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Det var i Piemonte som slow food-rörelsen startade i mitten av 1980-talet. Själva antitesen 
till fast food. Rum Hemma drog till nordvästra Italien för att göra just det — ta det piano. 
Att vandra, cykla eller bila över detta bördiga landskaps böljande kullar är sann sinnesro. 

Färre turister än i Toscana och bättre mat än på Sicilien. Häng med!

TEXT AMINA DJEMILI

Rum Hemmas
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Smakfulla Villa La 
Madonna ligger 
inbäddat mellan 
vinrankorna. 
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En botanisk upplevelse utöver det vanliga får man på 
Villa Taranto, vars trädgård huserar över 20 000 arter.

1. Lantlig designlyx  
- Villa La Madonna
Designsystrarna Marie och Annica Eklund har förverk-
ligat sina drömmar om att driva hotell på den italienska 
landsbygden. Resultatet är vingården Villa La Madonna 
som ligger på en av kullarna med utsikt över den för-
föriska Bormiadalen. Mycket låg i ruiner när systrarna 
började renovera den 400 år gamla gården som i dag är 
ett magiskt boutiquehotell präglat av gröna fönsterluck-
or, italiensk hantverkskonst och smakfull inredning.  
Poolen ligger mellan vinrankorna (ja, de har ett eget vin)  
och här checkar man in för att luta sig tillbaka: chefs-
kocken Davide Matteo slänger ihop fyrarättersmiddagar 
på lokala ingredienser, yogaklasser hålls mellan vinrank-
orna och omgivningen borgar för härliga löprundor.

Adress: Regione Madonna 21, Monastero Bormida.  
www.villalamadonna.com

2. Fjolårsfynd - Serravalle  
Designer Outlet
Låt oss först vara helt ärliga, Rum Hemma avskyr 
outlets. Men är du i Piemonte och shoppingsugen får du 
inte missa Serravalle Designer Outlets — Europas största 
outlet med över 180 butiker med allt från Stone Island 
och Roberto Cavalli till Lacoste och Dolce & Gabbana. 
Området och butikerna är dessutom vrålsnygga, det känns 
mer som fina gatan i Milano än en outlet på landsbygden. 
Dessutom är det välsorterat: oftast fjolårets kollektioner 
som slumpas bort för halva priset eller mindre.

Adress: Via della Moda 1, Serravalle.

3. Botanisk trädgård  
- Villa Taranto
Byn Pallanza på Maggioresjöns västkust är värd ett 
besök för Villa Tarantos undersköna trädgård med 
över 20 000 växtarter. Det var en trädgårdsintresserad 
skotte som köpte fastigheten på 1930-talet och började 
importera exotiska växter från hela världen. Idag är 
trädgården öppen för allmänheten och den bokstav-
ligen sprakar av färger och botanisk hantverkskonst i 
världsklass. Några av blommorna och träden som växer 
i terrassträdgårdarna är helt unika för Europa. Ta gärna 
med en pava prosecco och picknicka i parken.

Adress: Via Vittorio Veneto 111, Pallanza. www.villataranto.it
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4. Good morning wine lovers 
 - Barolo
Ett av världens bästa och mest kända viner kommer 
från Piemonte, närmare bestämt Barolo. Alltid på 
hundra procent nebbiolodruva. Staden har inte särskilt 
mycket att skryta med förutom ett gäng strålande 
krogar och några vinbutiker. Rikta istället in dig på att 
besöka någon av vingårdarna i området. Rum Hemma 
rekommenderar särskilt demonproducenten Gaja i 
systerstaden Barbaresco (förbokning krävs). Om hösten 
finns möjlighet att delta i vinproduktionen, någonting 
som är poppis bland vinälskare från hela världen. Även 
trevliga vingården Roagna är väl värd ett besök. Missa 
inte Enoteca Regionale del Barolo — ett vinmuseum 
med vinkällare och vinprovning. Det kostar men  
smakar desto mer.

Bra krogar runt Barolo: Massimo Camia, Barolando, L’Argaj, 
Osteria Veglio, La Lumaca.

5. Trestjärning t - Piazza Duomo
Michelinstjärnorna regnar årligen över Piemonte men 
det finns bara en trestjärnig, Piazza Duomo. Mannen 
bakom succén är Enrico Crippa som skolats av det 
italienska kökets gudfader — Gualtiero Marchesi.  
Crippa återvände för några år sedan från Japan där 
han stod bakom en av Kobes bästa krogar. Signatur-
rätten heter Salad 41 och består av 41 olika löv, örter 
och blommor från hans egen trädgård. Piazza Duomo 
är chockrosa (bokstavligt talat) och en schizofren 
upplevelse. Det japanska arvet har han injicerat rätt in 
i det italienska kökets ryggmärg. Borden släpps första 
vardagen varje månad.
Adress: Piazza Risorgimento 4, Alba.  
www.piazzaduomoalba.it

I Barolotrakterna mår druvan 
nebbiolo som bäst.4
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6. Gastronomimetropol - Alba
Nämn Alba för valfri foodie och det börjar vattnas i 
munnen på dem. I vindistriktet Lange ligger den här 
vackra provinsstaden känd för sin gastronomi och 
riktigt bra restauranger. Menyerna är typiskt piemonte-
siska: tryfflar, osten castelmagno, skinkan filetto baciato 
som görs av fläskfilé marinerad i vitt vin, lagrad salami, 
vilt, och insjöfiskar. På huvudgatan Via Vittorio Ema-
nuele är restaurangerna något turistiga — testa istället 
trattoriorna på sidogatorna.
Adress: Via Vittorio Emanuele, Alba. 

7. Fynda Alessi - Alessi 
Factory Store
Nämnde vi att vi avskyr outlets? När vi ändå tipsar om 
utförsäljningar måste vi nämna Alessi Factory Store 
i gulliga byn Omegna. Alessi är med sina klara, rena 
linjer ett av Rum Hemmas favoritmärken när det gäller 
inredning och köksprylar. På märkets fabriksförsäljning 
slumpar man ut både nya och gamla kollektioner till 
fantastiska priser.

Adress: Via Privata Alessi, Omegna. www.alessi.com

8. Jaga tryffel - tra Arte e Querce
Piemonte är synonymt med vit tryffel — skogens vita 
guld. Flera tryffeljägare anordnar tryffelsafari där man 
i sällskap med specialtränade hundar får vara med och 
leta efter de knöliga små klumparna som frodas under 
jorden i skogen. Det är en närmast sakral upplevelse 
att få hänga med de proffsiga hundarna som nosar och 
krafsar i jorden. Svampen lever intill rötterna hos lind, 
poppel och ek, ofta ner till en meter under jord. Den 
vita tryffeln är en av världens dyraste delikatesser och 
ett kilo kan kosta 60 000 kronor.

Det finns flera arrangörer. Le Baccanti och tra Arte e Querce  
är två av de mest kända: www.lebaccanti.com och  
www.traarteequerce.com

FAKTA  
PIEMONTE

Folkmängd: 4,5 
miljoner.

Huvustad: Turin

Provinser: Ales-
sandria, Asti, Biella, 
Cuneo, Novara, 
Torino, Verbano-
Cusio-Ossola och 
Vercelli.

Vin: Några av 
världens bästa 
viner kommer 
härifrån, bland 
annat Barbera, 
Barolo, Barbaresco 
och Dolcetto. Mer 
än hälften av land-
skapets vingårdar 
har kvalitetsbeteck-
ningen DOC.

Bäst att resa: 
Hösten. Då skördas 
vinet och jakten 
på tryffel är i full 
gång. Varje ort har 
sin egen skörde-
festival.

Komma hit: Flyg 
till Milano eller 
Turin. Hyra bil eller 
cykel är ett måste.

Missa inte i mat-
väg: Glöm fisk- och 
skaldjur. Här är det 
ost, kött, choklad, 
chark och tryffel 
som gäller. 

Staden Alba är en 
viktig destination för 
många foodies. Det 
är också här Italiens 
bästa tryffel finns.

Vit tryffel - skogens guld. Väl 
”i Rom” får ni inte missa att 
hänga med på tryffeljakt.

6

7
8

FO
TO

: A
LE

SS
I M

US
EU

M
 A

ND
 O

UT
LE

T 
ST

OR
E


