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designernas favoriter 

Italienska Toscana, franska Monpazier,  
kaliforniska Napa Valley … Fem svenska designer 
avslöjar sina personliga favoritställen.  
av Helena Skoog  foto: privata, kristian löveborg, imaxtree

JAG SKULLE VILJA TIPSA om en fantastisk liten stad i 
södra Frankrike som heter Monpazier. Vi var där 
senast i juli förra året och vill man ha en semester 
med traditionell fransk mat, vacker natur och lite 
kultur är detta verkligen ett perfekt och annorlun-
da resmål. Det är enklast att ta sig hit med flyg till 
Bordeaux och hyra bil där.

LA BIGOTIE, Marsalès
Min sambos familj har en bed and breakfast i områ-
det som verkligen är fantastisk att bo på. Där serveras 
frukost mitt i den stora äppelträdgården med utsikt 
över staden. 

LA TABLE DE LÉO, Saint-Avit-Sénieur, Le Bourg
Charmig restaurang som ägs av ett ungt par. Han 
står i köket och hon sköter servicen. Om du vågar 
– ät gärna kalvbrässen! Fin liten terrass att sitta på 
under sommartid. 

BASTIDEUM CENTRE D’INTERPRÉTATION  
DE MONPAZIER, 8 rue Galmot 
Modernt museum som öppnade 2013 och berättar 
om Monpaziers intressanta historia från medel-
tiden till i dag. 

GEOFFRE JEAN-MICHEL, 41 rue Notre Dame
Hit går vi och handlar vin och grönsaker. Ägaren 
är en glad fransos som pratar högt och glatt men 
endast på franska. Ett stort plus om du gillar rugby 
eftersom det är hans passion.

LES GOURMANDISES DE LUCCO,   
Bézenac, La Couture
Konditori som ligger lite hemligt mellan två byar. 
Stället ser inte mycket ut för världen, men när du 
går därifrån med en kartong fylld av oemotstånd-
liga bakverk börjar den svåra resan – att nå bilen 
utan att öppna lådan.

VÅRA BÄSTA 
RESMÅL!

MONPAZIER, FRANKRIKE
Carin Wester hittade sitt drömställe på franska landsbygden.

 ”Fransk mat, vacker 
natur och lite kultur  
– det här är per fekta 

semestern!” 

Om du vågar  
– ät gärna 
kalvbrässen.

Carin Westers  
semesterfavorit  
från egna sommar- 
kollektionen 2014.

Missa inte stans museum!
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RESA

Ida 
Sjöstedts  
senaste 
design  
som gjord 
för LA.

Manhattan Beach.

LOS ANGELES HAR VARIT ett drömresmål för mig så 
länge jag kan minnas, men inte förrän förra som-
maren lyckades jag ta mig dit för första gången. Det 
är en så mytomspunnen stad som jag haft föreställ-
ningar om sedan jag var liten, och jag var väldigt 
nyfiken på hur jag själv skulle uppleva den. Till skill-
nad från New York är LA så mycket mer än bara 
shopping, restauranger och kultur – man har även 
natur- och beachlivet. Jag hann upptäcka hur myck-
et som helst under de veckor jag tillbringade där och 
drömmen är så klart att snart åka tillbaka igen.

STANDARD,  
West Hollywood , 8300 Sunset Boulevard
Här bodde vi den första tiden. West Hollywood 
Boulevard känns verkligen som LA i ett nötskal, 
en stor trafikerad gata med en blandning av högt 
och lågt – flashiga lyxhotell till sjaskiga strippklub-
bar sida vid sida. Hotellet är prisvärt med stora 
rum och rolig atmosfär. Poolpartyn varje helg är 
ett måste för den som vill festa och dit kan du gå 
även om du inte är gäst på hotellet.

ABBOT KINNEY, Venice 
Supermysig gata där du faktiskt kan gå och strosa 
(annars är det bilen som gäller överallt) med lite 
europeisk feeling. Väldigt mycket hipsters, men en 
skön mix av folk och roliga butiker och restaurang-
er. Ett måste för lunch eller middag är italienska 
krogen Gjelina med fantastisk mat och stämning.

LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART (LACMA), 
5905 Wilshire Boulevard
Förutom alla fantastiska utställningar är ingången 
till museet med de överdimensionerade lyktstolpar-
na ett konstverk i sig – speciellt på kvällen. Kolla in 

deras kvällsschema, de har både filmvisningar och 
jazzkonserter utomhus, med härlig lokal stämning 
och picknickande familjer.

VERNISSAGEJAKT
Ett tips för den som vill göra något mindre turis-
tigt och hänga i lite mer kulturella kretsar är att 
kolla upp vernissagerna i stan. Vi gick på Inez & 
Vinoodhs vernissage på Gagosian gallery och för-
utom utställningen i sig var det ett perfekt tillfälle 
att träffa – och se på – Los Angeles modefolk.

MANHATTAN BEACH
Om du vill ha strandliv på semestern är Manhattan 
Beach att rekommendera framför Venice Beach. 
Här kan du bada eller surfa och på sommaren är 
det till och med ganska varmt i vattnet.

THE IVY, 113 North Robertson Boulevard
LA-klassiker och ett måste för långlunch eller sön-
dagsbrunch. Se till att få ett bord utomhus. Färg-
stark, härlig inredning och fullsmockat med Kris 
Jenner-lookalikes runt borden som dricker iste 
eller lemonaddrinken Arnold Palmer.

DEETJEN’S BIG SUR INN, Big Sur 48865 California 1
Har du tid att ta dig lite utanför Los Angeles på en 
mindre road trip måste jag rekommendera Big Sur 
där du kan stanna på Deetjen’s, ett helt underbart 
hotell mitt ute i skogen. Restaurangen serverade 
den bästa maten vi åt under hela vistelsen. Stället 
består av några små trähus som byggdes på 30-talet 
och måste upplevas. Vägen dit är en naturupp-
levelse om du åker Highway one, och vill du göra 
ett kontrastrikt stopp på vägen så är Madonna inn 
– kitschens högborg – ett måste.

LOS ANGELES, USA
Ida Sjöstedt hittade sitt livs eldorado i LA.

Hotell Standard.

Gör en utflykt  
till underbara 
Deetjen’s med 
den bästa maten.

Rosor, 
iste och 

kändisar 
på Ivy.

En hike i Runyon 
Canyon  

är ett måste. 

LACMA

 ”Så mycket mer än 
shopping och  

 restauranger – jag vill 
tillbaka snart!” 

ES1403 L-Modefolkets resa NY kb.indd   227 2014-01-28   09:37



    
229

                        
FLORENS, ITALIEN
Paulina Liffner hämtar inspiration till sina 
Little Liffner-väskor i eleganta Florens.

ETT PAR GÅNGER om året reser jag till Florens för att 
besöka fabriken där jag tillverkar mina väskor. För 
mig är Florens speciellt, en plats där jag har möjlighet 
att fokusera på den allra roligaste delen av mitt jobb. 
Staden i sig har något särskilt, en tidlös konstnärlig 
stämning som nog bäst kan beskrivas med klyschan 
’avslappnad elegans’. Trots intensiteten på många resor 
lämnar jag alltid Florens full av ny inspiration och 
energi – och pasta!

RIVA LOFTS, via Baccio Bandinelli 98
Riva lofts ligger i utkanten av stan på samma sida av 
floden som stadsdelen Oltrarno – Florens Rive gauche.  
Det är ett magiskt litet hotell med en underbar 
trädgård och perfekt hemmakänsla. Personalen är 
otroligt engagerad och sätter ihop små listor med 
personliga tips på restauranger och butiker i stan för 
att du ska hitta det som passar just dig.

IL SANTO BEVITORE, via di Santo Spirito 66 
Underbar modern italiensk mat, charkuterier att dö 
för och kul klientel med en blandning av chica turister 
och stiliga locals.

CAMMILLO TRATTORIA, Borgo san Jacopo 57
En riktig klassiker där välklädda florentinare inte drar 
sig för att vänta trekvart på bord i sina Ferragamoklackar 
– och det är det värt! Opretentiös stämning, trevlig 
service och härlig toskansk mat. 

ALLA VECCHIA BETTOLA, via Vasco Pratolini 3 
Som att transporteras 70 år tillbaka i tiden. Bortom 
turiststråken hittar du denna pärla med god mat, bra 
priser och otroligt vacker gammal inredning. Här är 
du garanterat ensam turist.

CIRCOLO AURORA, viale Vasco Pratolini 2 
Det här är en av mina mest älskade barer i hela värl-
den, insprängd i den gamla ringmuren där unga krea-
tiva florentinare hänger med internationella konst- 
studenter. Livemusik, fantastiska snacks till aperitivon 
och allmänt magisk stämning!

PIAZZA SANTO SPIRITO 
Härligt torg med massor av trevliga barer och restau-
ranger. Här kan du äta frukost, fika, dricka aperitivo 
eller äta. En plats för dygnets alla timmar. Extra livligt 
på kvällarna.  

LUISA VIA ROMA, via Roma 19
Shoppingmecka för den som gillar lyxiga kläder, skor 
och väskor. Alla säsongens it-plagg hittar du här. 

UFFIZI, piazzale degli Uffizi 6
Uffizimuseet är ett måste. Kom tidigt för att slippa köa.

Så här vill 
Paulina klä sig  

i Florens.  
Klassisk italiensk 
design från topp 

till tå. Denna 
look från Gian- 

franco Ferré  
vore perfekt.

”Det toskanska 
rödvinet kräver inga 
kristallglas.”

RESA

Matglädje på  
Il santo bevitore.

Välkommen till 40-talet på Alla vecchia bettola.

Shoppingmeckat 
Luisa via Roma.

Perfekt hemmakänsla på hotell Riva lofts.

Mäktiga katedralen i Florens.

Mysiga baren  
Circolo Aurora.

w w w . e l l e . s e

”Stan har en 
konstnärlig stämning 

som ger mig inspiration 
och energi.”
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JAG VAR UTBYTESSTUDENT i Kalifornien när jag gick 
på gymnasiet. Sedan praktiserade jag som desig-
ner i San Francisco en sommar, vi gjorde utflykter 
till Napa Valley på helgerna och jag gillade områ-
det redan då. Jag har en dröm om att bo i norra 
Kalifornien på en gård med hästar. Som ett lyxigt 
hippieliv, kan man säga. Det sitter en sådan bild på 
min tankekarta och när vi i familjen funderade på 
vart vi skulle åka på höstlovet bokade min man den 
här resan för att överraska mig.

VINGÅRDEN FROGS LEAP, 
Rutherford , 8815 Conn Creek Road
En av de finaste vingårdarna som också är mindre 
och mer personlig. De odlar ekologiskt vin i hem-
trevlig miljö.

DEAN & DELUCA, St Helena, 607 St Helena Highway
Kedjan var en överraskning mitt ute i ingenstans, 
jag är van att se den på Broadway. Underbara viner, 
charkuterier, ostar och mycket mer. Gott, fräscht 
och lokalproducerat. 

GOTT’S ROADSIDE, St Helena, 933 Main Street
Fantastisk vägkiosk i St Helena. Kvalitetssnabbmat.

HOTEL YOUNTVILLE, 
Yountville, 6462 Washington Street
Mysigt och lyxigt hotell med spa och bra ameri-
kansk frukost. Byggt som en toskansk gård med 
egna villor och jättefin trädgård.

FRENCH BLUE, St Helena, 1429 Main Street
Skön miljö och jättegod mat. Sitt ute i orangeriet!

LA CONDESA, St Helena 1320 Main Street
Fantastisk mexikansk restaurang som hela familj- 
en njöt av. Cool och modern, med hög kvalitet på 
maten.

UTFLYKT: Sebastopol i Sonoma County
Hemgjord glass är bara en anledning att ta sig hit 
till detta entreprenörsområde med Taylor Maid 
farms, känt för sitt ekologiska kaffe och dito 
odlingar. Här bor bland andra Tom Waits och 
medlemmar från Grateful Dead.

NAPA VALLEY, USA
Ann Ringstrand ville tillbaka till sitt tonårsparadis och charmades på nytt. 

RESA

Cool mexikanare, La Condesa.

Ann Ringstrand trivs bäst  
på hästryggen.

Hotel 
Yountville.

Hopes vår/sommar-
kollektion 2014  

passar Ann  
Ringstrands Napa 
Valley-liv perfekt.

FO
TO

: K
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St Helena kryllar  
av vin- och inredningsbutiker.

 ”Jag drömmer om ett 
lyxigt hippie- 

liv på en gård med 
hästar.”

    
231

Toscana?  
Nej. Yountville, 
California!
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VI HAR HYRT HUS utanför byn Ciggiano tillsammans 
med nära vänner. Vi har valt att bo på landet, utan 
grannar, i ett stort gammalt stenhus högst upp på 
en kulle, i en olivlund med hästar nedanför. Huset 
ägs av en familj som bor en bit bort, de är fantastiskt 
duktiga på att laga mat. I närheten finns byar med 
Michelinkrogar och enkla familjerestauranger. 
Florens och Siena ligger nära om man vill ha 
stadskänsla. Det är fantastiskt att bara hänga kring 
huset, bada i poolen och ligga och glo ut över 
dalen nedanför, dricka vin på eftermiddagen och 
laga mat på kvällen.

ENOTECA IL VICOLO SAS,  
Civitella, piazza Mazzini Giuseppe 7
Enotecan har okej mat, men det är för deras fan-
tastiska vinkunskaper man går hit. Alla viner de 
rekommenderar hamnar högst upp på listan över 
all time-favoriter. De specialiserar sig på mindre 
vinproducenter och det finns ofta bara några få 
flaskor av varje vin. Man sitter på ett torg och 
nedanför ligger en vidsträckt dal. Svalorna flyger 
i hundratal från en gammal borg högst upp i byn 
och ner i dalen. Magiskt.

L’ANTICO BORGO, Civitella, via di Mezzo 35
L’antico borgo har till skillnad från enotecan 
ingen utsikt och normalhärligt italienskt vin – 
men fantastisk mat!

OSTERIA LE LOGGE, Siena, via del Porrione 33
Osteria Le logge känns lite The talented mr Ripley. 
Inredningen består av bokhyllor längs alla väggar 
och uteserveringen är relativt stor för att ligga i en 
italiensk gränd. Här är mycket liv, samtidigt som 
man sitter stilla i sin bubbla. God mat, gott vin, bra 
service. Trevligt att komma från gränden direkt ut 
på stora torget i ett mörknande Siena.

PROMENADSTRÅKEN I SIENA
I Siena finns mycket att titta på och det är lätt att 
få grepp om staden, vars kärna inte är så stor. Den 
typiska arkitekturen, katedralen med sin fantast-
iska, grafiska stenintarsia, marknader och små, 
personliga butiker med allt från italienskprodu-
cerade pappers- och lädervaror (har många hand-
skar härifrån), hattar och leksaker. Gå längs pro-
menadstråken via delle Terme, via di Città, piazza 
del Campo och Duomo.

UTFLYKT: ELBA
Om man är hemma och slappar större delen av 
veckorna kan det vara skönt med en rejäl utflykt. Gå 
upp tidigt och kör två timmar till färjan som går till 
Elba. Där finns gott om vackra små städer, restau-
ranger, ljuvliga stränder och restauranger, så man 
kan välja att åka över dagen eller stanna en natt.

CYKELUPPTÄCK
För den som gillar att cykla finns ett otal cykelvägar. 
Vi hade med oss två kompisar som tagit med sig 
sina cyklar och de tog långa turer varje dag, i 
hettan. De slingriga vägarna uppför kullarna, 
med utsikt över vackra dalgångar, varvas med 
den fina gamla arkitekturen i de små byarna. 

RESA

Till enotecan  
går man för  

deras 
fantastiska 

vinkunskaper.

Kimonon från  
Minimarkets nya kollektion  
ingår i Sofie Elvestedts 
Toscanagarderob. 

Sol, pool och bra bok,  
vad kan man mer önska?  

Typisk arkitektur i Siena.

Fantastisk mat på L’antico borgo.

Osteria 
Le logge.

Den mäktiga katedralen i Siena.

Ett gammalt stenhus med utsikt över Toscanas olivlundar är Sofies smultronställe.

 ”Det är fantasti skt  
att bada i poolen, glo ut 
över dalen, dricka vin  

och laga mat.”

                        
TOSCANA, ITALIEN
Minimarkets Sofie Elvestedt trivs bäst på en kulle i Italien.
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