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Sitter i skrivande stund nere i ett vår-
likt Antibes. Är här en vecka och fyl-

ler på depåerna.
Mimosan blommar sedan mer än en må-
nad. Vi gjorde en utflykt till Le Croix des 
Gardes - en höjd strax ovanför Cannes, 
häromdagen. Ett naturskyddat område 
där man kan skåda cirka 40 olika sorter 
av Mimosa. Helt magiskt.

Den nyplanterade citronbusken i träd-
gården bär redan frukt, vi plockar och 
använder i té och matlagning. Livskva-
litet!
På en av våra morgonpromenader stan-
nade vi hos fiskaren i småbåtshamnen i 
Juan Les Pins. Han hade precis plockat 
upp nattens och morgonens fångst till 
försäljning.
Det blev en Dorade i ugn med grönsaker 
och örter den dagen. Så gott!

Igår gjorde vi en heldagsutflykt längs 
kusten in i Italien. Solen sken och det var 
så vackert. Passerade Nice. I Villefran-
che Sur Mer åkte vi nerför sluttningarna 
till en liten servering vid havskanten i 
hamnen. Där satte vi oss och åt en rik-
tig fransk frukost (pain och café) medan 

vi lyssnade till fransmännen som satt 
runtomkring oss och njöt av tillvaron de 
också. Efter det åkte vi vidare längs kus-
ten och genom Monaco, Menton bland 
annat på den franska sidan för att di-
rekt efter italienska gränsen åka igenom 
Ventimiglia, Bordighera, Imperia, San 
Remo med mera på vår väg till Cervo, 
en liten medeltida by som klättrar upp 
längs bergssluttningen från havet. Man 
parkerar utanför byn, som är helt bilfri. 
Små hemliga gränder, spännande gamla 
byggnader och kullerstenar.  På torget 
bredvid den vackra kyrkan satt vi i solen 
med en lätt lunch och njöt av utsikten 
över Medelhavet i drygt två timmar.
När vi efter ett antal timmar begav oss 
hemåt igen gjorde vi ett stopp i San 
Remo och försåg oss med rejält med 
parmesanost i en butik som vi hittat vid 
tidigare besök där. 
Tog en promenad i Nobelparken och 
fick njuta av de vackra fontänerna där en 
stund.
Passade på att få i oss en god italiensk 
pizza innan vi satte oss i bilen igen.
Det blev en liten lätt utflykt på 15 tim-
mar - en mycket minnesvärd sådan.
Vi ses på AKEBA - Välkommen!
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Anki har ordet

Anki Belsander.

Många nyheter kommer in i butiken under mars och april, 
både möbler och details. Bilderna visar lite av det som 
redan finns på plats.

Text och foto: Anki Belsander

Kannor, muggar, glas, skålar, tabletter, kuddar, brickor och 
nyckelskåp, Poul Pavaserien. 

Karaffer i härliga färger, Mateus.
 

Mimosan i full blom. 

Vårdukar, handdukar och löpare 
från Ekelund på plats i butiken.

Hos fiskaren i Juan Les Pins.Cervo - medeltida by längs kusten i 
norra Italien.

Kuddfodral och överkast från Afro Art.

Klockargårdens tvålar 
och oljor - det mesta 
ekologiskt.

Handdukar 2-pack i läckra färger, Axlings linne.

Citronbusken i trädgården bär frukt.


