyrir erfiðri ákvörðun,
sérstaklega ef viðkomandi þekkir
ekki smekk viðkomandi starfsmanna. Svo er alltaf einhver hópur
starfsmanna sem á allt. Hins vegar
er alltaf hægt að nota og njóta
kaffis og kruðerís. Gjafakörfur
Kaffitárs henta því fyrirtækjum
alveg sérstaklega vel.“

Körfurnar eru á
breiðu verðbili og
henta því öllum gerðum
fyrirtækja við hvaða
tilefni sem er. Sérhannaðar gjafakörfur njóta
sívaxandi vinsælda hjá
okkur enda þykir mörgum betra að velja innihaldið eftir smekk starfsmanna. Uppistaðan í
körfunum er þó að
sjálfsögðu kaffi.

Tært og einstakt

VELDU ÍSLENSKA HÖNNUN
Í JÓLAPAKKA FYRIRTÆKISINS
Nánari upplýsingar í s: 461 3449 eða á info@sveinbjorg.is
S v e i n b jö r g · H a f n a r s t r æ t i 7 1 · A k u r e y r i · w w w. s v e i n b j o r g . i s

Að venju er lögð
sérstök alúð og
vandvirkni í að velja
Hátíðakaffið sem er
í öllum körfunum.
„Aðalheiður, eigandi Kaffitárs, fór til
Mjanmar í fyrravetur ásamt fleiri
kaffisérfræðingum.
Mjanmar hefur
ekki endilega verið
þekktast fyrir kaffi
en þegar landið
opnaðist 2011
fengu kaffibændur
m.a. þróunaraðstoð. Afraksturinn
hefur vakið athygli
í kaffiheiminum en
kaffið þeirra þykir
tært og einstakt.
Kaffitár er fyrsta
fyrirtækið í Evrópu
sem kaupir kaffi
milliliðalaust af
bændum í Mjanmar sem hafa með
nýrri þekkingu og
starfsháttum nú
tækifæri til að brjótast úr sárri fátækt, þökk sé einstöku kaffi, mikilli elju og beinum
viðskiptum. Auk Hátíðakaffisins
má finna í körfunum góðgæti frá
Kruðeríi, dótturfyrirtæki Kaffi-

társ sem framleiðir
allar matvörur fyrir
Kaffitár, og öðrum
góðum framleiðendum.“
Fyrirtækjaþjónusta Kaffitárs
nýtur sívaxandi
vinsælda að sögn
Sólrúnar og fyrirtækjunum sem
nýta sér þjónustu
þeirra fjölgar hratt.
„Við bjóðum auðvitað upp á frábært
hráefni og góðar
vélar til að nota á
vinnustöðum. Gott
kaffi hefur ótrúlega
mikið að segja upp
á vinnustaðamóral
og almenna framleiðni. Við bjóðum
upp á ólíkar
þjónustuleiðir og
sérsníðum þær
jafnan að þörfum
viðskiptavina
okkar.“
Nánari upplýsingar má finna á
www.kaffitar.is auk þess sem hægt
er að senda fyrirspurn á kaffitar@
kaffitar.is.
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Flestir starfsmenn fá jólagjafir
Sænsk könnun sýnir að 57 prósent launþega fá jólagjöf frá vinnuveitanda sínum á hverju ári. Um
22 prósent hafa aldrei fengið jólagjöf á vinnustað. Það var Manpower Work sem gerði könnunina.

J

ólagjafir eru algengastar í
bygginga- og mannvirkjagerð
en þrír af hverjum fjórum í
þeim bransa segjast alltaf fá jólagjafir. Öðru máli gegnir um heilbrigðisgeirann. Þar segja aðeins
fjórir af hverjum tíu að þeir fái
jólagjafir, eða 41 prósent.
Algengasta jólagjöfin virðist
vera gjafakort af einhverju tagi.
Þriðjungur svarenda fékk gjafakort í jólagjöf. Gjafakort geta verið
peningagjafir, upphæð í matvöruverslun eða ákveðinni gjafavöruverslun. Næstvinsælasta gjöfin var
matarkarfa, venjulega með kjöti
og meðlæti. Eldhúsáhöld voru vinsælli til gjafa en fatnaður, rúmföt
eða handunnin vara. Bækur voru
vinsælar svo og áfengi. Það vakti
athygli að einhvers konar góðgerðargjafir, það eru gjafir sem
styrkja gott málefni, náðu ekki hátt
á listann. Þrátt fyrir það hefur verið
lögð mikil áhersla á það í Svíþjóð
að gefa gjöf sem kemur fátækum til
góða. Eitt sænskt fyrirtæki ákvað
ein jólin að gefa þann pening sem
átti að fara í jólagjafir til starfsmanna til SOS barnaþorpa. Ekki
fylgdi sögunni hvort starfsmenn
hafi allir verið sáttir við það.
Alls tóku 4.732 þátt í könnuninni. Einungis 42 prósent svarenda
voru ánægð með síðustu jólagjöf

Algengasta jólagjöfin virðist vera
gjafakort af einhverju
tagi. Þriðjungur svarenda fékk gjafakort í
jólagjöf.

Með því að gefa starfsmanninum jólagjöf sýnir vinnuveitandinn þakklæti fyrir vinnuframlag. NORDICPHOTOS/GETTY

frá vinnuveitanda. Um helmingur
var stundum ánægður með jólagjöfina en stundum ekki, gjafirnar
voru sem sagt mismunandi á milli
ára. Sjö prósent svarenda voru
alltaf hundóánægð með jólagjöfina. Í sumum fyrirtækjum eru
gefnar jólagjafir til starfsmanna og
einnig góðra viðskiptavina.
Mörgum vinnuveitendum finnst
erfitt að finna réttu gjöfina handa
starfsmönnum sínum. Þeir hafa
mismunandi þarfir og smekk.
Flestir eru ánægðir með matarkörfu eða gjafakort. Vinnuveitendur segja að nauðsynlegt sé að
gefa starfsmönnum jólagjafir, það
efli andann innan fyrirtækisins.
Þær þurfa ekki að vera mjög dýrar
heldur sýna að vinnuveitandinn
kunni að meta starfsmanninn og
sýni þakklæti fyrir vinnuframlag
hans.

SÆLKERAVÖRUR ÚR ÍSLENSKRI NÁTTÚRU
SÉRMERKTAR JÓLAGJAFIR FYRIR STARFSMENN OG VIÐSKIPTAVINI

Við sérhæfum okkur í framleiðslu á matargjafarvöru úr íslenskum jurtum og berjum,
sem hentar ákaﬂega vel sem jólagjöf fyrir starfsmanninn eða leynigjöf fyrir starfsfélagana.
Við útbúum gjafakörfur og jólapakka eftir þínum óskum.
Einstök jurta- og berjakryddsölt, jurtate, sultur og sýróp. Kíktu á úrvalið - www.urta.is.
Hægt er að fá allar vörur Urtu með sérmerkingu, lógói fyrirtækisins eða jólakveðju.

URTA ISLANDICA - WWW.URTA.IS - URTA@URTA.IS - +354 4701300

GEFÐU UPPLIFUN
ÓSKASKRÍN ER
GJÖF VIÐ
Í ÖSKJU FRÁBÆR
ÖLL TÆKIFÆRI

LANGAR ÞIG AÐ GLEÐJA
SAMSTARFSFÓLK ÞITT EÐA
VIÐSKIPTAVINI EN VEIST EKKI HVERNIG?
VIÐ HÖNNUM
GJÖFINA FYRIR ÞIG
STÓRAFMÆLI

BRÚÐKAUP

SÆNGURGJAFIR

STARFSLOK

VIÐSKIPTAVINIR

SUMARGJAFIR

JÓLAGJAFIR

HVATAGJAFIR

ÞAKKLÆTI FYRIR
VEL UNNIN STÖRF

SÉRMERKJUM
ÓSKASKRÍN
MEÐ LOGO
FYRIRTÆKJA

Kynntu þér úrvalið á www.oskaskrin.is
Sendu okkur fyrirspurn á info@oskaskrin.is
eða sláðu einfaldlega á þráðinn til okkar í síma 577 5600
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Snúran í stærra húsnæði

Verslunin Snúran byrjaði sem netverslun árið 2014. Ári síðar var opnuð verslun undir sama heiti í
Síðumúlanum. Nú hefur Snúran verið færð um set að Ármúla 38 og verslunin stækkuð enn meira.

R

akel Hlín Bergsdóttir, eigandi
Snúrunnar, segir að nauðsynlegt hafi verið að stækka
verslunina. „Við vorum búnar að
sprengja utan af okkur húsnæðið
í Síðumúla, aðeins þremur árum
eftir opnun,“ segir hún en móttökur
viðskiptavina hafa farið fram úr
björtustu vonum. Snúran býður
upp á mikið úrval af spennandi og
fallegum gæðavörum fyrir heimilið.
„Með stækkuninni getum við
boðið mun breiðari vörulínu og
höfum bætt við húsgögnum. Í
versluninni er mikið úrval fallegra
húsgagna, meðal annars erum við
með nýtt merki, Bolia, sem sérhæfir
sig í sófum og stærri húsgögnum.
Nú getum við sömuleiðis boðið upp
á sérstakar deildir fyrir eldhús, bað
og svefnherbergi ásamt miklu úrvali
af glæsilegum gjafavörum,“ segir
Rakel.
Verslunin býður mikið úrval
fyrirtækjagjafa. „Við erum með alls
kyns smávörur sem eru kjörnar sem
jólagjafir handa starfsmönnum. Þar
get ég nefnt Finnsdottir, merki sem
er með fallega vasa og jólastjaka.
Einnig erum við með æðislega
franska matvöru sem hefur verið
gríðarlega vinsæl í fyrirtækjagjafir.
Þá bjóðum við gæða teppi, púða,
lampa og margt fleira fallegt. Við
aðstoðum viðskiptavini við að velja
gjafir sem henta starfsmönnum
þeirra og útbúum gjöfina að þörfum
hvers og eins. Í fyrirtækjagjöfum
hefur matvara, teppin, vönduð
sængurverasett og eldhúsvörur
verið vinsælast enda henta slíkar
gjafir fyrir alla og koma að góðum
notum,“ segir Rakel.
Snúran býður mikið úrval af
þekktum dönskum vörumerkjum.
Bolia er líklegast þekktasta merkið
ásamt Finnsdottir, Design By Us,
Lucie Kaas, Reflections og fleirum.
„Akkúrat núna eru fallegu Wave
ljósin frá Design By Us vinsælasta

Rakel Hlín með starfsfólki sínu sem tekur vel á móti viðskiptavinunum
Snúrunnar í Ármúla 38. MYND/ERNIR

Fallegt matarstell í Snúrunni. MYND/ERNIR

Með stækkuninni
getum við boðið
mun breiðari vörulínu
og við höfum bætt við
húsgögnum.

varan í versluninni,“ segir Rakel.
„En verslunin er stútfull af nýjum,
fallegum vörum.“
Snúran er í Ármúla 38, sími 537
5101 og er með heimasíðuna www.
snuran.is. Snúran er einnig með
mjög virka Facebook síðu.

Í Snúrunni fást glæsilegar gjafavörur og húsgögn. MYND/ERNIR

Gjafaöskjur
tilvalin jólagjöf fyrir matgæðinga
Kokkarnir á Gallery Restaurant hafa
sett saman gjafaöskjur úr því sem þeim
þykir best yfir hátíðirnar.
Gjöfin er pökkuð í fallegar og
vandaðar umbúðir og hentar bæði fyrir
einstaklinga og sem fyrirtækjagjöf.

BAKARÍIÐ

Öskjurnar seldust upp fyrir seinustu jól og borgar sig því að panta tímanlega.

Eftirlæti Friðgeirs - Fyrir fjóra
Innihald: Foie gras - Þurrkað brauð með apríkósum og trönuberjum - Rifsberjasulta
Bleikjuhræra - Andalæra „rillet” - Graflax og hunangssinnepssósa - Jólapopp 9.900,Bættu við tagliatelle, truffluolíu og trufflusmjöri

12.900,-

Frekari upplýsingar og pantanir á gjafakorfur@galleryrestaurant.is
Framleitt af Gallery Restaurant - Hótel Holti

Rúnar Freyr og Logi
Bergmann opna
Bakaríið á laugardögum.
ALLA LAUGARDAGA
MILLI 09:00 OG 12:00.
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Hlý og umvefjandi jólagjöf
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Mjúkt, hlýtt ullarteppi og snotur húfa, trefill og ullarsokkar eru himnasending í jólapakkana þegar
frostrósir prýða glugga. Íslensk ull fæst í dásamlegum sparibúningi fyrir konur og karla hjá Icewear.

Í

slensk ull er dásamleg jólagjöf;
hlý og umvefjandi,“ segir Guðrún
K. Sigurðardóttir, yfirhönnuður
ullarfatnaðar hjá Icewear.
„Íslenska ullin er alheimsundur
og yndislegt efni. Hún hefur mjög
sérstaka eiginleika og tvenns konar
háragerð, sem þekkist ekki á fé
annars staðar í heiminum. Íslenska
ullin samanstendur af stuttum,
hrokknum og fíngerðum hárum en
líka grófum hárum sem hrinda frá
sér vætu. Þegar háragerðirnar tvær
koma saman er því hægt að vera
lengi úti í rigningu án þess að verða
gegndrepa í lopapeysu og manni
verður mjög seint kalt því fíngerðu
hárin halda manni heitum þótt
blási, því þá hitnar loftið á milli
háranna,“ útskýrir Guðrún um náttúrulega afurð íslensku sauðkindarinnar, sem er réttnefnt þjóðarstolt.
„Íslensk lopapeysa er einfaldlega
besta flík sem hægt er að klæðast;
sumar, vetur, vor og haust. Það er
ekki til neitt betra en íslensk ull.“

Smávara frá Icewear er heillandi gjöf í jólapakkana. MYNDIR/EYÞÓR

Verður margt að yrkisefni

Guðrún var með kennarapróf í
mynd- og handmenntum og hafði
nýlega útskrifast úr textílhönnun
í Bandaríkjunum þegar hún sá
auglýsta stöðu ullarhönnuðar hjá
Icewear árið 1989.
„Í gegnum tíðina hafði ég alltaf
prjónað peysur og fyrsta kastið var
ég lausráðin en svo fljótlega fastráðin við hönnun ullarfatnaðar hjá
Icewear,“ segir Guðrún sem starfaði
óslitið hjá Icewear til ársins 2000
en sneri sér þá að öðru til ársins
2014 þegar hún tók aftur við starfi
aðalhönnuðar ullarfatnaðar hjá
Icewear.
„Ég hef ekki tölu á þeim peysum
eða flíkum sem ég hef hannað fyrir
Icewear en þær eru orðnar ansi
margar,“ segir Guðrún og hlær.
„Fyrstu árin varð ég að koma með
nýja línu á hverju ári því þá mátti
ekki halda neinu áfram í sölu á milli
ára, en í dag er vinsælum vörum
haldið inni og meira að segja nýtur
ullarhönnun frá því á síðustu öld
enn mikilla vinsælda hjá Icewear!“
Guðrún er alltaf með augun opin
fyrir hugmyndum að munstrum
sem hún segir að komi héðan og
þaðan.
„Mér verður margt að yrkisefni
á prjónunum en stundum hannar
maður út frá áhrifum samtímans.
Þannig urðu norsk munstur vinsæl
í kjölfar vetrarólympíuleikanna
í Noregi 1994 og við ákváðum
að hoppa á vagninn og taka þátt
í ævintýrinu með því að hanna
okkar eigin línu, undir áhrifum frá
norskum munstrum. Við keyptum
norskt band í framleiðslu á peysum
með norsku útliti og ósjaldan
keyptu Íslendingar okkar peysur í
Noregi og komu heim í þeirri trú
að það væru norskar peysur!“ segir
Guðrún og brosir.

Ullin er alltaf í tísku

Meðal nýjunga úr smiðju Guðrúnar
eru prjónuð ullarteppi sem notið
hafa mikilla vinsælda til jólagjafa,
enda jólaleg í svörtu, rauðu og
hvítu.
„Teppin eru prjónuð á bæði borð,
með munstur beggja vegna, en þá
er sinn liturinn ráðandi á hvorri
hlið,“ útskýrir Guðrún sem teflir nú
fram enn fleiri munstrum og litum
í værðarvoðum Icewear, ásamt
gullfallegri barnavöru og peysum úr
léttlopa fyrir fullorðna, en þær þarf
að vélprjóna í útlöndum þar sem
prjónakonur á Íslandi anna ekki
eftirspurninni.
„Ull er alltaf í tísku og hún á alltaf
við. Sumir segja að þá klæi undan
henni en ég segi fólki að klæðast

Guðrún K. Sigurðardóttir er yfirhönnuður ullarfatnaðar hjá Icewear.

Prjónuðu teppin er eiguleg gjöf sem sýnir umhyggju og hlýju.

Teppi með
norsku munstri
er dásamlega
falleg jólagjöf
sem prýðir hvert
heimili.

henni í tíu mínútur og sjá hvort
kláðinn sé þá ekki úr sögunni, því
þegar ullin hitnar hættir hún að
valda kláða,“ segir Guðrún og veit
upp á hár hvað hún veldi í jólapakkana.
„Ég mundi velja ullarteppi því
allir þurfa að eiga teppi til að kúra
með uppi í sófa. Mér finnst það sérlega hlýleg og vinaleg gjöf á jólum
þegar vetur ríkir úti og það kemur
sér alltaf vel að eiga hlýtt teppi.
Þá er alltaf dásamlegt að
fá ullarsokka, vettlinga,
húfu eða trefil í jólapakkann. Það eru allt góðar og
gagnlegar gjafir sem koma
að góðum notum. Úrval
mynstra og lita er ríkulegt
og auðvelt að finna fallega
hönnun sem klæðir alla.“

Hafið samband
fyrir frekari
upplýsingar
og tilboð fyrir
fyrirtæki í síma
555 7400 eða
sendið póst á
asgeir@icewear.is. Skoðaðu
vöruúrvalið á
icewear.is.

Húfur, ennisbönd, vettlingar, hanskar og treflar fást í úrvali lita og munstra hjá Icewear.
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Sælasta jólakveðjan
Bræddu hjörtu
Sörur eru með sparilegri jólasmákökum og falla flestum í geð.
Hvernig væri að gera vinnufélögum
dagamun á aðventunni og bjóða
upp á Sörur með smá tvisti? Þessar
eru af uppskriftasíðunni eldhus.is.

Daim-Sörur

Botn:
2 stk. eggjahvítur
2 dl sykur
¼ tsk. lyftiduft
50 g fínkurlað Daim
Krem:
2 stk. eggjarauður
2 msk. síróp
100 g lint smjör
30 g fínkurlað Daim
½ msk. kakó

Hjúpur:
200 g rjómasúkkulaði

Sælla er að gefa en að þiggja, segir
máltækið, og er mikið til í því. Þó
er hrein sæla að taka upp persónulega og handskrifaða kveðju frá
vinnuveitanda sínum á aðfangadagskvöld. Ekki er saman að jafna
áprentaðri og fjöldaframleiddri
jólakveðju frá forstjóranum og
hlýlegum og vel ígrunduðum
orðum hans til starfsmanna sinna
við þau kærleiksríku tímamót sem
jólin eru. Hver og einn starfsmaður

hefur sitt einstaka framlag fram að
færa til fyrirtækisins og verðskuldar persónulegar þakkir, vinahót og
kveðjur frá vinnuveitanda sínum
um jólin. Það tekur auðvitað lengri
tíma að handskrifa persónulegar jólakveðjur, en þeim tíma er
sannarlega vel varið, og jólakortið
hittir starfsmanninn í hjartastað.
Báðir aðilar, sem og fyrirtækið,
munu hagnast á kærleika jólanna í
orði og verki.

Vandaðar gjafir sem gleðja góða starfsmenn
Við hjá Húsgagnahöllinni hjálpum þér að finna
réttu gjöfina fyrir starfsmanninn þinn. Við erum með mikið úrval af
fallegum og vönduðum vörum frá þekktustu hönnuðum heims.
Kíktu á úrvalið á husgagnahollin.is
eða komdu og fáðu ráðgjöf hjá starfsfólki okkar.

Aðferð
Botn:
Eggjahvítur stífþeyttar. Sykur settur
út í og hrært vel. Daim og lyftiduft
hrært varlega saman við með sleif.
Sett á bökunarpappír á plötu með
teskeið. Bakað við 160°C í 8-10
mínútur.
Krem:
Eggjarauður og síróp hrært vel
saman. Smjörið er linað og hrært
saman við og að lokum Daim og
kakó. Sett á hverja köku og sett í
frysti (eða bara í kæli).
Hjúpur:
Brætt í vatnsbaði og kökurnar hjúpaðar og geymdar í frysti.

Fjör í vinnunni
Ýmsum einföldum ráðum má beita
til að fríska upp á stemninguna í
vinnunni.
● Góður matur gerir kraftaverk fyrir
lundina. Sameiginlegur morgunmatur á vinnustaðnum einu sinni
í mánuði eða oftar getur verið
kærkomið tækifæri samstarfsfélaga til að hittast og rabba
saman í afslöppuðu umh
umhverfi
áður en annir dagsins hefjast.
● Óvænt frí. Allir hafa þörf fyrir
fleiri klukkutíma í sólarhringnum. Skilaboð um að starfsfólk
megi mæta klukk
klukkutíma eða
tveimur seinna einhvern tiltekinn
mánudagsmorgun, eða fara fyrr
einhvern föstudaginn ætti að
gleðja flesta.
● Jóga og teygjur. Í kyrrsetuvinnu
getur þreyta í baki og öxlum haft
slæm áhrif á stemninguna og leitt
til fleiri veikindadaga. Með því að
smala hópnum saman í reglulegar hópæfingar, jóga eða teygjur
í nokkrar mínútur á dag má bæta
líðan.
● Tilbreyting. Vélræna daga í
vinnunni gæti verið gott að
brjóta upp. Til dæmis með því
að fá danskennara í klukkustund
einn mánuðinn til að hrista
upp í hópnum. Þá mætti halda
venjubundinn fund utan vinnustaðarins, til dæmis á kaffihúsi,
veitingastað eða í almenningsgarði ef veðrið er gott.

Reykjavík
10 – 18 virka daga
Bíldshöfði 20 11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

Akureyri
Dalsbraut 1
Ísafjörður
Skeiði 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

www.husgagnahollin.is
558 1100

