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är i ständig
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Maria Friberg Green
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hantverk • form • design • estbl. 1904

Ljuslykta
875 kr

Brosch
Grytnäs
Barbro
från 595 kr

Ullfilt
Lycka Form
Sittunderlag 295 kr
Barnfilt 950 kr
Liten 1 995 kr
Stor 3 250 kr

Bricka
Stor 795 kr
Liten 495 kr

Järvsö, ljusstake
695 kr

ÖPPETTIDER

WEBSHOP w w w. l e k s a n d s h e m s l o j d . s e

Tomte
939 kr

Det finns en underbar butik med vackra kläder i Gassarvet, Siljansnäs.
Allt i butiken är egen design och tillverkat i Sverige. Allt är handskräddat.
Hittar du inte din egen storlek, syr vi gärna upp bara för dig.

1 oktober-31 mars

Onsdag & Fredag 10-18 Torsdag 10-20 Lördag 10-15

Gassarvet, Overvägen 75, Siljansnäs. Tel 070 7533808, www.pirjodesign.se
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Vi vill så ett frö
till en ny relation
Vi vill så ett frö
till en ny relation
Vi på Nordea vill önska dig varmt välkommen att besöka
våra kontor i Dalarna.
Vi på Nordea vill önska dig varmt välkommen att besöka
vill vi gärna träffas för att berätta vad vi kan göra för dig och vad vi har att erbjuda.
våraNu
kontor
i Dalarna.
Vi kan hjälpa dig med en helhetslösning som ger en balanserad privatekonomi och du får
konkreta förslag på lösningar kring ditt bolån, familjens sparande och era försäkringar.
du och
familjen
drömmar
ni kan
vill förverkliga
på erbjuda.
Nordea i Dalarna gärna
Nu vill viOm
gärna
träffas
för atthar
berätta
vad vi
göra för digi framtiden
och vad vivill
harviatt
hjälpadig
er hitta
att göra detsom
möjligt.
Vi kan hjälpa
med ett
en sätt
helhetslösning
ger en balanserad privatekonomi och du får
konkreta förslag på lösningar kring ditt bolån, familjens sparande och era försäkringar.
Om du och familjen har drömmar ni vill förverkliga i framtiden vill vi på Nordea i Dalarna gärna
hjälpa er hitta ett sätt att göra det möjligt.
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Nordea Dalarna
Tel: 0771-22 44 88
nordea.se
Nordea Dalarna

Varmt välkommen!

Tel: 0771-22 44 88
nordea.se

PS. Är du redan kund hos oss och vill ha en rådgivning är du givetvis också
välkommen att kontakta oss/din Personliga Bankman.
Varmt välkommen!
PS. Är du redan kund hos oss och vill ha en rådgivning är du givetvis också
välkommen att kontakta oss/din Personliga Bankman.

Adresskälla:

INNEHÅLL
7 VÄLKOMMEN

28 SARAS SMAKER

43 TÄPP LARS

10 PORTRÄTT: NADINE SAULNIER 32 SKAFFERIET

45 BOKTIPS

16 KREATIVA

34 JULGODIS

46 I ALBUMET

20 DALALIV HÄLSAR PÅ

37 EN HELG I MITT MORA 48 KALENDARIUM

27 ÅTERBRUKAREN

40 KROPP & SJÄL

Nordea Bank AB (publ) Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm. Nordea 105 71 Stockholm.

Adresskälla:

4

Nordea Bank AB (publ) Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm. Nordea 105 71 Stockholm.
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Premiär för ett
elegant magasin
Egentligen är magasinet du håller i din hand slitet, nött och tummat.
Det må vara Dalalivs premiärnummer, men i fantasin har det funnits
i många år. Du vet hur det kan vara... Din väg korsar någon annans
och bitarna faller plötsligt på plats. Dalaliv, som sedan flera år tillbaka lever på nätet, blir nu ett gratismagasin i pappersformat, född
ur ett samarbete mellan en skribent och en grafisk formgivare.

NYHETER FRÅN ECCO

&
Följ oss på Facebook
nytt
Instagram för senaste

Vardagar 10-18 - Torsdagar 10-20 - Lördagar 10-15
TORGET 7, LEKSAND - 0247-346 80

stilimora.nu

Kyrkogatan 21, Mora

0250-164 40

När vi fyller Dalaliv med innehåll ser vi framför oss läsare som gillar
att shoppa, som uppskattar hantverk och design från Dalarna och är
nyfikna på kreativa människor. Läsare som gillar utflykter och gärna
sitter på mysiga caféer eller skämmer bort sig med besök på spa.
Och framför allt, läsare som älskar det sköna livet i hjärtat av Dalarna!
I premiärnumret berättar hälsoprofilen Malin Dahlgren om sitt Mora,
vi skriver om äventyraren och food truck-ägaren Nadine Saulnier i
Dala-Floda och så har vi hälsat på hemma hos inredaren Maria Friberg Green i Rättvik. Vissa temasidor och profiler, som matkreatören
Sara Nyström, bokhandlarparet Lina och Alexander Zackrisson och
kåsören Täpp Lars Arnesson, återkommer under 2015 då vi planerar
att ge ut sex nummer.
Kom ihåg att du även kan följa oss på dalaliv.se och på Facebook där
vi har en guide med utvalda butiker, caféer, hotell och kreativt dalfolk.

Färg i Påse är en ekologisk
äggoljetempera du enkelt blandar
hemma. Välj bland 300 kulörer och
vill du blanda din egen kulör finns
vägledning i boken Jordens Färger.

Vi skriver helt enkelt om sådant som vi själva vill läsa om – delge oss
gärna dina önskemål på reportage. Vår förhoppning är att Dalaliv ska
ge dig många tips och hjälpa till att sätta guldkant på din dag.
Trevlig läsning!

Åsa och Lina

Öppettider se www.fargapoteket.se
eller ring 073-806 55 09
Färgapoteket finns i Tällbergs stationshus.

Åsa Pellas

Lina Rörvall
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Dalaliv
året runt på
dalaliv.se och
Facebook!

Skribent &
ansvarig utgivare
Åsa Pellas
Layout & grafisk form
Lina Rörvall

DET SKÖNA LIVET I HJÄRTAT AV DALARNA

NR 1 2014

Saras Smaker
VINTERMENY
Mitt hem
är i ständig
förändring

Varsågod,
ta med
magasinet
hem!

Maria Friberg Green

NYTT LYXIGT MAGASIN

1

Omslagsbild
Foto: Åsa Pellas
Modell: Rebecca H Eriksson
Kläder Carl Ohlsons,
vantar Birgitta Engberg.
Upplaga
10 000 ex.
Tryck
Wasa-tryck
Dalaliv hem i brevlådan?
Skriv ditt namn och din
adress på ett kuvert (C4)
och frankera med 28 kr
i porto. Lägg det i ett
kuvert och skicka till Dalaliv.
Adress
Dalaliv
Beckoxvägen 11
793 32 Leksand
Annonsbokning & kontakt
Åsa Pellas
tel 070-345 03 11
asa@dalaliv.se
Lina Rörvall
tel 070-496 06 51
lina@dalaliv.se
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Butiken med det lilla
extra för riktiga hus & hem.
Erbjudande för
Dalalivs läsare!

Handla
för 500 kr
och få en pumpflaska
Gysinge linoljesåpa
(0,5 liter)

TIDSTRANDSVÄGEN 3, SÅGMYRA OUTLET | 08-662 00 48

www.sagmyrabyggnadsvard.se

Vi har fyllt vår butik med
julens dekorationer!
Tomtar, glitter, granar,
elljusstakar samt ljus &
ljuslyktor i olika storlekar.
Allt till låga priser!

SKYRUP

®

OUTLET

Vi trycker
Dalaliv!
Höstens och julens nyheter
finns nu i butiken!
Ljuslyktor & ljusstakar i
glas & smide samt inredningsdetaljer & presenter till
mycket bra priser!

etabl. 1925

0250-51 00 50 | tryckeriet@wasa-tryck.se

Vardagar 10–19 - Helger 10–17
023-596 60 – TIDSTRANDSVÄGEN 1 – SÅGMYRA

www.sagmyraoutlet.se
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PORTRÄTT

Nadines
food truck

10
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I DET KARGA LANDSKAPET, PRECIS PÅ GRÄNSEN MELLAN KINA OCH KIRGIZISTAN, GÖR DEN
KANADENSISKA ÄVENTYRAREN NADINE SAULNIER EN HELOMVÄNDNING MED SIN CYKEL. HON FÅNGAR STUNDENS INGIVELSE OCH BYTER SÅVÄL RESESÄLLSKAP SOM SLUTDESTINATION. MED FACIT
I HAND VAR DET JUST DEN HÄNDELSEN SOM FÖRDE NADINE TILL SVERIGE. I DAG, 14 ÅR SENARE,
DRIVER NADINE EN EKOLOGISK MATSERVERING PÅ FYRA HJUL MED UTGÅNGSPUNKT I DALA-FLODA.

EN SVENSK
DESIGNFÅTÖLJ MED
INBYGGD MASSAGE.

Det är en grå höstdag i oktober och lunchtid.
Tidigare samma dag har Nadine parkerat sin
food truck mitt i Dala-Floda. Serveringsluckan
längs bilens ena långsida är öppen. Luckans
nedre del bildar en bardisk, den övre ett tak.
Färgglada vimplar vajar i vinden och inne i
matvagnen skymtar Nadine med en stekspade
i handen. En ung man, med två små barn i en
vagn, har precis tagit emot sina matlådor. Dagis
har stängt och lunchen fick bli en utflykt till
Nadines food truck. Dalaliv beställer vegetarisk
currygryta med mango chutney och citrongräs
och får en pratstund med Nadine. I världens
storstäder utgör en food truck inget exotiskt
inslag i gatumiljön. Men när den dyker upp på
en liten dalaort, då höjer man på ögonbrynen.
Berätta, hur hamnade du här?

12

Mat på fyra hjul.

– Jag växte upp strax norr om Quebec i den
fransktalande delen av Kanada. Under tre års
tid cyklade jag i Asien med en tysk pojkvän.
Vi hade siktet inställt på Europa, men på
gränsen mellan Kina och Kirgizistan träffade
vi en svensk man som var bergsklättrare och
äventyrare. Han hette Janne Corax och kom
från småländska Målilla. Jag gillade hans planer
på extrema äventyr i Kina, så jag vände om
och följde med på det som kom att bli den
allra första cykelfärden genom den väglösa och
obebodda Chang Tang-platån i Tibet. Efter det
flyttade jag in hos Janne i Målilla, försörjde
mig på att måla båtar, arbeta i skogen och
utbildade mig till svetsare. Efter en tid insåg vi
dock att vi hade lättare för att dela tält än att
bo tillsammans i ett hus. Vi bröt upp 2007 och
lite senare, på en svensk äventyrsmässa där jag
var på jakt efter en kajak, sprang jag på James
Venimore från Nya Zeeland.
James, som var en gammal bekant till Nadine, bjöd upp henne på en kurs i forspaddling
vid sitt företag Kajaktiv i Dala-Floda. Resten

Nu kan du beställa nya Volvo XC90.
Nya Volvo XC90 är något alldeles extra. Den mest exklusiva, intuitiva och
nyskapande Volvo som någonsin skapats. Nu kan du beställa din Volvo XC90.
Välkommen in till oss!
Förbr. l/100 km bl. körn: 2,7/5,8/7,7. CO2 g/km: 64/152/179 (Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid/D5/T6). Miljöklass Euro 6.

FALUN
Korsnäsv. 136
023-588 80

BORLÄNGE
Smedjebacksv. 3
0243-25 77 80

ÖPPETTIDER
Mån-fre 9-18
Lör 10-15

VI BRINNER FÖR

är en kärlekshistoria. I dag består familjen Venimore-Saulnier av tre personer och det var efter
föräldraledigheten som Nadine kände för att
testa något nytt.

EKOLOGISKT

Från att ha varit äventyrare och skogsarbetare känns steget långt till att driva en rullande
restaurang. Hur kom du på den idén?

– I min ungdom, jag var nog 16 år, jobbade
jag på ett kollo för ungdomar hemma i Kanada.
För övrigt var det först då som jag lärde mig
engelska! På kollot lärde jag mig att laga mat
till många och den erfarenheten, samt att jag
under resor i James hemland sett flera food
trucks, gav mig idén.
Genom ett företag i Stockholm köpte Nadine
en omgjord fransk Citroën HY från 1981 som
tidigare tjänstgjort som budbil i Frankrike. Med
Nadine vid ratten levererar den nu mat och fika
till olika uppdragsgivare i Dalarna.

Vi har det största
ekologiska
sortimentet för
dig att välja på!

”Jag vill erbjuda
rena råvaror”
Under DaFlo-festivalen i juli var det premiär.
Nappade besökarna på konceptet?

– Ja, det gick jättebra! Jag har också varit
med på Classic Car Week, serverat fika på en
fest i en koloniträdgård i Falun och fixat maten
till ett företagsevent i Nås. Då bjöd jag, bland
annat, på handgjorda pommes frites och grillad
kyckling som marinerats i Weissbier.
Det går som en dans när Nadine rör sig i
vagnen. Smidigt och i takt med att kunderna
gör sina beställningar färdigställer hon de rätter
som hon förberett hemma i köket. En äldre
man kommer fram och beställer en ekologisk
cappuccino. Han har hört att Nadine är från Kanada och passar på att berätta att han jobbat
där i många år. Det blir en pratstund om gamla
minnen innan han tackar för sig.
Uppskattar matgästerna att så gott som allt
på menyn är ekologiskt?

– Ja, det tycker jag. Jag vill erbjuda rena
råvaror och i Dala-Floda går det att köpa ekologisk potatis och grönsaker från Wåhlstedts.
Espressomenyn med åtta sorters kaffe är helt
ekologisk, så även chaitéet, chokladen, läsken
och kaffebrödet som jag bakar själv, säger
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Nadine och pekar på glasdisken där dagens
bakverk ligger frestande: brownies och muffins
med ananas, mango och chokladmousse.
Under vårt samtal har Nadine stått inne i
vagnen vid den värmande spisen. Nu kliver hon
ut med en kopp kaffe i ena handen.
– Oj, det var kallt ute, utbrister hon och sluter
båda händerna kring koppen. Undrar hur det
blir i vinter, då ska jag stå en helg på Leksands
julmarknad och två veckor på skid-VM – hoppas
att det kommer många gäster då så att jag får
fullt upp!

Nadine Saulnier

ÅLDER 39 år
FAMILJ Sambo James och dotter Naomi
MERIT Första kvinna i världen som korsat
den obebodda Chang Tang-platån på
5 000 meters höjd i norra Tibet.
Årets äventyrare 2008.
AKTUELL Har Dalarnas finaste food truck
från vilken hon serverar mat och fika på
uppdrag av privatpersoner och företag.
nadinesfoodtruck.se

Sveriges största
ekologiska
varumärke är vårat,
Coop Änglamark!

På ett år har
Coop Rättvik och
Coop Leksand
mer än dubblerat
sin ekologiska
försäljning!

Vi kör våra
grönsaker
på tåg istället
för lastbilar!

Vi på Coop är bäst i klassen
på ekologiskt. Tack för att
du väljer eko när du handlar!
Ekohälsningar från Niklas Kvarström, butikschef Leksand & Niclas Johansson, butikschef Rättvik.

RÄTTVIK - LEKSAND

>> KREATI VA >>

Dalaliv har träffat tre företagare
med en gemensam arbetsplats
– den gamla hattfabriken på
Vattugatan 3 i centrala Borlänge.
Under namnet ”Locally Yours” bjuder
de in till en kväll med releasemingel
och lokala varumärken inom design
och mat med mera, torsdag
27 november. Se locallyyours.se
för mer information och anmälan.

Yra:Form & Yra:Foto

CTH Ericson

Den som drar ned en tweedkeps över öronen i
vinter kan gott och väl bära ett stycke svensk
modehistoria på sitt huvud. 1885 startade Carl
Theodor Ericson från Lindesberg en hattaffär
i Borlänge. Med tiden blev han kunglig hovleverantör och började med egen tillverkning. Under
1940- och 1950-talet var CTH Ericson den största arbetsgivaren för kvinnor på orten.
– Än i dag baseras vårt sortiment på gamla
klassiska modeller, som studentmössor och uniformsmössor, men vi designar även nya modeller,
berättar Ann-Sofie Morin i ägarfamiljen.
Med CTH Mini, produkter för de yngsta, har
företaget nått ut på en större marknad. Nu finns
man i femton länder, bland annat i Frankrike,
Italien och Sydkorea.
– Världen har krympt sedan Carl Theodors tid,
konstaterar Ann-Sofie som två gånger per år
representerar företaget på mässan ”Play Time” i
Paris där företagets produkter tagits emot väl.
– Det är spännande att förvalta ett kulturarv. När jag behöver nya idéer går jag en trappa upp
till CTH Fabriksmuseum och kollar på gamla bilder och gräver i lådor efter inspiration.
Ett urval av CTH Ericsons modeller finns på Leksands Hemslöjd samt på Spillevinken och
Byxshopen i Falun.

Undulat

För Catharina Johnson tar sig kreativiteten två skilda uttryck. Dels jobbar
hon som fotograf med kommersiella och redaktionella uppdrag, dels
formger hon produkter till hemmet. Den första kollektionen kopplade hon
till köket, nu flyttar hon in i vardagsrummet. Och inspirationen fann hon
på nära håll:
– Jag ville skapa något med metaller som tema och kom att tänka på
Falu Gruva. Jag grävde lite i historien och blev fascinerad. Tänk att Stora
Kopparberg, under sin storhetstid på 1600-talet, var en av Sveriges
största gruvor och att man exporterade kopparplåt till Europas slott och
katedraler!
Att Dalarna har mer än dalahästar att vara stolt över var något som
Catharina gick i gång på.
– Med minnen av ädla metaller har jag tagit fram kollektionen ”Nobilis
Dalecarlia”. Den består, bland annat, av runda brickor och kuddfodral
med diskret landskapsmönster och lyxiga nyanser av guld, silver, koppar
och järnmalm.
Catharina visar den nya kollektionen under Leksands julmarknad, 29–30
november, då hon återförenas med kollegorna i ”Oknutt”. Produkterna kommer även att finnas på Norrgården i Falun samt i Yra:Forms webbshop.

Malin Östberg är en helt ny aktör på modescenen
och aktuell med klädmärket Undulats första
kollektion.
– ”Square” är en kollektion för moderna
människor som gör medvetna val. Plagg för män
och kvinnor som vågar gå utanför fyrkanten, säger Malin och beskriver stilen som vuxen street,
”kläder som är bekväma men som man ändå kan
känna sig uppklädd i”.
Trender är ointressanta, inspiration hittar hon
i saker som ligger henne nära, sådant som hon
upplever som viktigt.
– Mina plagg skriker inte ut det jag vill förmedla utan ger små antydningar om vad jag vill
berätta. Jag vill väcka känslor!
Undulat står för färg, form, attityd, vilja, självförtroende och mod. Egenskaper som hon själv
kan identifiera sig med. Malin har skapat och
målat sedan barnsben. I skolan valde hon dock
alltid träslöjd då hon upplevde syslöjdslektionerna
som hämmande. Det var först i vuxen ålder som hon började med sömnad.
– Efter en utbildning på Sätergläntan i Insjön började jag utveckla mina idéer i kombination med
mina snabbt målade skisser av kroppar och resultatet blev ”Square”.
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VÄLKOMMEN TILL
MÖTESPLATSEN I BORLÄNGE
Vi serverar à la carte, sallader, soppor,
grillade smörgåsar, wraps & bakad potatis.
• Espressomeny
• Borlänges bästa kaffe
• Stort utbud av fikabröd
• Juicer & smoothies
• Öl & vin
• Take Away

Välkommen in!
Den lantliga inredningsbutiken som speglar 1800- och 1900-talet
Hantverksbyn, Borlänge • 0243-191 50 • www.annashem.com

Falu Ljusstöperi
& Butik
Tisdag-fredag 11–17
Lördag 11–14
Adventssöndagarna 11–14

Gruvgatan 13
Möbler Inredning & Textil

Vi bidrar till en rättvis och hållbar värld genom
ekologiska och Fairtrade-märkta produkter.
Caféet går att abonnera – vi skräddarsyr efter dina önskemål.
För nyheter & events – följ oss på Facebook!
Borganäsvägen 39, 0243-154 14

Julmarknad

Söndag 7 dec 10–17
023-634 55 • Bondegatan 19, vid Gruvrondellen

Öppettider i november & december

Mån-Fre 11-18 ⋅ Lördag 11-15
Tel.023-132 12 ⋅ gruvgatan13.blogspot.se
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DALALIV HÄLSAR PÅ

ett villaområde vid den slingrande Enån
ligger ett gammalt trähus som Maria hyr
sedan en tid tillbaka. När hon öppnar ytterdörren möts vi av en mängd tända ljus
i alla dess former. I öppna spisen sprakar
en brasa, i fönstren står arrangemang
med grön mossa och blomsterlökar och på
köksbordet har Maria dukat med en nybakad
kardemummakaka med lingon och en kanna te.
Det varma välkomnandet bekräftar att vi kommit hem till ett riktigt proffs när det gäller att
skapa stämningsfulla miljöer.
– Inredning och mat hänger ihop tycker jag.
Stämning skapas ju av allt som har med våra
sinnen att göra, säger Maria och tar oss med
på en runda i huset.
Det är inte stort, men lagom för två. På
nedervåningen ligger vardagsrum och kök, en
våning upp finns två sovrum och ett badrum.
Här och var på väggarna hänger målningar av
Rättvikskonstnärinnan Berit Melin som är Marias
äldre syster.

”Mitt hem är i ständig förändring”
Dalaliv hälsar på hemma hos inredaren Maria Friberg Green i Rättvik.
Den personliga stilen är inne nu och enligt Maria besitter du själv den
viktigaste kunskapen:
– Känn efter vad du trivs med och våga tro på din egen intuition!
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TA VARA PÅ DET DU HAR
Under vår rundvandring i huset får vi många
goda råd, bland annat på hur man genom rätt
färgval, möblering och material kan få små
rum att upplevas som större. Maria är så full
av inredning att det är svårt att hinna med
att anteckna allt som hon säger. Men två röda
trådar kan vi urskönja – att hon tycker att man
ska inreda efter årstiderna samt att man ska ta
vara på det man har.
– Titta i gömmorna, gå ut i farmors lada och
mixa gärna gammalt med nytt, tipsar Maria och
kryper upp i soffan i det ljusa vardagsrummet.
– I det här rummet vill jag koppla av, så här
har jag valt färger som upplevs som vilande
21

Fastigheter och tomter
i en fantastisk miljö,
med närhet till skogen,
Siljan & Leksands tätort!

Hitta ditt drömboende! Vi erbjuder färdigproducerade
hus eller möjlighet att bygga själv på våra förberedda
tomter. Vi skräddarsyr din villa eller parhus efter dina
önskemål. Området Myran ligger vackert beläget vid
Käringberget i Leksand. www.antfastigheter.se

DET ÄR EN SAK ATT SHOPPA GREJER.
KONSTEN ÄR ATT VETA VAR MAN SKA
STÄLLA DEM NÄR MAN KOMMER HEM.

för ögat. I köket däremot ska jag vara aktiv,
så där vill jag gärna ha mycket färg, fortsätter
Maria och pekar mot köket där hon kombinerat
stormönstrade blå tapeter med många svarta
detaljer.
– Nu är det en personlig stil som gäller och
det är just det jag själv uppskattar när jag
besöker någons hem. Att man ser spår av
ägarnas liv. Men den personliga trenden gör att
det är många som upplever att det är svårt att
”få till det”. När det var inne med shabby chic
var det bara att måla allting vitt – som en mall
lätt att applicera i alla rum.
RESER LÅNGT BORT OCH NÄRA
Intensiva arbetsperioder varvar Maria med semestrar i spännande länder, som Marocko och
Kina där hon finner ny inspiration.
– Jag älskar att träffa nya människor och

uppleva spännande miljöer där jag hittar konstiga och tokiga grejer som jag tar med mig hem.
Saker som jag använder i min egen inredning
eller i uppdrag som jag håller på med.
Maria är också lycklig ägare till en fäbodstuga i Gamla Larsbodarna, rakt upp i skogen
drygt en och en halv mil från Rättvik.
– Far gav alla sina barn en plats på fäboden.
När jag skulle välja min plats gick jag runt och
kände in atmosfären. ”Här är det!”, utbrast jag
plötsligt och jag minns att min far sa: ”Men
Maria, det var precis här som jag vallade korna
varje sommar.”
Livet på fäboden njuter hon av till fullo:
– Jag brukar ligga i mitt badkar utomhus
och njuta av stillheten och titta upp på himlen
ovanför mig. Vill jag pyssla plockar jag gräs och
binder en krona. Jag älskar livet på fäboden,
det är där jag kan andas.
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Tidiga morgnar händer det att korna från Karl
Tövåsens fäbod kommer på besök.
– Korna vet att de kan dricka vatten ur min
zinkbalja. Men det bjuder jag dem så gärna på!

ETABLERAD 1912

KÖKSBOD

DETALJ TAR NY RIKTNING
I år är det tio år sedan Maria och väninnan
Gitte Spångberg startade Detalj i Vikarbyn som
snabbt blev en omtyckt inredningsbutik. Nu är
butiken stängd och tjejerna väljer att satsa på
offentliga inredningsuppdrag.
– Så klart att det känns vemodigt, men det
är också en nytändning för oss. Vi kommer
att fortsätta med våra inspirationskvällar med
teman som ljussättning, hur man gör om hemma
med enkla medel och inredning efter årstider.
Enligt Maria behöver man inte göra om hela
huset för att nå resultat.
– Börja med en vrå eller en sittplats, se flera
rum i ett och samma rum. Plocka ur alla sakerna ur rummet, precis som om du skulle flytta.
Garanterat får du ihop fem kartonger med
grejer som du inte behöver…

TE

KAFFE

PRESENTER

Annorlunda
Utvalt • Vackert
Användbart

LEKSANDSV 2. 0247-341 44
VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-15
WWW.PRESENTALEKSAND.SE FB: PRESENTALEKSAND

Kvarteret Antik & Design
ÖSTRA NORSGATAN, LEKSAND

Nu satsar inredningsduon Maria Friberg
Green och Gitte Spångberg på uppdrag
i offentliga miljöer. De har många uppdrag i dalafjällen, men härnäst väntar
styling av en restaurang i Rättvik.
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www.lyckaform.se

må 12–18 · to 12–18 · fr 12–15 · lö 11–15
Norsgatan 15, 0247-108 54
www.leksandsantik.se
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ÅTERBRUKAREN
Under denna rubrik vänder vi strålkastaren mot människor som
ser gamla material och föremål med nya ögon – till glädje för sig
själva, andra och miljön. Här möter du Carina Norbäck i Falun vars
vänner räknar besticken innan hon går hem från middagen.

Besök vår
webshop

Hos oss hittar du allt till hemmet,
till dig själv eller till din vän.
Välkommen!
Vardagar 10–18 · Torsdagar 10–20,
Lördagar 10–15 · Söndagar i december 12–16

Hantverkareg 4, Leksand 0247-343 20 www.lantlivinredning.se

Följ oss på instagram, @lantliv
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Bestickletare. Det stora köksbordet hemma i Carinas kök är dukat med en mängd vackra
smycken som lagts ut på ett svart sammetstyg.
Först vid en andra anblick lägger man märke till
att de är tillverkade av bestick i silver och nysilver – gafflar och skedar som Carina bankat ut
och böjt till olika former.
– Jag tror att det finns många som har
sådana här gamla bestick skramlandes i sina
kökslådor. Många betraktar dem som skräp, men
det gör inte jag. I mina händer blir de allt från
örhängen, halsband och slipsnålar till ringar,
armband och servettringar, berättar Carina.
Självlärd. Det var under en resa i Paris för
tio år sedan som Carina såg en dam som bar
ett sådant halsband. Allt sedan dess har idén
legat och grott i väntan på att hon skulle få tid
till eget skapande.
– Nu är våra tre söner så pass gamla att jag
kan lägga mer tid på mina hobbyer. Jag tycker
att det är skönt att vara kreativ och jag är mån
om att lägga min känsla i varje produkt.
Samtalsämne. Den som är intresserad av
Carinas smycken kan boka in ett besök eller
passa på att träffa henne på marknader och
tjejkvällar. I framtiden har hon också planer på
att erbjuda kurser i hantverket.
– Det är fantastiskt roligt att höra folk berätta om sina relationer till besticken. Ofta väcks
gamla barndomsminnen till liv när de känner
igen klassiska modeller som Olga, Amsterdam,
Lotus och Franska liljan.
När familjen sätter sig framför tv:n, då smiter
Carina in till ”verkstaden”, som består av en liten
bit av köksbänken.
– Men jag tror att det är dags att skaffa en
egen lokal snart eftersom barnen brukar ropa
”sluta banka, mamma” efter en stund.

alidadesign.se

Saras Smaker

Exklusivt för Dalalivs läsare bjuder den frilansande matkreatören och
smakskaparen Sara Nyström i Insjön på en förförisk vintermeny:
– Jag gillar oväntade kombinationer av råvaror som vi använder dagligen.
Det här är en trerättersmeny med klassiska smaker och kort tillagningstid.

Lufttorkad skinka med rostade
valnötter, färska fikon och honung

8 skivor lufttorkad skinka
2 färska fikon
1 dl hela valnötter
röda mangoldblad (eller annan
snittsallad, t ex spenat)
akaciahonung
flingsalt
svartpeppar
Snabb och enkel förrätt med
härliga smaker som gifter sig.
Rosta av valnötterna i en het
och torr stekpanna. Skär varje
fikon i åtta delar. Ta ett stort
fat, placera ut skinkan över
hela fatet, strö över fikonen
och mangolden, toppa med
valnötter, flingsalt och några
varv med svartpepparkvarnen.
Ringla till sist över lite akaciahonung.

Citron- och timjanbakad lax med
rotsakstagliatelle, brynt brysselkål
och saffransaioli

1 hel laxsida, putsad med skinn
1 citron, tunt skivad
10 kvistar färsk timjan
2 msk flingsalt
8 varv m svartpepparkvarnen
3 msk olivolja
3 morötter
3 palsternackor
1 kålrot
2 äggulor
1 vitlöksklyfta, pressad
0,5 g saffran
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1 dl mild olivolja
1 dl matolja
1 tsk citronsaft
2 krm salt
1 stänk cayennepeppar
500 g färska brysselkålsblad
2 msk smör
3 msk ljus sirap
salt & vitpeppar
Sätt ugnen på 150 grader.
Täck en ugnsplåt med aluminiumfolie. Placera citronskivorna
på plåten, lägg dem i samma
form/storlek som laxsidan.
Toppa med timjankvistar,
flingsalt, svartpeppar och
till sist olivolja. Lägg på hela
laxsidan med köttsidan nedåt.
Vik in folien mot laxen så att
bara skinnet syns. Baka av
laxen i cirka 20 minuter eller
tills att innertemperaturen nått
54 grader. Låt svalna något på
plåten. Skinnet dras av strax
innan servering.
Koka upp lite lättsaltat
vatten till rotsakstagliatellen.
Skala morötter, palsternacka
och kålrot. Behåll rotfrukternas längd och skär dem i
centimetertjocka stavar. Hyvla
långa remsor av stavarna med
en osthyvel. Lägg i kallt vatten
tills att de ska kokas. Koka
i cirka 2 minuter för att få
tuggmotstånd.
Vispa ihop äggulor med
vitlök och saffran till aiolin.
Tillsätt lite olivolja och matolja.
Var noga med att vispa hela
tiden. Smaka av med citron,

salt och cayennepeppar.
Ansa bort fula blad från
brysselkålen. Skär loss roten
och plocka bort bladen (behåll
det innersta av brysselkålen till
morgondagens middag). Stek
upp bladen i smör på medelhög värme i några minuter tills
att de får lite färg – tillsätt då
sirap, salt och några drag med
pepparkvarnen. Servera aiolin
som topping på laxen.

Smörstekt sockerkaka med
rårörda hjortron och mjukglass på
färskost

SARAS SMAKER

250 gr hjortron
3 msk råsocker i ströform
4 skivor sockerkaka
200 g färskost naturell
500 ml vaniljglass
25 g smör
citronmeliss

Blanda hjortron med råsocker
och låt stå och safta till sig i
kylen. Skär sockerkaksbitarna i
större tärningar (3 x 3 cm och
4 kuber per person). Smörstek
tärningarna på alla sidor på
medelhög värme. Lägg upp på
hushållspapper.
Ta fram vaniljglassen och låt
den tina något innan den rörs
ihop med färskost med hjälp
av elvisp. Ställ färskostglassen
i frysen. Ställ några glas i frysen, servera glassen i glasen,
toppa med tärningarna och
de rårörda hjortronen. Garnera
med citronmeliss.

VINTERMENY
Fler recept av Sara Nyström
hittar du under Saras Smaker
på dalaliv.se
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Siljans Konditori

En plats för livets små
och stora ögonblick
Hos oss kan du njuta av en god och mysig stund i en skön miljö
bredvid brasan. Smaka våra erkänt goda bakverk med allt från små
kakor, frasiga wienerbröd till härliga bakelser. Vi erbjuder även matiga
alternativ med allt från ost- och räksmörgåsar till texmextallrik.

Lunchbuffé

vardagar 11.30–14

Texmexbuffé
lördagar 12–15

Brunch

söndagar 10–14

Möt vintern i Leksand!

Bästa läge för familjemys, romantik,
fritidsaktiviter, kultur, nöje och avkoppling.

Boka ett weekendeller hockeypaket
Julklappstips
– presentkort på Korstäppan
Restaurang
onsdag–lördag

Välkommen!
må–fr 8.30–19 lö 9–17 sö 10–17
Sparbanksgatan 5, Leksand ∙ 0247-150 70 ∙ www.siljanskonditori.se
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Gott att leva – gör det med mersmak
på Korstäppans Herrgård.
Vi skräddarsyr efter dina behov.
Ring för priser, paket etc.
0247-123 10, Hjortnäsvägen 33, Leksand

www.korstappan.se
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ÅRETS JULSMAK

Nyheten från Leksands Knäckebröd,
Julknäcke Vört, är smaksatt med pomerans,
ingefära, kanel och kryddnejlika.
leksands.se

”Vet man hur
det smakar,
då vet man hur
man ska laga det!”
Karin Larsson, Sundborn

ÖGONFRÖJD

Servera delikatesser på den lilla
brickan/skärbrädan ”Dalaträdgård”.
brittaidalarna.se

LissEllas

Närodlat & eko på fatet – det é bra för oss & klimatet

Skafferiet

En unik & annorlunda butik
med känsla & karaktär
Lokal- & närproducerat
KRAV & Ekologiskt
Ost, kött & chark
i bemannad disk
Sortiment av
ekologiskt glutenfritt
Heminredning från
bland annat Miljögården,
Chic Antique & IB Laursen

Ons–fre 10–18 Lör 10–16 Sön 11–16
Foto: Kola Productions

Kaplansgatan 13, 794 92 Orsa - 073-819 17 91

SENASTE NYTT FRÅN
BAGERIET I LEKSAND.

i Garpenberg är en stjärna
på att ta fram vinnande
senapsprodukter.
16 VM-medaljer har det
blivit varav fem guld!
lissellas-senap.se

DALAOST ÖVER DISK
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I Katarina Hansers nyöppnade saluhall köper
du ostar från bland annat Hansjö Mejeri i Orsa
och Lantbackens gårdsmejeri i Lima.
facebook.com/saluhalleniorsa

MÖRKT SOM
VINTERNATTEN

Mellanöl bryggt i Mora.
Winter-Alt finns i butik
från och med december.
morabryggeri.se

Små spröda delikatessknäcken i goda smaker.
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Kaffe- & kokospralin
200 G MÖRK CHOKLAD
3 DL VISPGRÄDDE
25 G SMÖR
3/4 TSK FRYSTORKAT SNABBKAFFE
2 DL KOKOS
CHOKLAD ATT DOPPA I

Mät upp grädden i en tjockbottnad kastrull.
Koka upp. Bryt ner chokladen i grädden.
Låt smälta under omrörning. När smeten
är slät, rör i smör, kaffe och kokos. Låt
svalna tills smeten har stelnat. Rulla kulor
och doppa i smält choklad av valfri sort.
Dekorera med kokos.

Mozartkula

NOUGAT
MANDELMASSA
CHOKLAD
MANDELSPÅN TILL DEKORATION

Minttryffel
med polkasnö
TRE VÄNNER BAKAR JULGODIS I ETT KÖK I IDYLLISKA SIFFERBO, BORLÄNGE.
DET ÄR EMMA-LOTTA BAGGENS SOM BJUDIT HEM EMILIE JOBS OCH ANNA HULTGREN
FÖR ATT BAKA TRE SORTERS JULGODIS. ALLA PLANA YTOR ÄR BELAMRADE AV
PLÅTAR, SKÅLAR, FORMAR OCH BAKREDSKAP. UNDER ETT PAR TIMMAR UTBYTS RÅD
OCH RECEPT – VÄNNERNA ÄLSKAR ATT BAKA. UPPKRUPNA I EN SKÖN SOFFA
PROVSMAKAR DE SEDAN SÖTSAKERNA I SÄLLSKAP MED TE OCH TÄNDA LJUS.
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Skär nougaten i små tärningar. Linda in den
i ett täcke av mandelmassa så att ”bollen”
blir en lagom pralinstorlek. Smält chokladen
över vattenbad – akta dig för att låta ångan komma i chokladsmeten. Doppa sedan
bollarna i chokladen och låt stelna. Toppa
med ett mandelspån.

200 G MÖRK CHOKLAD
2 DL GRÄDDE
CA 10 DROPPAR PEPPARMINTSESSENS
KROSSADE POLKAGRISAR
Låt grädden koka upp, ta av från spisen och
låt chokladen smälta under lätt omrörning.
Tillsätt pepparminten. Låt stelna något och
spritsa sedan ut tryffeln i knäck- eller
ischokladformar och avsluta med lite
polkakross på toppen.
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Passa på att göra livets största
aff är ännu lite större.

UNDER NAMNET MALINDEMORA, MALIN FRÅN MORA, JOBBAR MALIN DAHLGREN SOM PERSONLIG
TRÄNARE OCH SKIDINSTRUKTÖR. MALIN ÄR BOSATT I SALTSJÖ-BOO UTANFÖR STOCKHOLM, MEN
DÅ OCH DÅ ÅTERVÄNDER HON MED SINA BARN TILL UPPVÄXTORTEN FÖR ATT TRÄFFA FAMILJ OCH
VÄNNER, ANORDNA TRÄNINGSLÄGER OCH JOBBA SOM PRESENTATÖR FÖR VASALOPPS-TV.

Lånelöfte

EN HELG I MITT

Mora

Rådgivning bankoch pensionssparande

Juridisk

t!
Nyhe rådgivning

Fastighetsförmedling
FREDAG

Rådgivning
om försäkringar

Vi på Länsförsäkringar har bank, försäkring och fastighetsförmedling under samma tak. Så ska du sälja din bostad hjälper vi
dig genom hela aff ären från planering, visning och försäljning
till rådgivning om sparande, försäkring och pension. En bra start
kan ju vara en kostnadsfri värdering. Ska du köpa en ny bostad
hjälper vi dig tryggt och smidigt – hela vägen från lånelöfte och
ekonomisk rådgivning till ett försäkrat boende.
Vi kallar det heltäckande fastighetsförmedling och eftersom
vi dessutom har bank och försäkring i huset kan vi erbjuda dig
en riktigt, riktigt, riktigt klok och trygg aff är.

Nu har vi även juridisk rådgivning
i samband med din bostadsaff är.
Det kan handla om samboavtal,
äktenskapsförord, särkullbarn,
arv och testamenten. Tryggt vare
sig du säljer eller köper din bostad.

Hélène Carlsson Jönses 072-243 70 40 Lottie Mattsson 072-243 70 30

lansfast.se/leksand
Leksand
Torget 4, Leksand | lansfast.leksand@dalarnas.se | www.lansfast.se/leksand
Leksand | Torget 4 | 793 22Leksand | 0247-254400 | lansfast.leksand@dalar-

Sedan jag startade mitt eget företag arbetar
jag ofta även på helgerna, därför har det blivit
glesare mellan mina besök i Mora. Men när vi
åker norrut packar jag bilen med skidor och
skridskor redan på torsdag kväll så att allt är
klart och vi kan åka redan efter lunch på
fredagen när mina två döttrar slutat skolan.
På vägen upp berättar jag alltid om olika minnen som jag har från de platser vi passerar.
När vi ser hoppbackarna i Falun berättar jag om
när jag som aktiv i IFK Moras skidklubb var med
på VM-invigningen 1993. Då åkte jag skidor
med en fackla i handen och gjorde olika formationer. Väl framme i mitt föräldrahem i Hånåkni
strax utanför Mora äter vi hemlagad lasagne
som barnens mormor förberett. Därefter tar vi
gärna fram sparkarna om föret tillåter och åker
spark på ”min gata” där jag växte upp.

LÖRDAG
Vi äter havregrynsgröt med min mors hemlagade sylt av hallon som växt i trädgården eller av
lingon och blåbär som vi plockat i skogarna runt
Mora. Vi har stämt träff med min barndomsvän
och hennes barn vid Saxviken för att åka skridskor. Här har man plogat upp en isbana och det

går att åka långt. Därefter går vi till ett av de
mysiga fiken på gågatan. På sommaren går vi
också gärna ner till Kajen vid Siljan. Jag minns
när jag var där i somras och gjorde yoga på
bryggan för att komma ner i varv och byta
fokus innan jag skulle spela in Vasalopps-TV.
Jag tog ett foto och la upp på Instagram där
jag ger inspiration till träning och välbefinnande.
Vi brukar också ta ett dopp vid Tingsnäsbadet och spendera tid i lekparken därintill.
Som tradition har vi att alltid göra minst ett
besök på Glassbåten. Efter en aktiv dag som
jag helst spenderar utomhus, oavsett årstid,
träffar jag mina barndomsvänner för en tjejmiddag på kvällen.

SÖNDAG
När jag kommer hem till Mora serveras ofta
lokalt bakat mjukt tunnbröd till frukost. Tunnbröd
har jag ätit sedan jag var liten och det är mitt
favoritbröd. Om min bror och barnens kusiner
är på ”hemmaplan” samma helg åker vi gärna
till Hemus för att åka skidor och pulka. Vi turas
om att leka med barnen och får på så sätt
chans att åka en skidtur på egen hand. Jag har
spenderat tusentals timmar i Vasaloppsspåret
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LÄNGDSKIDHELG
med MalinDeMora i Gopshus, 5–7/12.
Lär dig åka längdskidor, utveckla din
teknik och nå dina mål!
Se facebook.com/malindemora
för mer information och anmälan.
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MINA FAVORITER

Mina träskor från Nusnäs står alltid vid ytterdörren. Jag hoppar i dem när jag hämtar in
både post och ved, vilket jag gör dagligen då
jag gärna eldar i husets kakelugn. Träskor är
perfekta som present till stora och små, jag har
själv fått dem av en barndomsvän.

Vid vacka Rådhustorget
i Säter finner ni Bollie,
ett mysigt café med
inredning & delivaror.
Vi erbjuder varor från HAY,
Lilla Bruket, Afro Art
& Iris Hantverk m.fl.
I caféet finns sallader,
soppor, matiga pajer,
bakverk & smoothies.

Varmt välkomna!

FOTO: ERIK TÖRNER

under min uppväxt. När jag åker längdskidor
mår jag som allra bäst, jag hittar ett inre
lugn, rensar mina tankar, får kraft, styrka och
inspiration som hjälper mig i vardagen. På
samma sätt känner jag när jag gör yoga.
För sex år sedan försämrades min syn av
en genetisk ögonsjukdom. Jag arbetade då
med marknadsföring och kommunikation i
kosmetikabranschen och trivdes väldigt bra.
Men då synen blev allt sämre blev jag till slut
sjukskriven, fick starka mediciner och gjorde
fyra injektioner i ögonen. Med försämrad syn
hade jag inte längre möjlighet att arbeta
hela dagarna framför en dator. Efter en tid
utbildade jag mig till personlig tränare och
startade mitt eget företag med ambition att
arbeta så mycket praktiskt som möjligt
– helt efter min egen förmåga. Min synnedsättning, som till en början var det värsta
som hänt mig, har idag lagt grunden till min
nya livssituation och gett mig möjlighet att
utveckla och jobba med det som ligger mig
varmast om hjärtat: träning, välbefinnande
och att hjälpa andra människor till ett mer
hälsosamt liv.
Efter aktiviteterna i Hemus bastar vi
medan min far tillagar kolbotten (Särnas
nationalrätt) över öppen eld, en tradition
som han har med sig från sin barndom.
Till kolbotten serveras messmörsdopp och
sedan håller vi räkningen på hur många vi
kan äta. Precis som min bror och jag gjorde
när vi var barn – fast då var det ”tävling”.
Sedan har det blivit dags att packa och
åka hem till Saltsjö-Boo. Första stoppet blir
redan vid Långbryggan i Rättvik. Dit åkte jag
på min allra första skolresa i första klass.
Vi räknar stegen (varje gång) och stannar
längst ut på bryggan för att fika och dricka
svartvinbärsjuice som barnens mormor och
morfar gjort själva och skickat med oss på
hemfärden.

Din gåva gör skillnad!
En spontan hundralapp skulle kunna vara en droppe
i havet, men varje år finansierar sådana gåvor ett
hundratal långsiktiga projekt över hela vår jord som
berör tusentals människor och hjälper många av de
barn som har det allra tuffast.
Sätt in din julgåva på pg 90 1950-6,
eller sms:a “100” eller “200” till 72 999.

Nu kan du swisha din julgåva
Swisha till nummer 901 95 06
VARDAGAR 10-17·LÖRDAGAR 10-15
I december även söndagar

VASALOPPSSPÅRET

Under min uppväxt har jag spenderat tusentals
timmar i Vasaloppsspåret. När jag åker längdskidor mår jag som allra bäst, jag hittar ett inre
lugn, rensar mina tankar, får kraft, styrka och
inspiration som hjälper mig i vardagen.

NYFIKEN PÅ CAFE´ ZORN

Jag besöker gärna Zornmuseet och Zorngården.
Jag tycker att de har bra aktiviteter för
barnen och så har jag fina minnen från när
jag sommarjobbade där som ung. Nästa gång
ska vi besöka det nyöppnade caféet!

UPPTÄCK MAGASINET I FALUN!

VERONICA MAGGIO

5/12

THÅSTRÖM

KÖP BILJETTER PÅ
MAGASINETFALUN.SE

10/4

Förmånliga hotellpaket i samarbete
med First Hotel Grand Falun!

Vi stödjer Magasinet
Dalarnas Tidningar - ICA Maxi Falun - Sweco - Rolf Ericson Bil - Appelli Advokater - Dalatrafik - Matiné Film & Television

NÖJE &
KULTUR

Tullkammaregatan 12
791 31 FALUN
magasinetfalun.se
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Kropp
& själ

Vi lottar ut
ett startkit från
Back to Earth! Ta en
selfie på dig och Dalaliv.
Ladda upp den på Dalalivs
Facebook alt. Instagram
och tagga den med
#dalaliv senast
31/1 2015

Dalecarlia SPa

MINERALSMINK FRÅN DALARNA
Smink av helt naturliga mineraler tillverkas av
Karin Eliasson i Siljansnäs. Bland produkterna
finns concealer, foundation, bronzer och
ögonskugga med mera.
backtoearth.se

”MORGONDAGENS
VINNARE ÄR DEN SOM
LÄR SIG FÖLJA SIN
INRE KOMPASS”

EXKLUSIV SPA CLUB
- för dig som vill njuta av livet

Vi erbjuder nu ett nytt och exklusivt
medlemskap i vår SPA CLUB.

NATURLIG

Vårt medlemskap innebär njutning och
upplevelser för såväl kropp som själ.
Personlig träning, gym och träningspass
varvas med avkoppling i vår varma källa,
sköna stunder i bastun eller i vårt tysta
vilorum. Ett medlemskap för dig som vill
njuta lite extra av livet helt enkelt.

SPA_SERIE

Bakom den svenska handtillverkade
spa-serien med tvål, doftljus, badolja och
badsalt ligger systrarna Ströms företag
Terrible Twins i Insjön. Råvarorna är naturliga
och i de allra flesta fall ekologiska.
terribletwins.se

STENSKÖNT
Gör din kropp mjukare
med hårt dalamaterial
– upptäck peelingstenarna,
nagel- och fotfilarna från
Orsa sandsten.
peelingbutiken.se
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DET HÄR FÅR DU HOS OSS
¬ Fri tillgång till Spa & relaxavdelning alla
dagar med härliga och vårdande produkter från
Kerstin Florian i omklädningsrummen
¬ Handduk att låna vid varje tillfälle.
¬ Ett kit med sparock & tofflor att ta med hem
¬ En ansiktskur 25 min. inklusive hudanalys
¬ Tillgång till vårt gym med maskinpark,
fria vikter samt konditionsmaskiner.
¬ Ett tillfälle med en personlig tränare som
hjälper dig att komma i gång.

INSPIRERANDE TEMAKVÄLLAR

¬ Aktiviteter - Minst 1 pass varje dag

Medlems- och temakvällar med kunniga
terapeuter från Kerstin Florian och Dermanord.
Temat varierar efter säsong med fokus på de
fyra hörnstenarna; träning, kost, hudvård och
mental avkoppling.

¬ 15 % rabatt på våra massage- & spabehandlingar fr. 50 minuter söndag - torsdag
Pris per månad
Guldmedlem 450 kr 12 månader
Silvermedlem 550 kr 6 månader

MINDHOUSE PARK

På den vackra Gästgården i Tällberg arrangeras seminarier och möten för personlig
utveckling. I februari, 7–8/2, ger författaren
Kajsa Ingemarsson en workshop.
mindhousepark.org

Kontakta oss
0247-89386 | Spa.dalecarlia@chocie.se
www.dalecarlia.se
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Finn lugnet i
genuin fäbodmiljö

TÄPP LARS TANKAR OM ETT ORD

Dofter

Relaxpaket

Erbjudande: Trerätters middag, fäbodrelax med fruktfat,
bordsvatten, vedbastu och inomhuspool samt lån av
badrock & handduk, spa-behandling (25 min.) och en
övernattning i gäststuga inkl. lakan & städ.
1 595 kr/person (vid minst fyra pers.)

Julbord

"Av sorter har vi inte flest
men det som finns är hemlagat & bäst."
Julbord 6, 7, 13 & 14 december.
Begränsat antal platser då vi vill erbjuda
en familjär och personlig atmosfär.

Foto: Eva-Mari Rälg, Målargården

Smidgården ligger 503 meter över havet
med milsvid utsikt över Orsasjön och Siljan

Boende

Hyr ditt boende hos oss per
dygn i stuga eller lägenhet
med självhushåll.

Konferens

Vi tar emot konferensgrupper på 5–25 personer.

Vintercafé

Från 26 december. Mat,
våfflor, hembakat m.m.

Hjärtligt välkomna kära gäster!
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hälsar familjen Länsmans med personal
Fryksås Fäbod (12 km norr om Orsa) www.smidgarden.se 0250-342 14

Det sägs att dofter är det starkaste minnet och
visst påverkar de oss. Vem av oss skulle väl
inte känna igen doften från kapprummet i första
klass om vi fick känna den igen? Ni vet de
där regniga höstdagarna när allt var blött och
fuktigt och man blev blöt om strumporna när man hoppade in i klassrummet. Eller
de där kalla torra vinterdagarna när det doftar
vinter av alla kläder.
När jag om sommaren bor i fäboden tillsammans med mina barn och djur finns det en doft
som är bättre än alla andra, solvarm ko. Har du
aldrig känt doften av solvarm ko som betat fritt
i skogen en varm sommardag har du gått miste
om något. Likaså den söta doften av linneorna
som nickar försiktigt under de mörka granarna.
Det är dofter som berusar och fyller mig med
glädje.
Det mest spännande med dofter är hur olika
de påverkar oss. En bekant till mig klarar inte
av doften av kokos medan en kvinna som gick
en skinnsömnadskurs hos mig, berättade att

det bästa hon vet är när hennes man kommer
in från garaget och doftar diesel. Och det berättas att det bara är vi här uppe i Norden som
tycker om doften av tjära då vi associerar den
till vågskvalp och solvarma bryggor…
Den 9 december varje år lägger jag och min
mormor lutfisken i blöt. Jag kan inte säga att
det doftar gott, snarare luktar. Men jag tycker
om den lukten för att jag gillar lutfisk och att
tillaga den tillsammans med min mormor. Någon
dag efteråt är det dags att ordna
med pepparkakor och lussekatter.
Strunta i alla måsten, låt
Dofterna är ljuvliga när de sprider sig över hela huset. Somliga
inte doften av apelsiner och
kanske förknippar dem med dåligt
samvete – för att man inte är den
kryddnejlikor symbolisera
perfekta julfiraren som stoppat
stress och prestationsångest. korv, bakat, sytt och snickrat alla
julklappar själv och inte hunnit med
att städa även längst in i stora linneskåpet
innan jultomten knackar på den 24:e.
Men strunta i alla måsten, låt inte doften av
apelsiner och kryddnejlikor symbolisera stress
och prestationsångest. Gör bara det som betyder mest för dig! Se till att njuta av dofterna
som sprider sig runt omkring ditt eget julfirande. Det är okej att bara göra en liten deg eller
att koka upp lite glögg för att få julstämning.
Det kan räcka med att tända ett ljus och känna
doften av tändsticka och stearin.

Täpp Lars Arnesson

Inspiratör, talare, skinnskräddare
och fäbodbrukare från Malung.
tapplars.se
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Bokhandlarparet Lina och Alexander Zackrisson i Rättvik väljer och vrakar bland
aktuella utgivningar och delar med sig av sina bästa tips till Dalalivs läsare.

Present- & inredningsbutik
där överskottet går till ett gott ändamål

Linas &
Alexanders

Afternoon Tea
Lördagar 14–16.30

Magisk

boktips

VI
DAVID NICHOLLS
Printz Publishing

Gåvan

Järnavägen 11 • Tel 0247-140 65
Åkerö centrum (brevid Posten) LEKSAND
Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00

Gilla oss på
facebook
SDR Gåvan

Boka vår fantastiska julinspirerade
7-rätters meny med julens alla dofter
och smaker i vår vackra dalamatsal.
Serveras 1:a, 2:a & 3:e advent.
Vid andra tider kontakta restaurangen.

0247-508 50 • info@tallbergsgarden.se

Är du sugen på att träna i
en lugn och trevlig atmosfär?
Med engagerade tränare och personal som ser till ditt behov
och sätter service högt? Då ska du komma förbi oss på
Life ’N’ Joy i Leksand eller Rättvik! Vi bjuder alltid på en
god kopp kaffe, visar dig runt i våra lokaler och informerar
om vad vi kan erbjuda just dig.
Life ’N’ Joy
Ring oss och boka in ett besök.
Gym och hälsa
Varmt välkommen till oss!

www.lifenjoy.se ∙ Leksand 0247-122 15, 073-567 73 02 ∙ Rättvik 0248-36 44 44, 070-428 20 09
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Tonårssonen är
på väg att flytta
hemifrån, frun ”tror”
att hon vill skiljas och en lång
Europaresa är redan bokad. Blir
detta en avskedsresa? Douglas
bestämmer sig för att göra allt
för att vinna sin familj tillbaka.
Härlig, romantisk, dråplig,
brittisk och en stor dos igenkänning! Underbar uppföljare till
succén ”En dag”. (Lina)

MINA LÄPPARS SVALKA

JAG ÄR MALALA

Theodor Kallifatides

Malala Yousafzai

Albert Bonniers Förlag

ICA Bokförlag

Hur hittar man sig
själv när ens liv
rycks upp med
rötterna? Boken skildrar Elenas
resa från krigets Grekland till
Sverige, från dotter till morförälder. Kallifatides roman rör sig
brett över mina känslor. Jag
läser den som en berättelse
om kärlek och saknad, om lust
och skam, om längtan och
flykt. Helt enkelt underbar!
(Alexander)

Malala blir skjuten
i huvudet av en
taliban när hon är
på väg till skolan. Anledningen
är hennes kamp för flickors
rätt att gå i skola. Detta sker
år 2012 i Pakistan. Malala
opereras i England där hon
fortfarande bor och går i
skola. När hon föddes vägrade
hennes pappa tro att hon var
mindre värd än en pojke.
I denna trygghet grundar hon
sin övertygelse och är så värd
sitt Nobelpris 2014. (Lina)

MATEN ÄR MIN MEDICIN

EXPEDITIONEN

ARABEN

Janesh Vaidya

Bea Uusma

Pooneh Rohi

Norstedts

Norstedts

Ordfront

Fantastisk inspiration till att äta
hälsosammare.
Förnya din frukost med magisk
gröt och laga getostfyllda
grönsaksbiffar till middag
(piffa till med lite Serranoskinka om du inte kör helgrönt).
Mums! Dessutom kan du fördjupa dig i vad som passar just
dig bäst, allt enligt ayurvedans
principer. (Alexander)

Augustprisvinnare
2013. Vilken betagande berättelse
om ett ämne som jag inte
alls visste intresserade oss:
ingenjör Andrées expedition
i luftballong, mot Nordpolen.
Vackert porträtterat! (Lina)

Utspelar sig i
Stockholm i nutid.
Återblickar till Iran
och en mans liv, fångenskap
och flykt. Mörkt och kallt,
igenkännande men därtill nya
perspektiv. Rohi själv är andra
generationens invandrare från
Iran och läsningen känns onekligen självbiografisk vilket gör
den så enormt stark. (Alexander)

Povcokreittfa

Povcokreittfa

I SAMARBETE MED
Storgatan 12 − 795 30 Rättvik − 0248-104 11 − www.sorlinsbokhandel.se
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I ALBUMET
I ORSA VERKAR TRE KOLLEGOR SOM HAR
KAMERAN SOM SITT FRÄMSTA ARBETSREDSKAP.
HÄR BJUDER DE DALALIVS LÄSARE PÅ ETT
MINNE, NÅGRA TIPS OCH EN TITT I ALBUMET
MED VINTERBILDER.

NAMN

Marco Glijnis, Björn Johansson
& Corina Glijnis-Noom
FÖRETAG

Kola Productions
HEMSIDA

kolaproductions.se

Det här är vi

Vintrigt rådjursporträtt.

Dalatraditioner med en tvist i samarbete med Nils Olssons Hemslöjd.
Modellen heter Johanna Hanses.

Tre entusiastiska, kreativa och nytänkande
fotografer och filmare. Vi älskar Dalarna och
visar också gärna det i vårt arbete. Förutom
porträtt- och reklamfoto jobbar vi också med
storytelling, cinemagraphy och flygfoto.

Samarbete med Mora Folkhögskola
inför Vinterfest 2014. Modell och
klädesdesigner Sara Nygård.

Ett speciellt fotominne

Vi minns ett uppdrag på en fjälltopp i norra
Dalarna. Vi skulle fota produkter för friluftsliv och hade hittat en lämplig plats med
spektakulär utsikt. Det var en solig dag, en
vacker blå himmel med små vita moln, men
vinden var stark. Det kändes när vi bar upp
utrustningen till platsen. Det gällde att säkra
utrustningen i den starka vinden. Förutom
modellerna fanns också hästar på plats. Att
arbeta med djur kräver extra tålamod. Vi njöt
av utmaningen och allt föll på plats. Kunden
var nöjd och vi kunde lägga ytterligare en
spännande erfarenhet bakom oss.

Några fototips

Samarbete med Mora Folkhögskola
inför Vinterfest 2014. Modell och
klädesdesigner Linn Svensson.
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När du ska fotografera på vintern finns det
några saker att tänka på. Kamerans batteri
tar slut lite snabbare när det är kallt. Ha gärna extra batterier med dig och stoppa dem i
innerfickan. Den ljusa snön kan lura kameran
så att dina bilder blir lite för mörka. För att
göra snön lika vit som den är i verkligheten
kan det vara bra att överexponera bilden lite.
Tänk också på att klä dig väl, speciellt om du
sitter och väntar på ett djur som du vill fota.

Ståtlig kungsörn
i dalaskogarna.
Z

Foto: Eva-Mari Rälg, Målargården

•Kalendarium

27 nov

Ingen julstämning utan marknadsbesök! Här en bild från den traditionella
julmarknaden i Nusnäs 23/11, där
du handlar dina klappar, hårda som
mjuka, direkt av hantverkare i vacker
miljö. Julmarknaderna är många och
löser av varandra i en rasande fart.
Här är några tips:
Korså herrgård 22–23/11
Leksand 29–30/11
Borlänge 30/11
Dala-Floda 30/11
Falu Gruva 7/12
Tällberg 7/12
Rättvik 13/12

Ekologisk Julmiddag
eller Adventspaket
Välkommen att boka!
info 0241-22050
dalafloda-vardshus.se
Restaurang, hotell
& konferens
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DECEMBER

VERONICA MAGGIO
på Magasinet, Falun.

magasinet.se
7/12, 4/1 & 25/1
Auktion i Borlänge.
dalarnasauktionsbyra.se
28 & 29/11, 5, 6, 12 & 13/12
FRÅN DALOM TILL DUBLIN
– EN MUSIKALISK VANDRING
Julshow i Orsa Grönklitt med
Tivoli Blå & Stiko Per Larsson.
dalasmaker.se

Ett allsidigt handbokbinderi med kursverksamhet
och försäljning av bokbinderiverktyg, material & papper.
Två verkstäder i Dalarna, en i Djura och en i Falun,
internetbutik samt e-kurser i enklare bokbinderi.

Öppettider:
Djura, verkstadsbutik: torsdag-fredag kl. 12.00-16.00
Även lördag 22:a nov & 20:e dec kl. 11.00-14.00
Falulial: måndag-tisdag kl. 12.00-16.00

Skapa med papper inför julen
Onsdagar & torsdagar i december kl. 17.30-20.30
anordnar vi skapakvällar i våra verkstäder.
Läs mer på vår hemsida under kurser.

Release-design-mingel
på CTH-fabriken, Borlänge.
locallyyours.se

5

Djura Bok & Pappersverkstad

Kontakt: info@djurabok.se, 0241-305 02

www.djurabok.se

1–5/1 NYÅRSKONSERT
med Nils Landgren, trombon,
Hannah Holgersson, sopran,
Alexander Hanson, dirigent, och
Dalasinfoniettan på fyra dalaorter.
dalasinfoniettan.se
15/1
MALIN FOXDAL TRIO på
Wasabryggeriet i Borlänge.
wasabryggerietsvanner.se
25/1
INSPIRATIONSKVÄLL med föreläsning och spännande utställare
på Korstäppans Herrgård, Leksand.
inspireramera.se

ROLIGAST
I DALARNA!

Anneli Hag C

Anneli Hag C

NYHET!

VERNISSAGE PÅ
VERNISSAGE PÅ

RAMHUSET
RAMHUSET
Lördag 22/11 kl. 12-17
Lördag 22/11 kl. 12-17

UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR TILL 13/12
UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR TILL 13/12

Sturegatan 67 Falun www.ramhuset.se
Sturegatan 67 Falun www.ramhuset.se

49

Hämta ditt
exemplar av
Dalaliv här!

TURISTBYRÅN I DALA-FLODA
Stora vägen 47
0241-223 00

INSJÖN
IITTALA OUTLET
Hjultorget 28
0247-79 80 10

BORLÄNGE

LEKSAND

ANNAS HEM
Hantverksbyn 7
0243-191 50
BORLÄNGE TURISTBYRÅ
Sveagatan 1
0771-62 62 62
CAFÉ PEACE & LOVE
Borganäsvägen 39
0243-154 14
ÖNSKEHUSET
Bragegallerian 4
0243-185 40

GÅRDSCAFÉET
Norsgatan 19
0247-132 60
LANTLIV
Hantverkaregatan 4
0247-343 20
LEKSAND TOURIST CENTER
Norsgatan 27 E
0248-79 72 00
LEKSANDS HEMSLÖJD
Kyrkallén 1
0247-100 46
SILJANS KONDITORI
Sparbanksgatan 5
0247-150 70

FALUN
BYXSHOPEN
Holmgatan 13
023-133 11
FALU LJUSSTÖPERI
Bondegatan 19
023-634 55
FALU TURISTBYRÅ
Trotzgatan 10-12
0771-62 62 62
GAMLA STABERGS
TRÄDGÅRDSCAFÉ
Staberg 63
023-158 58
GRUVGATAN 13
Gruvgatan 13
023-132 12

GAGNEF
DALA-FLODA VÄRDSHUS
Badvägen 6
0241-220 50
GAGNEFS TURISTBYRÅ
Lindberghallen
0771-62 62 62

MORA
CAFÉ ZORN
Vasagatan 34 C
0250-150 20
MORA HEMSLÖJD
Kyrkogatan 4
0250-102 25
MORA TOURIST CENTER
Köpmannagatan 3 A
0248-79 72 00
STIL
Kyrkogatan 21
0250-164 40

ORSA
ORSA TOURIST CENTER
Dalagatan 1
0248-79 72 00
SALUHALLEN I ORSA
Kaplansgatan 13
073-819 17 91

RÄTTVIK
FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
Storgatan 6
0248-124 00
FRICKS KONDITORI
HSB-gatan 1 A
0248-133 36
RÄTTVIK TOURIST CENTER
Riksvägen 40
0248-79 72 00
SÖRLINS BOKHANDEL
Storgatan 12
0248-104 11

SÅGMYRA
BUBBLEROOM OUTLET
023-702 26 70
LAGER 157
023-39 157
SCORETT OUTLET
010-498 00 00
TREND & TRADITION
023-596 60
Tidstrandsvägen 1
SÅGMYRA BYGGNADSVÅRD
Tidstrandsvägen 3
08-662 00 48

TÄLLBERG
QUALITY SPA & RESORT
DALECARLIA
Tällgårdsgattu 20
0247-891 00
KLOCKARGÅRDEN
Siljansvägen 456
0247-502 60
MILLAMOLLIS
Siljansvägen 461
0247-503 00
TÄLLBERGSGÅRDEN
Holgattu 1
0247-508 50

Dalaliv finns även i ett flera
butiker och på caféer och
hotell i Falun, Borlänge, Gagnef, Leksand, Rättvik, Mora
och Orsa. Dalaliv finns som
e-magasin på dalaliv.se.

Nära till en
bra affär!

Välkommen!
www.hjultorget.se

VARD 10–19 • LÖR 10–16 • SÖN 11–16 • HEMKÖP 9–21

Nästa nummer

EN
HELG
I
MITT
RÄTTVI
K
med Anna Karin Tyskhagen
KERAMIKER DANIEL ERIKSSON

Jag är en
krusidullig
person.

Porträtt

Pappelinas
Lina Rickardsson

ÅTERBRUKAREN
SARA SJÖBERG
GÖR SMYCKEN
AV HÅR

…och mycket mer
inspirerande läsning.

Vi ses i februari 2015!
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Första helgen
i advent.
Välkommen!

En gammaldags
julmarknad med
hantverk mat och
hArlig julstamning
29–30/11 kl. 11–18
leksandsjulmarknad.se

