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Nú fer í hönd hátíð ljóss og friðar og allir á fullu að und-
irbúa jólahátíðina. Þá kemur oft upp í hugann fortíðin og 
þær ljúfu minningar um þá eftirvæntingu og spennu sem 
sveif yfir á aðventunni, vegna undirbúnings jólahátíðar-
innar. Þetta er tími kærleika, friðar, vonar, gleði og gjafa.

Í matvæla- og veitingagreinum er mikil vinnutörn í 
nóvember og enn meiri í desember. Margir félagsmenn 
okkar hafa lítinn tíma fyrir fjölskyldu og vini á þessum 
tíma vegna mikilla anna. Það er þó mikilvægt að við 
hlúum vel að okkar kærustu í skammdeginu og gætum 
að okkur, það er létt að gleyma sér og kaffæra sig í 
vinnu á þessum tíma í matvæla og veitingagreinum.

Við megum ekki gleyma smáfólkinu sem er orðið mjög spennt og 
farið að bíða eftir hvað Sveinki gefur í skóinn svo ekki sé talað um hvað verði í pökk-
unum undir jólatrénu í ár. 

Fyrstu ár barna okkar eru þau mikilvægustu í uppeldinu og mikið atriði að okkur 
takist vel til svo framtíð þjóðfélagsins verði með sem því sem best gerist.  

Þegar börnin eru ung er sennilega þörfin brýnust fyrir mesta fjármagnið því við 
erum að basla við að eignast þak yfir höfuðið, nýjan bíl og taka þátt í lífsgæðakapp-
hlaupinu svo okkar dýmætustu gersemar verða útundan. Eða allavega ekki í fyrsta 
sæti. Það er mjög miður ef við föllum í þann vítahring  að láta vinnuna fá allan okkar 
tíma og missum af börnunum.

MATVÍS bauð félagsmönnum að koma á jólaball með börn, barnabörn og barna-
barnabörn í lok nóvember. Tímasetningin var ákveðin svona snemma til þess að kanna 
hvort félagsmenn væru lausari við áður en jólatörnin byrjað á fullu á vinnustöðunum. 
Það virtist því miður ekki vera, það þurfti að afboða ballið á Akureyri vegna þátttöku-
leysis og það komu um 150 gestir í Súlnasalinn á Hótel Sögu sem er sami fjöldi og 
í fyrra. Það var hrein unun að sjá hvað smáfólkið hafði gaman af Sveinka þó svo að 
sjálfsögðu sum væru svolítið hrædd og ríghéldu í mömmu, pabba, ömmu eða afa.

Þau jólaböll sem ég fór á sem krakki eru mér mjög í fersku minni svo það er einlæg 
von mín að okkur takist að endurvekja jólaböll hjá félaginu svo afkomendur okkar 
geti rifjað upp góðar minningar frá því sem var í boði hjá félaginu sem pabbi eða 
mamma voru í eftir ára tugi.

Ágætu félagar njótið jólahátíðarinnar í faðmi fjölskyldu og ástvina í friði og ró.
Gleðileg jól og farsælt komandi  ár.

Níels S. Olgeirsson formaður
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Mikið hefur gengið á í vinnustaðaeftir-
litinu þetta árið. VR réð til sín eftirlitsfull-
trúa sem kom inn í hópinn sem MATVÍS 
og Efling leiða hérna á höfuðborgarsvæð-

AAf	vinnustaðaeftirliti
inu í veitinga- og gistihúsa bransanum. 
Bætt var verulega í og eru eftirlitsfull-
trúarnir á ferðinni flesta daga vikunnar. 
Af nógu er að taka enda virðist sem það 
opni nýr veitinga– eða gististaður í viku 
hverri. Það hefur færst mikið í aukana að 
ráðnir eru erlendir starfsmenn sem tala 
ekki íslensku og litla ensku. Þeir í öllum 
tilfellum þekkja ekki réttindi sín á íslensk-
um vinnumarkaði. Of kemur fyrir og 
reynt er að leyna þessum starfsmönnum 
fyrir fulltrúum stéttarfélaganna bæði með 
því að greiða ekki af þeim til stéttarfélags 
og eins er þeim komið úr húsi þegar við 
komum í eftirlit. Færst hefur í aukana að 
hælisleitendur séu í vinnu og fólk sem er 
ekki komið með atvinnuleyfi. Það er ólög-
legt í öllum tilvikum enda er þetta fólk 
ekki komið með kennitölu og því með 
öllu ótryggt á íslenskum vinnumarkaði. 
Vinnumansal er orð sem oft hefur komið 
upp í fjölmiðlum undanfarna mánuði og 
hafa eftirlitsfulltrúarnir komist á snoðir 

um það í sínum eftirlitsferðum og hafa 
orð á að það hafi færst í aukana. Í öllum 
tilvikum þegar minnsti grunur er um 
vinnumansal er lögreglan kölluð til. Nú 
er mikil herferð hjá lögreglunni gagnvart 
ólöglegu vinnuafli á höfuðborgasvæðinu 
og hefur vinnustaðaeftirlitið komið 
ábendingum til skila þegar það hefur talið 
ástæðu til. 
Það sem komið hefur upp á yfirborðið í 
eftirlitinu sýnir svo ekki verður um villst 
að það er nauðsyn að halda því úti og 
reyna að efla það frekar því að því miður 
er kjarasamnings – og lögbrotum ekki að 
fækka. Alltof oft komum við inn á staði 
þar sem engir launaseðlar eru gefnir út, 
orlof er borgað út með launum, greitt er 
í rangt stéttarfélag, greitt er undir lág-
markslaunum, hvíldartími er ekki virtur 
og almenn réttindi sem getið er um í 
kjarasamningi virt að vettugi. Þessu þarf 
að útrýma, kannski er besta leiðin til þess 
að herja enn meira á staðina með eftirliti 
og kynna félagsmönnum betur réttindi 
sín. Mikil vakning var þegar MATVÍS 
sendi kjarasamninginn heim með síðasta 
MATVÍS blaði og fjölgaði það mikið 
málum á skrifstofu félagsins. Hvet ég alla 
félagsmenn til að lesa hann yfir og ekki 
hika við að snúa ykkur til félagsins ef þið 
teljið vera brotið á ykkur.

Óskar H. Gunnarsson

Eitt kort
34 vötn
7.900 kr
 Frelsi til að veiða! 

00000

www.veidikortid.is

JÓLAGJÖF VEIÐIMANNSINS!

Nýttu þér sérkjör á 

skrifstofu eða orlofsvef 

fyrir félagsmenn.www.veidikortid.is

http://www.veidikortid.is/
http://www.veidikortid.is/


BBakaralandsliðið	í	Nordic	Bakery	Cup
Dagana 22. og 23. september sl. fór fram 
keppnin Nordic bakery cup og að þessu 
sinni var hún haldin í Stokkhólmi. Vegna 
fjölda áskorana var ákveðið að endurvekja 
íslenskt landslið í bakstri sem myndi taka 
þátt í umræddri keppni. Eftir að fundnir 
höfðu verið einstaklingar sem sáu sér fært að 
fórna frítíma sínum í verkefnið hófst undir-
búningurinn. Þar sem um var að ræða fyrstu 
keppni okkar var vitað með nokkurri vissu 
að gullið kæmi tæpast heim í þetta skiptið 
og yrði þetta nokkurskonar lærdómsferð. 
Til að gera langa sögu stutta var það mál 
manna meðal hinna þjóðanna (Danmörk, 
Noregur, Svíþjóð og Finnland) að Ísland 
gæti verið stolt af sínu fólki og yrði þess ekki 
langt að bíða að við færum að veita þeim 
harða keppni um gullið. Það sem við sem 
stóðum að þessu verkefni getum svo sannar-
lega tekið útúr þessu er að æfingin skapar jú 
kannski meistara en fyrst og fremst skapar 
hún stöðugleika og er undirbúningur fyrir 

næstu keppni komin á fullt skrið. Næst fer 
keppnin fram í Herning 18. og 19. mars 
næstkomandi og reynslunni ríkari mætir sveit 
bakara frá Íslandi til þátttöku og nú verður 
stefnt að verðlaunum. En eitt ber þó að taka 

fram sérstaklega; við eigum aragrúa af virki-
lega flottum fagmönnum í okkar stétt þannig 
að landsliðssæti er og á að vera eftirsóknar-
vert og verður spenndi að sjá hvernig málin 
þróast hjá liðinu.

Daníel K. Ármannsson
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F Flórída			 Nýr	orlofsstaður

MATVÍS og Rafiðnaðarsamband Íslands 
hafa fest kaup á tveimur orlofshúsum á 
Flórída, nánar tiltekið í Rosemont Woods í 
Davenport. Um er að ræða lokað svæði (e. 
gated community) þar sem hliðvarsla er allan 
sólarhringinn. Orlofshúsin eru á tveimur 
hæðum og eru 5 herbergi í hvoru húsi með 
svefnplássi fyrir 10 manns. 4 salerni eru í 
húsunum. Sundlaugar eru við húsin auk þess 
sem leiksvæði er í bílskúrum húsanna.

18 holu golfvöllur er innan svæðisins 
en völlurinn er hannaður af Micheal 
Dasher. Í klúbbhúsi svæðisins er að finna 
veitingastað, bar, sundlaugar með renni-
brautum, tvo tennisvelli og ýmislegt fleira. 
Því er ljóst að félagsmenn ættu að geta 
fundið eitthvað við hæfi innan svæðisins. 

Félagsmenn geta leigt orlofshús í dag-
leigu og er ætlast til að leigutímabil sé 
ekki lengra en 2 vikur en þó er veittur 
sveigjanleiki á að leigja allt að þrjár vikur 
að hámarki. Fast gjald er fyrir hverja nótt 
sem leigð er en einnig þarf að greiða þrifa-
gjald sem rukkað er einu sinni fyrir hverja 
leigu óháð tímalengd.

Fyrsta mánuðinn verða bókunartíma-
bil aðskilin fyrir hvort félag um sig en 
að þeim tíma loknum verður opnað fyrir 
bókanir á bæði húsin, óháð félögum. 
Húsið er tilbúið fyrir félagsmann kl. 16:00 

og er brottför kl. 10:00 að morgni brott-
farardags. Óski félagsmenn eftir því að fá að 
tæma húsið seinna verður viðkomandi að 
leigja aukanótt því þjónustuaðili getur ekki 
klárað þrif sé farið seinna út en kl. 10:00. 
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Við mælumst til þess að félagsmenn hugi að 
þessu þegar húsið er bókað.

Þegar flogið er til Orlando 
International Airport (MCO) þá tekur 
um 40 mínútur að keyra á orlofssvæðið 
(u.þ.b. 55 km). Einfaldast er að keyra 
Norður eftir vegi 1-A inn á veg 528 
WEST til Vesturs frá flugvellinum. Af 
528 er farið inn á I-4 til Vesturs (I-4 
WEST) í átt að Tampa. Þægilegast er að 
far út af I-4 á Exit 58 og fylgja skilti sem 
vísar á Poinciana/Kissimmee og fara á 
Osceola Polk Line Rd. Því næst er beygt 
til hægri inn á Lake Wilson Rd. Næst 
kemur vinstri beygja inn á Ronald Reagan 
Pkwy. Þegar komið er að gatnamótunum 
á US-17 þá er beygt til hægri. Þá nálgast 

maður svæðið Providence og beygir til 
vinstri inn á svæðið. Þar kemur maður að 
lokuðu hliði þar sem vörður mun hleypa 
manni inn.

Auðveldast er að sjálfsögðu að nota 
GPS tæki eða Google Maps í farsíma 
(hugið vel að gagnamagni í farsíma) til 
þess að finna svæðið og þá er leitað eftir 
„Rosemont Woods at Providence“.
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J Jólahlaðborð

Nú fer tími árlegra jólahlaðborða að 
bresta á, með góðum mat og væntingum 
um frí og náðuga tíma. Fyrir marga er 
þetta hápunktur ársins, en fyrir aðra er 
um að ræða erfiðasta atburð ársins.

Fjöldi vitnisburða félaga okkar stað-
festir þetta.

„Ég veit ekkert verra en að vinna við 
veitingastörf á jólahlaðborðstímum. Þegar 

ég var 17 ára reyndi gamall karl að toga 
í mig og láta mig sitja í kjöltu sinni og 
sagði: „Viltu ekki tylla þér aðeins, stúlkan 
mín!“

„Það var þröngt á milli borðanna og 
ég átti að fara að taka dúka af þeim beint 
fyrir aftan tvo karla. Þá tekur annar þeirra 
í rassinn á mér...“

„Þegar hofmeistarinn gekk fram hjá tók 

hann um mjaðmirnar á mér og þrýsti mér 
upp að klofinu á sér.“ 

Um helmingur alls þjónustustarfsfólks 
á Norðurlöndum hefur orðið fyrir kyn-
ferðislegri áreitni viðskiptavina. Mikil 
áfengisneysla í kringum jólin bætir hvorki 
ástandið fyrir starfsmenn, starfsfélaga né 
gesti.

Það hefur í för með sér tvöfalda 
áhættu að vera starfsmaður veitingastaðar. 
Sumpart vegna þess að sumir gestanna lifa 
í þeirri trú að káf og klámsyrði séu hluti 
af þeirri þjónustu sem þeir greiða fyrir. 
Sumpart vegna þess að þau sem verða 
verst úti vegna kynferðislegrar áreitni eru 
ungar konur sem búa við lélegt starfsör-
yggi. Tilfinningin að standa höllum fæti í 
starfi gerir ekki auðveldara að takast á við 
vandann gagnvart mönnum í hærri stöðu. 
Viðbrögð eins og „þetta var nú varla svo 
hættulegt“ eða „viðskiptavinurinn hefur 
alltaf rétt fyrir sér“ skapar vinnumenningu 
sem leiðir til þöggunar þar sem kynferðis-
leg áreitni er þögguð niður og er fyrirbæri 
sem ætlast er til að fólk láti yfir sig ganga. 
Aðgengi að starfsmönnum breytist í hluta 
af þjónustunni við viðskiptavinina.

Í margra augum byggja jólahlaðborðin 
á gamalli hefð sem ánægjuleg samveru-
stund, tækifæri til að neyta meira af 
sterkum drykkjum en endranær. Áfengi er 
liður í að örva stemninguna sem í augum 
annarra er eitthvað sem skapar andrúms-
loft fyrir tvírætt orðfar, ósmekklegt grín og 
endar með snertingu á röngum stöðum. 

Látum jólahlaðborðin vera skemmtileg 
tækifæri fyrir alla. Veitingastarfsmenn eru 
#notonthemenu.

Sexuella trakasserier är...
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JJólahlaðborð Myndir	frá	jólaball	Matvís
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Í Íslenska	lambakjötið

Gæði íslenska lambakjötsins hafa versnað 
mjög mikið eftir að sláturhúsum fækkaði 
og nýjar slátrunaraðferðir teknar upp.

Matreiðslumenn og veitingamenn eru 
smeykir við að bjóða lambakjöt í veislur 
vegna óvissu um hvernig kjötið kemur 
út eftir eldun. Við fáum einstaka vöðva 
eins og kæfu en aðra eins og skósóla. Það 
er erfitt að átta sig á hvers vegna það er 
en helst dettur manni í hug að það fari 
eftir rafmagninu sem sett er á skrokk-
ana. Nokkrir matreiðslumeistarar hafa 
verið að skoða þetta undanfarin ár og 
sent fjöld ummæla matreiðslumeistara, á 
alla sláturleyfishafa, án mikils árangurs. 
Leyfishafarnir hafa ekki gefið þeim full-
nægjandi skýringar á því af hverju einstaka 
vöðvar verða eins og drulla.

Sú var tíðin að íslenska lambakjötið 
var notað spari í Noregi og Danmörku en 
annað lambakjöt eins og það nýsjálenska 
var hversdags. Íslenska kjötið var miklu 
betra en dýrara. Nú hafa sláturleyfishafar 

tekið upp nýsjálensku aðferðina og gera 
þetta með hraði. Dýrin fá ekki að jafna 
sig eftir langa flutninga áður en þeim er 
slátrað. Skrokkarnir eru svo frystir mjög 
fljótlega eftir að þeim er slátrað og kjötið 
fær ekki að brjóta sig. Til þess að geta 
haft mikinn hraða á er skrokkunum gefið 
rafmagn, í stað eðlilegra niðurbrota á 
mjólkursýrum og ensímum eftir slátrun. 

Sláturleyfishafar lækkuðu verð til 
bænda vegna þess að það voru svo miklar 
birgðir til í landinu. Þegar betur var að 
gáð voru engar birgðir svo því var snúið 
yfir á að það yrðu væntanlega miklar 
birgðir á næsta ári. Þess vegna varð að 
lækka verð til bænda í ár. 

Það eiga ekki að safnast upp miklar 
birgðir af lambakjöti þegar við erum að 
taka á móti öllum þessum ferðamönnum. 
Ef matreiðslumenn gætu treyst því að 
lambakjötið væri gott væru þeir ófeimnir 
að bjóða það og í raun ætti enginn 
erlendur ferðamaður að fara frá Íslandi án 

þess að hafa borðað lambakjöt í nokkrum 
útfærslum. Ef svo færi er ég hræddur um 
að okkur vantaði aðeins meira lambakjöt.

Það þarf að einfalda regluverkið og 
gera bændum kleift að slátra í minni 
byggðakjörnum í endurbættum aflögðum 
sláturhúsum, eins og gert er í Borgarnesi. 
Einnig mætti hugsa sér að löggiltur slátr-
ari, sem yrði sennilega að hafa dýralækni 
með sér, keyrði á milli bæja sem hefðu 
góða aðstöðu til þess að slátra, láta kjöt 
hang í nokkra daga og góðan frysti til þess 
að frysta það. Bændur gætu með því selt 
kjötið beint til veitingahúsa, verslana og 
minni kjötiðnaðarfyrirtækja sem ekki eru í 
eigu risanna.

Það þarf að setja reglur sem skylda 
sláturhúsin til að fara vel með dýrin og 
láta kjötið hanga í þar til gerðum kælum 
áður en það er fryst. 

Níels Sigurður Olgeirsson,  
formaður MATVÍS

T Trúnaðarstörf	fyrir	MATVÍS
Ágætu MATVÍS félagar

Uppstillingarnefnd hefur hafið störf 
til að stilla upp lista fyrir næsta aðalfund 
MATVÍS. Allir geta gefið kost á sér í 
störf fyrir félagið og hvetjum við alla sem 
eru tilbúnir og hafa áhuga á að bæta hag 
félagsmanna okkar að gefa kost á sér.

Þeir sem hafa áhuga, og eru tilbúnir 
til félagsstarfa, hafa gott aðgengi að nám-
skeiðum sem í boði eru fyrir þá sem gegna 
trúnaðarstörfum fyrir MATVÍS, sér að 
kostnaðarlausu.

Uppbygging félagsins er þannig að það 
eru 3 aðal- og 3 varamenn í stjórn hvers 
sviðs. Stjórnin er skipuð 5 aðal- og 4 vara-
mönnum. Trúnaðarráð er samsett af aðal- 
og varamönnum í stjórn og 4 aðilum sem 
kosnir eru sérstaklega, auk tveggja til vara.

Áhugasamir eru beðnir að tilkynna það 
á skrifstofu Matvís á matvis@matvis.is eða 
í síma 580-5240 fyrir 10. janúar eða að 
snúa sér til uppstillingarnefndar  
hrefnaherm@gmail.com

mailto:matvis@matvis.is
mailto:hrefnaherm@gmail.com
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S

MATVÍS hefur keypt nýja eign á Spáni. 
Til stendur að selja gömlu íbúðina en 
ætlum við þó að halda henni næsta sumar 
og sjá hver aðsóknin verður og hvort þörf 
sé á tveimur íbúðum þar.

Íbúðin er í glænýju og vönduðu fjarka-
húsi á frábærum stað á La Zeniasvæðinu, 
stutt frá Villamartin. Hún er með þrjú 
svefnherbergi og tvö baðherbergi, u.þ.b. 50 
mín. akstur frá Alicante flugvelli. Þá er um 
20 mín. göngufæri á fallega strönd og 15 
mín. í La Zenia Boulevard, nýju og flottu 
verslunarmiðstöðina. Örstutt göngufæri er 
í Los Dolces þjónustukjarnann, þar sem er 
gott úrval veitingastaða og verslana. Gróið 
og fallegt umhverfi.

Hvert hús er með fjórum horníbúðum. 
Um er að ræða glæsilega eign á tveimur 
hæðum, allar með sér inngangi. Á neðri 
hæð er gengið inn í rúmgott alrými, eld-
hús vel tengt borðstofu og stofu. Rúmgott 
svefnherbergi og baðherbergi. Á efri hæð 
eru tvö svefnherbergi og baðherbergi og 

Spánn	 	 Ný	íbúð

útgengi er á stórar svalir. Góð sameign með 
fallegum sameiginlegum sundlaugargarði.

Sér bílastæði á lokaðri lóð fylgir.
Falleg hvít sandströnd sem liggur að 

Miðjarðarhafinu er í stuttu göngufæri og 
hefur hún fengið BLUE FLAG viður-
kenninguna. Þar eru fallegar gönguleiðir 
og skemmtilegt “promenaði” er meðfram 
ströndinni sem býður upp á skemmtilegar 
gönguferðir.

Fjölbreytt úrval verslana og veitingastaða 
er í örstuttu göngufæri, t.d. í Los Dolces og 
La Zenia Boulevard, sem er ný og glæsileg 
miðstöð verslana, veitingastaða og fjöl-
breyttrar afþreyingar. Að Alicante flugvelli 
er um 50 mín. akstursleið. Að miðborg 
Torrevieja er um 15 mín. akstursleið og er 
þar úrval verslana og veitingastaða, báta-
höfn og fleira. Fjölbreytt úrval golfvalla er í 
nágrenninu, t.d. Villamartin, Las Ramblas, 
Campoamor, Las Colinas, La Finca of 
fleiri. Stutt er í dýragarðinn í Elche.
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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

fastus.is

Fastus er aðalstyrktaraðili 
Bocuse d’Or á Íslandi

VELJA CONVOTHERM OFNA Í ELDHÚSIN SÍN

Viktor Örn Andrésson
bronsverðlaunahafi í Bocuse d’Or 2017

Margir af færustu matreiðslumönnum heims treysta á Convotherm ofnana. Convotherm ofnarnir hafa 
margsannað sig sem einir af bestu ofnunum sem völ er á fyrir fagmenn, veitingahús, hótel og mötuneyti.

Keppendurnir í Bocuse d’Or nota Convotherm ofna. Hvað með þig?
Kíktu til okkar í Fastus og kynntu þér úrvalið. Convotherm ofnarnir fást
i mörgum mismunandi útgáfum og útfærslum.

FÆRUSTU MEISTARAKOKKAR HEIMS

http://fastus.is/
http://fastus.is/
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Veitt verða verðlaun fyrir lausn á krossgátunni.
Verðlaun nema 10.000 kr.

Lausnir sendist til: MATVÍS / Krossgátan,
Stórhöfða 31, 112 Reykjavík

Svar þarf að berast fyrir 1. júní 2017

Lausnarorð:

Nafn:

Heimili:

Kennitala:

Lausn	á	krossgátu
síðasa	tölublaðs

Lausnarorð
Hjólabretti

Vinningshafi
Smári Helgason

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

krossgátugerð:
Bjarni sími: 

845 2510

Teikning:
RM.

eftirprentun
bönnuð

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9
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hott

2 eins
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ljóskerinu
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flíkin
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tvíhljóði
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safni

beita
------------
áforma

miskunni
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andvari
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biti
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HJÓLABRETTI

Veit á vandaða lausn

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

fastus.is

Fastus er aðalstyrktaraðili 
Bocuse d’Or á Íslandi

VELJA CONVOTHERM OFNA Í ELDHÚSIN SÍN

Viktor Örn Andrésson
bronsverðlaunahafi í Bocuse d’Or 2017

Margir af færustu matreiðslumönnum heims treysta á Convotherm ofnana. Convotherm ofnarnir hafa 
margsannað sig sem einir af bestu ofnunum sem völ er á fyrir fagmenn, veitingahús, hótel og mötuneyti.

Keppendurnir í Bocuse d’Or nota Convotherm ofna. Hvað með þig?
Kíktu til okkar í Fastus og kynntu þér úrvalið. Convotherm ofnarnir fást
i mörgum mismunandi útgáfum og útfærslum.

FÆRUSTU MEISTARAKOKKAR HEIMS
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Gleðileg	Jól
Stjórn og starfsfólk MATVÍS óska 
félagsmönnum og fjölskyldum þeirra 
gleðilegra jóla og farsældar á komandi 
ári.

Opnunartími skrifstofu um hátíðina, 
verður eftirfarandi.

27.	desember	
Opið frá 13:00–16:00

28.	desember	
Hefðbundinn opnunartími

29.	desember	
Hefðbundinn opnunartími

02.	janúar
Opið frá 13:00–16:00

AtAfhending	sveinsbréfa	í	Hörpu

Afhending sveinsbréfa fór fram föstudag-
inn 22. september sl. í Hörpu en þá fengu 
samtals 43 nýsveinar skírteini sín afhent. 
Sveinsprófin fóru fram í maí síðastliðnum. 
Í matreiðslu luku 23 sveinsprófi, í fram-
reiðslu samtals 10, í kjötiðn samtals 8 og 
2 í bakaraiðn. 

Í sveinsprófunum í maí var Íris Jana 
Ásgeirsdóttir nemi á Fiskfélaginu með 
hæstu einkunn í matreiðslu. Í framreiðslu 
var Rósa Borg Guðmundsdóttir nemi á 
Bláa lóninu með hæstu einkunn. Í kjötiðn 
var Einir Björn Ragnarsson nemi hjá 
Ferskum kjötvörum hæstur á prófi og í 
bakaraiðn var hæstur á prófi Gunnlaugur 
Arnar Ingason nemi hjá Valgeirsbakaríi.

Ú
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Ú Úrslitakeppni	matreiðslu-	og	
framreiðslunema	2017	

Föstudaginn 22. september fór fram 
úrslitakeppni nema í matreiðslu og fram-
reiðslu um titilinn framreiðslu- og mat-
reiðslunemi ársins 2017. Keppnin fór 
fram í Hörpu og hófst kl. 12. Stigahæstu 
nemarnir í keppninni munu taka þátt í 
Norrænu nemakeppninni sem fer fram 
í Kaupmannahöfn dagana 20.–21. apríl 
2018. Samtök ferðaþjónustunnar og 
MATVÍS standa fyrir þátttöku Íslands í 
Norrænu nemakeppninni.

Í	keppni	matreiðslunema	sigruðu	þeir:
Hinrik Lárusson, nemi á Radisson SAS 
Blu, meistari Sigurður Helgason og

Steinbjörn Björnsson, nemi á 
Kolabrautinni, meistari Bjarni Gunnar 
Kristinsson.

Verkefni matreiðslunema var að mat-
reiða forrétt, aðalrétt og eftirrétt fyrir níu 
einstaklinga. Í forrétt var íslenskt haust-
grænmeti. Rétturinn mátti ekki innihalda 
mjólkurafurðir eða hnetur. Rétturinn 
var framreiddur af fati. Í aðalrétt var 
kjúklingur og risottó, ásamt heitri sósu. 
Aðalréttur var framreiddur af fati og í eft-
irrétt voru jarðarber, marens og heit sósa. 
Eftirrétturinn var framreiddur á diskum. 

Dómarar í keppninni voru þeir Bjarki 
Hilmarsson, Guðmundur Guðmundsson, 
Bjarni Siguróli Jakobsson og Helmut 
Müller.

Í	keppni	framreiðslunema	sigruðu	þeir:	
Axel Árni Herbertsson, nemi á Bláa lón-
inu, meistari Jakob Már Harðarson og

Sigurður Borgar Ólafsson, nemi á 
Radisson Blu Hótel Saga, meistari Lovísa 
Grétarsdóttir. 

Verkefni framreiðslunemanna voru 
blöndun áfengra- og óáfengra drykkja; 
eldsteiking; fyrirskurður á heilum kjúkl-
ingi; servíettubrot; kvöldverðaruppdekkn-
ing, ásamt blómaskreytingu og framreiðsla 
á fjórum réttum ásamt vínum. 

Dómarar voru þeir Trausti 
Víglundsson, Ólafur Ólafsson, Baldur 
Sæmundsson, Jón Bjarni og Sigmar Beck 
Rand. 

Sigurður Borgar Ólafsson - Axel Árni Herbertsson

Hinrik Lárusson - Steinbjörn Björnsson
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Við erum sterkari þegar við vinnum saman. Stafir lífeyrissjóður og 
Sameinaði lífeyrissjóðurinn hafa nú sameinast í einn öflugasta 
lífeyrissjóð landsins undir merkjum Birtu. Saman erum við sterkari!

EINN ÖFLUGASTI LÍFEYRISSJÓÐUR LANDSINS
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