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89ELLE Lyx

resa smakrikt

Minst ett par gånger om året måste jag åka till Italien. 
Varför?
För att Italien gör mig lycklig!
Jag känner mig hemma i Italien på ett sätt som 

jag aldrig kan göra i New York eller ens i Stockholm. Det är också 
den sköna känslan av att vara hemma som gör att Italien är det 
land jag vill leva i som äldre. 

Här är livet underbart, okomplicerat, med en fantastisk mat 
med utsökta råvaror, enkel pasta med olivolja och läckerheter 
som varma solmogna tomater och nyfiskade havskräftor.

Venedig
Vad är väl ett Italienbesök utan en tur till vattnets stad, Venedig. 

Jag och min man checkade in i renässanspalatset Hotel Danieli, 
som jag hittade via Kiwi collection. Jag passade på att åka med 
hotellets Riva till Ars Cenedese Murano för att beställa nya delar 
till min kristallkrona från 1960-talet. 

På kvällen åt vi på historiska Harry's Bar, författaren Ernest 
Hemingways favoritbar och där även tunga namn som Charlie 
Chaplin, Truman Capote, Orson Welles, baron Philippe 
de Rothschild, Aristoteles Onassis, Barbara Hutton, Peggy 
Guggenheim och Woody Allen, har beställt sina dry martini och 
svalkande bellini.

Jag hade ringt till ägaren Giuseppe Cipriani, som jag känner 
från New York, så att vi fick ett bra bord och italienarnas meny 
– inte turisternas dubbelt så dyra.

Som alltid åt jag majs, gurka och tomatsallad och kalv med 
citronsås och ris.

Rom
Vi fortsatte vår resa till Rom där vi tog in på på Hotel Eden, också 
det ett hotell i kedjan Kiwi collection. 

Vi hann äta en underbart god middag på Celestina ai Parioli i 
norra Rom, med min barndomsvän Gabriella som arbetar med 
lyxjuvelmärket Vhernier, och jag hann även köpa fantastiska 
Pomellato-inspirerade ringar hos Adriano på via dei Banchi 
Vecchi.

Innan vi åkte vidare hann vi med en natt på mitt favorithotell 
i världen – Bulgari.

Lucca
Jag flög till Pisa för att besöka min kära väninna som hyrt en 
toskansk bergsgård från 1700-talet i San Macario, utanför staden 
Lucca.

Huset är fantastiskt smakfullt renoverat och har en konstnärs-
ateljé, eftersom husägarna är två konstnärer från New York. 

Att hyra detta fantastiska hus kostar 30 000 euro för tre 
veckor. 

Vi bestämde oss för att åka till Antinoris vingårdar för en privat 
tur och avsmakningsmeny. Det var en fantastisk upplevelse att få 
vara där familjen Antinori har producerat vin i över 600 år.

Vi serverades en utsökt meny och husets paradviner Tignanello 
och Solaia, på Osteria di Passignano, och vi smakade också av 
olivoljor! Premiär för mig!

Jag beställde hem lådor med vin och olivolja. Jag valde lätta 
vita sommarvinet Vermentino, spumante Marchese Antinori och 
den underbara olivoljan Pèppoli, till Vamlingbo på Gotland för 
leveranskostnaden 80 euro, och det levererades direkt till dörren 
inom 10 dagar.

I Lucca köpte jag ett armband i rosa guld för 26 euro och 
mockastövlar hos Monica Shoes, för 70 euro.

Hos Monica kan man beställa i alla tänkbara färger och 
storlekar.

Med väskorna fullpackade och massor av glada minnen 
återvände vi till Sverige. 

Telefonnummer och hemsidor 
på www.ellelyx.se

i mitt hjärta
Dofterna, maten, människorna – en skummande kopp cappuccino. 

Italien är hemma för Angelina Jolin. 
Det är kärlek, siesta och fantastisk shopping.

Italien

Angelina åkte självklart 
gondol i Venedig.
Ring från Pomellato.

FOTO stefan andersson
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