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Kæru félagar
Nú þegar árinu fer senn að ljúka 

er rétt að staldra við, horfa um öxl og 
skoða hvað farið hefur vel og  hvað 
miður.

Eins og alkunna er reynist mjög erfitt 
að fá afgreiðslufólk til starfa og hjá sum-
um fyrirtækjum ríkir hálfgert neyðar-
ástand vegna manneklu.  Ég hef því velt 
því fyrir mér hvort LABAK ásamt öðrum 
hagsmunasamtökum eigi að koma að 
þessu máli? Ástandið fer bara versnandi.

Í byrjun árs höfðum við áhyggjur af 
háu raforkuverði en með þrautseigju og 
samstarfi bakara og Samtaka iðnaðarins 
náðum við góða lendingu í þeim málum 
miðað við aðstæður og höfum við nú gert 
samkomulag við Hitaveitu Suðurnesja.  Í 
þessu máli sýndi sig hve samstaða meðal 
okkar skiptir miklu máli.

Á síðasta aðalfundi var tekin ákvörðun 
um að næsta markaðsátak yrði um gróf 
brauð og hollustu brauða. Ákveðið var að 
láta útbúa bækling og dreifa síðan til 
viðskiptavina. Þetta átak tel ég að hafi 
heppnast gríðarlega vel.  Birgjar okkar 
tóku vel við sér og bakarar hafa sett í 
margar nýjar brauðtegundir í ofninn.

Á haustdögum var farin hópferð á 
vegum LABAK á IBA í Munchen.  Farar-
stjórar voru að vanda Ragnheiður og 
Þóra. Hópurinn hafði hótelið nánast út af 
fyrir sig og þar skapaðist mikil og góð 
stemmning. Á kvöldin sáu Arnór og fjöl-
skylda um spil og söng við mikinn fögnuð 
viðstaddra og var þetta í heildina virki-
lega skemmtileg ferð.

Á síðari árum hefur orðið mikil breyting 
á umhverfi bakara og má þar t.d. nefna 
að innflutningur á brauðvörum hefur auk-
ist mjög. Innfluttar brauðvörur sjást æ 
víðar og á metnaðarfyllstu veitingastöð-
um eru t.d. borin fram upphituð innflutt 

bls.  3bls. 2bls. 2 bls.  4

Landssamband bakarameistara óskar 
félagsmönnum og öðrum lesendum blaðsins 

gleðilegrar jólahátíðar, árs og friðar

rúnstykki. Þetta breytta umhverfi bakara 
hefur orðið til þess að þeir leggja ríkari 
áherslu á búðirnar sínar enda hafa þeir 
gert sér grein fyrir að það að auglýsa og 
gera sig sýnilegri er arðbær og nauðsyn-
legur fórnarkostnaður.  Þegar einn okkar 
auglýsir vekur hann athygli á öllum hin-
um.

Ég vona að næsta ár verði okkur eins 
gott og það sem er að líða.

Kveðja Reynir Carl Þorleifsson

P.s. Sá stórviðburður gerðist á árinu að 
Ragnheiður Héðinsdóttir varð fimmtug. 
Hjartanlega til hamingju Ragnheiður.
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Mosfellsbakarí opnaði nýlega glæsi-
lega verslun í Miðbæ við Háaleitis-

braut eftir gagngerar endurbætur.  Inn-
réttingar eru allar að ítölskum hætti, 
hannaðar á Ítalíu eftir forskrift eigenda 
bakarísins.  Verslunin skiptist í nokkur 
svæði, hefðbundið afgreiðsluborð með 
bakaríisvörum, eyju með súkkulaði, kaffi, 
konfekt- og ísafgreiðslu, sæti fyrir gesti 
og skápa með alls konar góðgæti.  Versl-
unin, sem er í senn glæsileg og hlýleg, á 
sér ekki hliðstæðu á hér á landi og við-
brögðin hafa ekki látið á sér standa. Þar 
er alltaf ös.  Á bak við verslunina hefur 
Hafliði Ragnarsson, konfektmeistari, 
komið sér upp glæsilegri aðstöðu fyrir 
konfektgerðina.

Kaka ársins 2007
Á félagsfundi LABAK í lok október 

síðastliðnum var ákveðið að endur-
vekja keppnina um Köku ársins.  Fyrir-
komulag verður svipað og áður en að 
þessu sinni verður leitað út fyrir bakara-
stéttina að dómurum.  Þátttaka í keppn-
inni einskorðast við félagsmenn LABAK 
og starfsmenn þeirra.  

Keppnin felst í því að búa til bragðgóða 
og fallega köku úr auðfengnum hráefnum 
þannig að auðvelt sé að framleiða hana 
með þeim aðferðum sem almennt tíðkast 
í bakaríum.  

Keppnin verður haldin miðvikudaginn 
10. janúar 2007 í bakaradeild Hótel- og 
matvælaskólans í Kópavogi.  Þangað á að 
skila kökum í tveimur eintökum u.þ.b. 15 
cm í þvermál (passleg í LABAK kassann) 
milli klukkan tíu og tólf en dæmt verður í 
keppninni samdægurs.  Kökunni á að 
fylgja uppskrift ásamt nafni og síma-
númeri höfundar í lokuðu umslagi.  Veitt 
verða verðlaun fyrir sigurkökuna.  Úrslit 

Ný og glæsileg verslun Mosfellsbakarís

Iðan fræðslusetur ehf. tók til starfa 
í maí síðastliðnum.  Hún varð til við 
samruna fjögurra fræðslumiðstöðva í 
iðnaði, Fræðslumiðstöðvar málmiðn-
aðarins, Fræðsluráðs hótel- og mat-
vælagreina, Menntafélags bygging–
ariðnaðarins og Prenttæknistofnunar.  
Iðan hefur tekið yfir alla starfsemi 
Fræðsluráðs hótel- og matvælagreina 
og Ólafur Jónsson, sem áður gegndi 
starfi framkvæmdastjóra FHM, er nú 
sviðsstjóri matvæla- og veitingasviðs 
Iðunnar og tengiliður matvælagrein-
anna.  Fyrst um sinn verður Iðan til 
húsa á Hallveigarstíg 1, fyrstu hæð.  
Með tilkomu Iðunnar er stefnt að því 
að stórefla þjónustu við iðnaðinn á 
sviði símenntunar en auk þess mun 
Iðan taka þátt í þróunarverkefnum um 
hæfni í iðnaði og iðnmenntun og leiða 
samskipti við opinbera aðila á sviði 
iðnmenntunar.

verða kynnt bökurum um leið og þau 
liggja fyrir.  

LABAK félagar eru hvattir til að taka 
þátt í keppninni og veita jafnframt 
starfsmönnum sínum stuðning og 
svigrúm til að senda inn kökur.

Félagið auglýsir kökuna helgina 2.-4. 
febrúar 2007 og mikilvægt er að allir 
félagsmenn hafi hana á boðstólum þá 
helgi.  

Hafliði í 

ríki sínu

Ös í konfektgerð
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Stórbrotin tækni  
á IBA 2006

Fjölmennur hópur félagsmanna LABAK 
og birgja heimsótti vörusýninguna 

IBA 2006 í október síðastliðnum.  Þetta 
er stærsta bakarasýning í Evrópu og því 
geysilega margt að skoða, eins og vænta 
mátti, bæði fyrir gríðarstór verksmiðju-
bakarí og minni einingar.  Bakarar voru 
mjög ánægðir með sýninguna og margir 
lögðu drög að viðskiptum.  Íslensku 
birgjarnir buðu til kynninga á sýningar-
svæðinu eins og sjá má á myndunum.
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Markaðsmál félagsins á árinu hafa 
fremur einkennst af almennum auglýs-
ingum, til að hvetja til brauðneyslu, en 
sértækum átaksverkefnum.  Ákveðið var 
að endurprenta ítalska uppskriftabæk-
linginn og láta liggja frammi í bakaríum í 
sumar og hvetja um leið í auglýsingum til 
að nota brauð með matnum. Í haust gaf 
félagið út fræðslubækling með upplýsing-

Markaðsmál

Þar finnur þú bakarí um land allt

í bakaríum innan Landssambands bakarameistara

Girnilegt og brakandi gott
grillbrauð í allt sumar

um um nauðsyn trefja í fæði og hvatti 
um leið til neyslu á grófum brauðum.  
Einnig var prentað veggspjald til fróðleiks 
fyrir starfsfólk bakaríanna.  Að sögn bak-
ara vakti bæklingurinn mikla athygli og 
eftirspurn eftir grófari brauðum hefur 
stóraukist í kjölfarið. Félagsmenn eru 
hvattir til að fylgja þessu verkefni vel 
eftir með því að láta bæklinginn liggja 
frammi, leggja aukna áherslu á gróf 
brauð og auglýsa þau á eigin vegum.  Þá 
hafa jólaauglýsingar verið með hefðbund-
nu sniði í desember.

-
Aðalfundur og 
kaupstefna 2007
Aðalfundur LABAK verður haldinn 
laugardaginn 3. mars 2007 á Grand 
Hótel Reykjavík.  Í tengslum við fund-
inn efnir félagið til kaupstefnu, líkt og 
gert var á aðalfundi 2005, þar sem 
félagsmenn geta kynnt hver öðrum 
hugmyndir að samstarfsverkefnum og 
framleiðslu fyrir aðra. Einnig verður 
birgjum boðið að kynna bökurum 
hráefni.

Félagsfundur 2006
LABAK hélt félagsfund í lok október 
þar sem rædd voru ýmis aðkallandi 
málefni, s.s. rafmagnskaup, markaðs-
mál, keppni um Köku ársins og nor-
rænt samstarf.  Öll norrænu samtökin 
fást við svipaða hluti þrátt fyrir stærð-
armuninn.  Endurnýjun í bakarastétt er 
lítil og allir þurfa að takast á við sama 
reglugerðafarganið.  Flestir eða allir 
leggja áherslu á trefjar og gróf brauð í 
markaðssetningu sinni.       
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