Ruoka, Spa ja Färna historia
Färnan kreivi, Carl Fredrik von
Hermansson, hallitsi aluetta 1800-luvulla
kuolemaansa asti 1906. Färnassa alettiin
raudan valmistus jo 1607 ja sitä jatkui aina
vuoteen 1920 saakka.
Omistajat vaihtuivat vuosien mittaan ja
Carl Fredrikin isä sai Färnan perintönä
1800-luvun alussa. Carl Fredrikin tytär ja
hänen kreivi miehensä lopettivat aherrukset
ja möivät laajat maansa 1930 Assi
Domänille.
Carl laajenti toimintaa niin, että hänellä oli
maita ja mantuja 45 000 ha sekä monia
kaivoksia ja rautatehtaita ympäri
Bergslagettia ja Dalarnaa.
Kreivin hauta mausoleum Färnassa on historille suojattu

Mellehän tietenkin oli tärkeää ruokailut. Färnassa on mainosten mukaan Ruotsin parhaat kokit.
Pitkät olivat lorut, joita hovimestari ja tarjoilijat selostivat, kun lautasella olevan annoksen
sisällysluetteloa lukivat.

Färna on myös Spa, mikä merkitsee
sanoja, uinteja ja erilaisia hoitoja.
Uina-allas on aika pieni, mutta
uimataitoisia / halukkaita oli vähän ja
uimaan sopi. Minä uin kahdesti päivässä
ja enimmän ajan olin altaassa yksin.
Ulkona oli lämmin allas, jossa kansa istui
maisemia katsellen ja juoruja levitellen.
Saunoja löytyi kolme. Infrapunainen
sauna on haplahaa ja siellä sai istua
yksin. Tavallisia sähkösaunoja oli kaksi.
Toinen levitti yrttien tuoksuja ja toinen
sijaitsi ulkona erillisessä rakennuksessa.
Siinä riitti lämpöä jokaiselle.
Toivo tarkenee altaassa. Vesi yli 30°C

Puhtaus ennenkaikkea
Spa rakennuksessa sai kehonsa puhtaaksi
ilman Maailman kaikkeja pöpöjä.
Pyyheliinat, kylpytakit ja tohvelit olivat
uudet ja puhdistetut joka lähtöön.
Aina joku hääräsi viirusten kimpussa
erilaisin asein.
Ravintolaan varattiin aika viidentoista
minuutin välein. Pöydät kaukana
toisistaan, mutta asiakaspalvelu toimi
loistavasti.
Aamiaisellekin varattiin ajat ja kolmen
ruokalajin lounas tarjoiltiin pöytään.

Sofia suuressa ulkosaunassa luonnon keskellä

Sofia sai monipuolisen käsittelyn
takahuoneessa.
Kasvot töhnättiin ja kurkut silmille.
Virkistävät voiteet levitettiin keholle.
Kiireestä kantapäähän nahkaa vatkattiin
ja lihaksia pehmitettiin.
Tunnin päästä ulos astui aivan uusi
ihminen.

Satojen kokkien ruokaa olemme jo ehtinyt
maistaa. Usein vain tavanmukaisina ruokaaikoina vatsan tyydyttämiseksi. Seisovat pöydät
maissa ja laivalla ovat jääneet vähemmälle
kalorian kulutuksen pienennessä. Urheilun
ollessa hurjimmillaan, söin joka toinen tunti
jotain suuren kulutuksen vastapainoksi.
Tänään on kulutus pientä ja rasitus olematonta.
Nyt on herkuttelujen aika. Mitä vähemmän
ruokaa lautasella, sen parempaa. Jopa kattaus on
tärkeää. Pöydällä pari kolme liinaa päällekkäin,
lusikoita, haarukoita ja veitsiä kilon verran,
kynttilät ja kukat sekä verhoilu. Yleisvalaistus ja
taulujen sanoma. Pöytäseura ja keskustelun laatu
kohentavat mielialaa. Siihen sitten oma naamasi
ja kokonaisuus on sen mukainen.
Lapsenlapsi oli meillä viikon vierailulla ja
ihmetteli, kun joka toinen päivä söimme
ravintolassa. Hänestä Mummon ruoka on paras
ja varsinkin makaroonilaatikko.
Toivo ja annos

Hyvin pärjätään viirusten seassa, kun
ajatus pelaa ja pää kestää.
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