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Palvelu asuu Alkossa

uttelimme äskettäin hyvän ys-
täväni kanssa niitä näitä, kai-

ken maailman asioita. Kesken 
kuulumisten hän yltyi kehumaan 
Alkossa saamaansa palvelua – myy-
jän asiantuntemusta ja erityisesti sitä 
leppoisaa tapaa, jolla apua tultiin 
tarjoamaan. Tiedän, ettei hän sano 
niin vain kohteliaisuuttaan. Saman-
tapaisia spontaaneja palautteita olen 
kuullut vuoden mittaan ilahduttavan 
usein niin asiakkailta, tuttavilta kuin 
yhteistyökumppaneiltakin. Myös tut-
kimustulokset vahvistavat kuulema-
ni (mm. Kansallinen asiakaspalvelu-
palaute, Taloustutkimus). 

Olemme iloisia ja ylpeitä palve-
lustamme ja siitä, että se huomataan 
ja että se saa tunnustusta. Samaan 
aikaan tiedostamme kuitenkin hyvin 
asiakkaiden kasvavat vaatimukset. 
Palvelu- ja tuotekoulutukseen panos-
tetaan talossamme paljon, toivotta-
vasti se näkyy.

Mitä mieltä sinä olet? 
Oletko ollut tyytyväinen Alkon 

palveluun, asuuko palvelu Alkossa? 
Voit antaa palautetta palvelukoke- 

muksistasi koska vain – niin myyjille, 
asiakasneuvontaamme kuin kenelle 
tahansa meistä alkolaisista. Maalis-
kuussa pyydämme palautetta myy-
mälöissä ja internetsivuillamme nä-
kyvässä palautekampanjassa. Pudota 
sinäkin pallo ja ota kantaa! v

Sari Askola
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Valtioneuvosto asetti Terveys 2015 -kansanterveysoh-
jelmassaan tavoitteeksi, että 16–18-vuotiaista nuoristamme tupakoisi 

vain alle 15 prosenttia. Tästä ollaan nyt aika kaukana, koska noin joka neljäs 
tuosta  ikäryhmästä tupakoi päivittäin.

 Vaikka kahden vuoden sisällä tapahtuneen suunnanmuutoksen pysyvyys 
vahvistuu vasta seuraavien kyselyjen myötä, on syytä huolestua, todetaan 
sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tiukkuutta halutaan lisää sekä suhtautumi- 
seemme nuorten päihteidenkäyttöön että päihteiden saatavuuteen. 

 Nuorten terveystapatutkimus on toteutettu joka toinen vuosi 
vuodesta 1977 lähtien. Kyselyyn vastasi tänä vuonna 5 516 iältään  
2–18-vuotiasta nuorta. 
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Sivut ovat uudistuneet! 

www.lastenseurassa.fi
Viisas vanhemmuus -ohjelman verkko-
sivusto uudistui tammikuun lopussa sekä 
ulkoasultaan että sisällöltään.

 Mitä ajattelet? -keskustelupalstalla 
voit nyt vaihtaa ajatuksia vaikkapa näistä 
asioista: kuuluuko alkoholi perheen arkeen, 
entä viikonloppuun, saako juhlissa 
käyttää alkoholia, jos läsnä on lapsia, saako 
alaikäiselle teinille tarjota siiderin ja niin 
edelleen. 

Käy seuraamassa keskustelua ja 
osallistu itse: www.lastenseurassa.fi.

Otetaan vastuu.................................................................................................................................................................................

Valtioneuvosto asetti Terveys 2015 -kansanterveysoh-

Huolestuttava raportti
Suomalaisten nuorten tupakan- ja 
alkoholinkäytöstä raportoivat tuoreet 
tutkimustulokset eivät ole mukavaa 
luettavaa. Tupakoinnin pitkään jatkunut 
vähenemistrendi on nimittäin  
pysähtynyt, ja nuuskan sekä kääritty-
jen savukkeiden käyttö on kääntynyt 
nousuun, etenkin pojilla. 

Humalajuomisenkin lasku- 
suunta on taittunut. Tosihumalaan 
itsensä vähintään kerran kuukau-
dessa juovien 18-vuotiaiden osuus 
on koko 30-vuotisen tutkimus- 
jakson korkein. Samaan aikaan 
raittiiden nuorten määrä on vähen- 
tynyt. Kehityskulku on ikävä kyllä 
ollut samanlainen sekä tytöillä 
että pojilla. 

Alkon  
muovikassissa 

uusiotuulet
Alko on uudistanut muovikassin ympäristö-

vastuutekijät huomioiden. Vuoden 2010 alusta 
Alkon muovikassien valmistuksessa on käytetty 

60 % -uusiomateriaalia. Samalla kassin ilme 
uudistettiin uusiokassin ominaisuuksia vastaavak-

si. Kassikalvon väri muuttui beigeksi ja painatus 
yksinkertaistettiin kassin henkeen sopivaksi. 

Kassin laatu ja koko pysyvät entisellään, 
joten sen jatkokäyttö ostoskassina tai 

roskapussina säilyvät erinomai-
sesti. 
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Teksti Leila Itkonen
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Otetaan vastuu.................................................................................................................................................................................Teksti Sirkka Järvenpää  Kuvat Palpa ja iStock

Tiina: Kyllä
”Edustan sitä näkökulmaa, että koti
kasvatus vaikuttaa voimakkaasti taus
talla. Kotoa voi saada itseluottamusta 
ja eväitä olla oma itsensä. Jos nuorel
la on nuo eväät, hänen on helppo olla 
lähtemättä kaikkeen mukaan. Puhuin 
omien nuorteni kanssa kaveripiirin 
paineesta viimeksi, kun he lähtivät 
lukukauden päättäjäisbileisiin. So
vimme säännöt ja ne toimivat hyvin.”
Tiina: Ei
”Nuorilla on toki tarve ja painekin 
käyttäytyä kavereiden tavoin. Oma 
arviointi kyky voi pettää joskus. Van
hempien on tärkeää tuntea oman 
lapsen/nuoren kaveripiiri. Me esittäy
dymme aina uusien tuttavien kanssa. 
Pidämme yhteyttä myös vanhempien 
kesken esimerkiksi silloin, kun nuoret 
yökyläilevät toistensa luona.”
Hans: Kyllä
”Positiiviseen tapakulttuuriin tähtää
vä kotikasvatus voittaa kaveripiirin. 
Seuraan nuorten valintoja niin oman 
tyttäreni kautta kuin roolissa, joka 
minulla on espoolaisen koulun van
hempainyhdistyksen puheenjohtaja
na.”
Hans: Ei
”Historia – kuten kieltolain aika – on 
opettanut, että ehdottoman jyrkät 
kiellot eivät toimi. Alkoholin kulutus 
vain kasvoi kieltolain aikana, ja olem
me samassa tilanteessa nykynuorten 
kanssa. Meidän vanhempainyhdistyk
semme pyrkii saavuttamaan hyviä tu
loksia vanhempainvoiman ja luokka
kohtaisten sääntöjen avulla. Valistus 
toimii pehmeän linjan ansiosta.” v

Kyllä

Ei

Tiina Kinnunen,  
kääntäjä, 
15-vuotiaiden 
kaksosten äiti

Hans Peter von 
Knorring,  
yrittäjä, lennon-
valvoja, 14-vuoti-
aan tytön isä

Voittaako 
 kaveripiiri 
 kotikasvatuksen?

Pohdittavaa pienten 
lasten vanhemmille 
Ei kiitos? Asiaa alkoholista 
pienen lapsen vanhemmille on 
opas, joka haastaa pienten lasten 
vanhemmat – myös tulevat –  
pohtimaan omaa alkoholinkäyt-
töään ja sen vaikutuksia lasten 
elämään kolmesta näkökulmasta.
1. Miten alkoholinkäyttö vaikut-
taa omaan ja lapsen terveyteen 
ja hyvinvointiin?

2. Miten se vaikuttaa vanhempien ja lapsen väliseen vuorovai-
kutukseen sekä parisuhteeseen?
3. Millaisen mallin vanhempi antaa lapselleen?

Oppaan tavoite on ehkäistä ja vähentää aikuisten alko-
holinkäytöstä lapsiin kohdistuvia suoria ja epäsuoria haittoja. 
Se antaa vanhemmille tietoa alkoholinkäyttöön liittyvistä 
riskitekijöistä sekä herättää huomaamaan, että hyvään 
vanhemmuuteen kuuluu pohtia alkoholinkäyttöä perheessä.

Opas on työstetty osana Alkon johdolla toteutettavaa Vii-
sas vanhemmuus -ohjelmaa. Opasta saa maksutta neuvoloista 
ja perhekeskuksista. Sen voi myös tulostaa nettisivustolta 
www.lastenseurassa.fi 
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Millainen juomapakkaus eri tilanteisiin
Palpa on kysynyt suomalaisilta kuluttajilta, millaisen juoma-
pakkauksen valitsemme mieluiten erilaisissa tilanteissa.

Tässä muutama esimerkki tuloksista 

Lasipullo 

%

Tölkki 

%

Muovi-
pullo 

%

Ei väliä

%

Kotona juhlapöydässä 65 3 8 12

Luonnon helmassa
(mm. rannalla, piknikillä)

3 20 67 5

Kotona arkisin 10 21 44 20

Alkon  
muovikassissa 

uusiotuulet
Alko on uudistanut muovikassin ympäristö-

vastuutekijät huomioiden. Vuoden 2010 alusta 
Alkon muovikassien valmistuksessa on käytetty 

60 % -uusiomateriaalia. Samalla kassin ilme 
uudistettiin uusiokassin ominaisuuksia vastaavak-

si. Kassikalvon väri muuttui beigeksi ja painatus 
yksinkertaistettiin kassin henkeen sopivaksi. 

Kassin laatu ja koko pysyvät entisellään, 
joten sen jatkokäyttö ostoskassina tai 

roskapussina säilyvät erinomai-
sesti. 
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Sadonkorjuuta Rüdesheimin 
kylässä. Viime syksynä rypälei-
den keruu alkoi syys–lokakuun 
vaihteessa.

Teksti Pirkko Koivu Kuvat Pirkko Koivu ja DWI

Riesling ylitse muiden
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öydällä on kolme lasia, joissa kaikissa on rieslin-
giä Rheingaun alueelta. Viinit ovat samanikäi-

siä, valmistettu yhtä kypsistä rypäleistä, köyn-
nöksiä on hoidettu samalla tavoin ja viinit on myös 
valmistettu samalla tavalla. Vain yksi ero näillä vii-
neillä on: maaperä, jossa köynnökset ovat kasvaneet. 
Ensimmäisessä tapauksessa maaperä on kvartsiittipi-
toinen, toisessa mukana on rapautunutta liuskekiveä 
ja kolmannessa tiivistä savea. Tarkoitus on testata, 
vaikuttaako maaperä viinin makuun.

Viinit ovat erilaisia. Ensimmäinen viini on raikasta 
ja kevyttä. Toinen viini tuoksuu edellistä selvemmin, 
se on täyteläisempää ja hedelmäisempää. Kolmas viini 
tuntuu edellisiä latteammalta ja karvaammalta, tuok-
su on heikko.

Viinit on valmistettu Geisenheimin tutkimuslai-
toksessa ja niitä esittelee maaperätutkija Peter Böhm. 
Hän kertoo, että tarkoitus ei ollut tehdä huippuviine-
jä, vaan vakioida kaikki muut tekijät, jotta maaperän 
vaikutus pääsisi esiin.

Geisenheimin tutkimushanke sai aloitteen Rhein-
gaun ja Hessische Bergstrassen viinintuottajilta. He 
haluavat todistaa konkreettisesti, kuinka viinin alku-
perällä on merkitystä. Ihmisiä kiinnostavat nyt per-
soonalliset viinit vastapainona kansainvälisen tyylin 
viineille, jotka tosin ovat hyvin tehtyjä, mutta muis-
tuttavat toisiaan.

Rheingaun alueen viineillä on loistelias 
historia ja oma luonteensa, joka syntyy 
vaihtelevasta maaperästä. Täällä riesling 
on ehdoton ykkönen.

P

Riesling ylitse muiden
Peter Barth maistaa täyteläistä erstes gewächs -viiniä. 

18082547.indd   7 14.1.2010   12:00:39
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”Maaperän vaikutus syntyy siitä, miten maa kohte-
lee köynnöksen juuria: kuinka tiivistä ja lämpiävää maa 
on ja miten se läpäisee vettä. Mutta läheskään kaikkea 
tästä asiasta ei vielä tiedetä”, Peter Böhm sanoo.

Viininviljelijöille maaperän ja viinin yhteys ei ole 
uusi asia, päinvastoin. Satoja vuosia viinitarhoja on 
luokiteltu maaperän ja suotuisien kasvuolojen mu-
kaan. Maaperän lisäksi lopputulokseen vaikuttavat 
ilmasto, köynnösten hoito ja viinintekijän taidot. Esi-

merkiksi Rheingaun rieslingit ovat erilaisia kuin Mo-
selin tai muiden Saksan alueiden rieslingit.

”Rheingaun viinit ovat ryhdikkäitä ja mineraali-
sia, Moselin viinit elegantteja. Nahen rieslingit ovat 
näiden väliltä. Pfalzin ja Badenin viinit ovat täyteläi-
simpiä ja kuivia”, vertailee Rheingaun viinintuottaja, 
Gerko Baron zu Knyphausen.

Rheingaun alue on otollista seutua tutkia viinitar-
hojen maaperää, sillä siellä vaihtelua on poikkeuksel-
lisen paljon, jopa jo yhden tarhan sisällä.

”Maaperässä 
voi olla savea, 
toisaalla 
liuskekiveä, 
kvartsiittia, 
hiekkaa tai 
lössiä.”

Sunnuntain 
rauhaa 
Rüdesheimissa. 
Joelta noussut 
aamusumu on 
hälvenemässä.

18082547.indd   8 14.1.2010   12:00:47
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Noin 200  
predikaatti- 
tuottajaa
Joissakin saksalaisissa 
viineissä on pullon 
kaulassa kapseli, 
jossa on kotkakuvio 
sekä kirjaimet VDP. 
Lyhenne tulee 
sanoista Verband 
Deutscher Prädikats-
weingüter eli Saksan 
predikaattiviinien 
tuottajajärjestö. Se 
muodostettiin hieman 
eri nimellä vuonna 
1910. Jäseninä on 
nykyisin noin 200 
viinitilaa eri puolilta 
Saksaa, ja eniten 
jäseniä on Rheingaun 
alueelta. 

Järjestöllä on 
jäsentensä viineille 
Saksan viinilakeja 
tiukemmat laatu-
kriteerit. Jäsenten 
viinit joutuvat myös 
vertaisarviointiin, 
tarhat tarkistetaan 
viiden vuoden välein.

VDP on vienyt 
eteenpäin kasvu-
paikkaan perustuvaa 
viinien luokittelua, 
jota jäsenistö 
noudattaa. Erste Lage 
tarkoittaa samaa kuin 
Ranskassa Grand Cru, 
eli parhaita tarhoja. 
Erstes Gewächs-
merkintä viittaa 
Rheingaun alueella 
kuiviin viineihin, jotka 
on tuotettu parhailla 
tarhoilla.

Hattenheimer Pfaffen-
berg on yksi Rheingaun 
tunnettuja tarhoja.

18082547.indd   9 14.1.2010   12:00:49



Rypälemehun sokeripitoisuus testataan 
ennen sadonkorjuuta refraktometrillä.
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”Maaperässä voi olla savea, toisaalla liuskekiveä, 
kvartsiittia, hiekkaa tai lössiä. Viinien tyyli vaihtelee 
samalla tavalla”, luettelee Peter Barth, joka vastaa 
Schloss Schönbornin viinien valmistuksesta. Viinin-
valmistamo sijaitsee Hattenheimissa näkyvästi vilk-
kaan tien varrella, ja vieressä on yksi tilan tunnetuim-
mista tarhoista.

”Tässä Pfaffenberg-tarhassa maaperä on raskainta 
koko Rheingaun alueella”, Barth sanoo.

Ei ole sattumaa, että juuri Rheingaussa tuotetaan 
viiniä. Peter Barth osoittaa kartalta Rein-jokea, jonka 
suunta taittuu suunnilleen Mainzin ja Wiesbadenin 
välillä. Joen pohjoispuoliselle rannalle on muodostu-
nut noin 30 kilometriä pitkä aurinkoinen ja lämmin 
rinne, jota Taunus-vuoristo suojaa pohjoisessa. Alue 
sopii mainiosti viiniköynnöksille.

Rheingaun viinipullojen etiketeissä vilahtelee 
linnoja, luostareita ja aatelisia. Seutu on aina ollut 
vaurasta ja viininviljelyllä pitkä historia. Esimerkiksi 
Schloss Schönborn on tuottanut viiniä 660 vuotta ja 
on edelleen saman suvun hallussa. 

Alueen potentiaalin löysivät jo roomalaiset ja 
keskiajalla luostarit veivät viininviljelyä eteenpäin. 
Sistersiläismunkkien perustama Kloster Eberbach on 
edelleenkin viinikulttuurin keskus ja suosittu vierai-
lukohde Rheingaussa. 

Rheingaun rieslingit ovat ryhdikkäitä ja pitkäikäi-
siä viinejä. Erityisesti makeita beerenauslese- ja 
trockenbeerenauslese-viinejä arvostetaan. Muista Sak-
san viinialueista Rheingau poikkeaa siinä, että siellä 
Rieslingin osuus istutuspinta-alasta on suurin, noin 
79 prosenttia, kun koko Saksassa Rieslingin osuus 
on vain 21 prosenttia. Toiseksi eniten Rheingaussa 
viljellään Spätburgunderia, joka Saksan ulkopuolella 
tunnetaan nimellä Pinot Noir.

Riesling on Rheingaun alueella niin itsestään sel-
vä, että viljelijät joutuvat hetken miettimään, kun 
heiltä kysyy, miksi juuri tämä rypäle. 

”Rieslingiä on aina viljelty täällä ja se sopii tänne 
hyvin”, vastaa Gerko Baron zu Knyphausen. Riesling-
viinit onnistuvat parhaiten, jos kasvukausi on pitkä 

Rüdesheimissa on vieri vieressä 
tunnelmallisia ravintoloita.

18082547.indd   10 14.1.2010   12:00:54
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eikä liian sateinen, yöt viileitä ja syksyt lämpimiä.
Joen läheisyydessä aamusumut lisäävät rypäleiden 

mahdollisuutta saada jalohometartunta, mikä sopii 
Rieslingille hyvin. Jos jalohome iskee kypsiin rypä-
leisiin, ne alkavat vähitellen kurtistua kokoon, maut 
tiivistyvät ja saadaan arvokasta makeaa viiniä.

Happojen, alkoholin ja jäännössokerin tasapai-
no on tärkeää saksalaisissa viineissä, muistuttaa 
Knyphausen, jonka mielestä tietty makeus sopii ha-
pokkaille viineille. Jos viinissä on vaikkapa 18 gram-
maa jäännössokeria, se luokitellaan puolikuivaksi. 
Silti se ei rieslingin voimakkaiden happojen ansiosta 
maistu oikeastaan makealta, vaan raikkaan hedelmäi-
seltä.

”Puolikuiva viinityyli sopii tiettyjen ruokien kans-
sa jopa paremmin kuin kuiva. Esimerkiksi humme-
rissa ja langustissa on itsessäänkin hieman makeut-
ta. Kuiva viinityyli puolestaan sopii erstes gewächs 
-viineihin, koska niiltä odotetaankin voimakkuutta ja 
korkeampaa alkoholipitoisuutta.”

Knyphausen on nähnyt merkkejä ilmaston läm-

penemisestä. Hänen lapsuudessaan satoa korjattiin 
vielä marraskuussa, kun nyt rypäleet kypsyvät jopa 
viikkoja aikaisemmin.

”Voi olla, että tulevaisuudessa joudumme vaih-
tamaan Rieslingin hieman lämpimämmän ilmaston 
rypälelajikkeisiin. Pinot Noirin tulevaisuus näyttää 
hyvältä, kun saamme siitä lisää kokemusta.”

Peter Barth puolestaan uskoo, että Rieslingistä pi-
detään kiinni tulevaisuudessakin.

”Välillä olemme innostuneet liikaa punaviineistä 
ja osaa on vaikea saada kaupaksi. Rieslingiä voidaan 
viljellä Rheingaussa edelleen, jos haetaan viileämpiä 
kasvupaikkoja ylempää rinteestä.”

Rheingaun viinien historia on komea. Saksan pre-
dikaattiviinien tuottajajärjestön eli VDP:n puheen-
johtaja Steffen Christmann sanoo, että massaviinien 
tuotantoon sopiva lainsäädäntö on tehnyt vahinkoa 
Rheingaun ja muiden saksalaisten viinien maineelle.

”Sata vuotta sitten Rheingaun viinit mainittiin sa-
maan hengenvetoon Bordeaux´n ja Burgundin suurien 

Gerko Baron zu Knyphausen asuu tilalla, jonka 
sistersiläismunkit perustivat 1100-luvulla.
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viinien kanssa. Vuoden 1971 jälkeen tarhalla ei enää 
ollutkaan merkitystä viinin laatuluokan kannalta, kun 
vain rypäleiden sokeripitoisuus ratkaisi, ja suurin osa 
viineistä pääsi ylimpään laatuluokkaan. Tämä ei kui-
tenkaan kerro todellisesta laadusta mitään”, sanoo 
Christmann.

Myös viinipullojen etiketit ovat hämmentäneet ku-
luttajia. Etikettimerkinnät on koettu vaikeiksi, koska 
ne eivät selvästi erota laajoja Grosslage-alueita yksit-
täisistä tarhoista eli Einzellageista. Sinänsä tietoa on 
etiketeissä paljon, joidenkin mielestä liikaakin.

”Etikettejä täytyy yksinkertaistaa. Rypälelajike, 
paikka ja vuosikerta riittävät. Loput tiedot voi kertoa 
pullon takapuolella”, ehdottaa Peter Barth. 

Barthin mielestä viinien laatua on vielä parannet-
tava. 

”VDP-järjestö tekee tärkeää työtä ja siellä on laa-
dukkaita tuottajia, mutta ylipäätään kaikki eivät tee 
niin hyvää laatua kuin pitäisi. Siinä on suurin haas-
teemme, ei niinkään kilpailu muiden maiden viinien 
kanssa.” v

Sydäntalvella viinitarhat ovat saaneet hennon lumipeitteen. 
Lorchhausenin rinteiltä on avara näkymä vilkkaasti 
liikennöidylle joelle.

18082547.indd   12 14.1.2010   12:00:57
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Kysyttyä

Tässäkin valmistustapa vaikuttaa 
viinivalintaan. Selvimmin raaka-
aine erottuu keitetyssä parsassa, 
joka tarjotaan yksinkertaisesti 
voisulan kanssa. Viiniksi hyvä 

valinta on Alsacen pinot gris. Parsan ja hollandaise-
kastikkeen kanssa voi kokeilla täyteläisempää, vaikka 
tammikypsytettyäkin chardonnay- tai sauvignon blanc 
-valkoviiniä. Saksassa syödään paljon parsaa, joten hyvä 
vinkki on valita saksalaista puolikuivaa rieslingiä parsan 
kumppaniksi. Sen sijaan tanniiniset punaviinit eivät sovi 
parsan kanssa.

Jos lautasella on runsaasti muita aineksia parsan 
lisäksi, viini kannattaa valita kokonaisuuden mukaan. 
Haluaisin lisäksi nostaa esiin perinteiset englantilaiset tai 
ranskalaiset siiderit, joista varsinkin puolikuivat sopivat 
myös parsan kanssa.   v

Erikoisoluista ja perinteisistä 
siidereistä löytyy viinien ohella 
hyviä ruokajuomia, muistuttaa 
Seinäjoen Nurmon Alkon myyjä 
ja Etikettiklubin kurssien vetäjä 
Pekka Varamäki.

Teksti Pirkko Koivu Kuvat Mikko Lehtimäki ja iStock

Valmistustapa 
vaikuttaa juoma-
valintaan. Uunissa 
paistetun ja voi-
makkaasti yrteillä, 
valkosipulilla tai 
kahvilla maus-

tetun lammaspaistin kanssa sopii voimakas 
ja notkea viini, kuten australialainen shiraz. 
Espanjalaisista suosittelisin esimerkiksi kypsää 
Riojan tai Valdepeñasin alueen punaviiniä. 
Lammaspaistin arvoinen hieno viini on myös 
châteauneuf-du-pape Rhônen alueelta 
Ranskasta.

Karitsanpaisti on herkemmän makuista 
kuin lammas. Sen kanssa sopii täyteläinen 
valkoviini, kuten tammikypsytetty chardonnay 
tai keskitäyteläinen hedelmäinen punaviini. 
Aromikkaat valkoviinit saattavat olla yllättävän 
hyviä tiettyjen liharuokien kanssa. Täyteläiset, 
pehmeän maltaiset oluet ovat myös oiva 
valinta lammasruuille. 

Parsaa tulee vuosi 
vuodelta aikaisemmin 
keväällä kauppoihin. 
Millaista viiniä parsan 
kanssa tulisi tarjota?

Tällä palstalla Alkon henkilökunta vastaa asiakkaiden usein esittämiin kysymyksiin. 

Perheessämme syödään 
paljon lammasta. Mitä 
juomaa suosittelisit 
lampaalle? Vaikuttaako 
lampaan valmistustapa 
juomavalintaan?

18125176.indd   13 14.1.2010   12:02:30
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 hyvää
Talven viima torjutaan 
valmistamalla lämmittäviä 
thaimaalaisia herkkuja. Keittiöstä 
tulvivat limetin, inkiväärin ja chilin 
tuoksut tuovat kaukomaat lähelle.

Teksti Sanna Kekäläinen 
Kuvat Timo Viljakainen 
ja Margareta Nygård

Kookos-kanakeitossa kulminoituvat 
kaikki thaimaut suloiseksi sopaksi: chi-
lin tulisuus, kalakastikkeen suolaisuus, 
limettimehun kirpeys ja palmusokerin 
makeus. Ohje sivulla 18.
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 hyvää
Vihreästä  
papaijasta 
valmistettu  
som tam -salaatti 
on thaimaalainen 
alkuruoka-
klassikko.  
Ohje sivulla 19. 

15
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Kun jättikatkaravut, tofu ja idut 
yhdistetään paistetun nuudelin 
kanssa, syntyy lautaselle upea 
ruoka: pad thai. 

16
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Satay-lihavartaat
4 hengelle

Lihavartaat
500 g possun-, lampaan- tai 
naudanfileetä

Marinadi
2 kuorittua valkosipulinkynttä 
halkaistuna
1 tl suolaa
2 tl palmusokeria
1 tl kurkumaa
1 tl korianteria
1 tl juustokuminaa
1 rkl limettimehua
3 rkl rypsiöljyä

Satay-kastike
2 ½ dl suolapähkinöitä 
2 valkosipulinkynttä 
1 chilipalko 
1 rkl inkivääriä raastettuna tai 
inkivääritahnaa purkista  
2 rkl öljyä  
1 prk (200 ml) kookoskermaa 
2 rkl palmusokeria 
2 rkl limettimehua 
Tarjoiluun: pikapaistettua jasmiini-
riisiä

1. Leikkaa filee noin 5 cm pituisiksi 
suikaleiksi. Laita palat kulhoon. 
Lisää joukkoon marinadin aineet 
ja sekoita hyvin. Anna maustua 
viileässä vähintään 2 tuntia. 
2. Tee satay-kastike. Rouhi pähkinät. 
Kuori ja hienonna valkosipulit. 
Halkaise chilipalko ja poista 
siemenet. Kuullota chiliä, sipuleita 
ja inkivääriä paistinpannulla öljyssä 
parin minuutin ajan. Lisää joukkoon 
kookoskerma, sokeri ja rouhitut 
pähkinät. Anna kiehua miedolla 
lämmöllä noin 5 minuuttia tai 
kunnes seos paksuuntuu hieman. 
Mausta limettimehulla.
3. Pujota maustuneet lihasuikaleet 
varrastikkuihin. Paista pannulla, 
grillissä tai 225-asteisessa uunissa 
noin 12–15 minuuttia vartaita välillä 
käännellen. (Lampaalle ja naudalle 
riittää kypsennysajaksi noin 8 
minuuttia.)
4. Nosta vartaat tarjoiluvadille ja 
lusikoi päälle kastiketta. Tarjoile 
pikapaistetun riisin kanssa. 

Pikapaistettu riisi
4 kevätsipulia
2 valkosipulinkynttä
½ tl chilijauhetta
n. 4 rkl rypsiöljyä
n. 5 dl keitettyä, kylmää basmati- tai 
jasmiiniriisiä
1 muna
2 rkl soija- (tai kala)kastiketta
1 rkl limettimehua

1. Viipaloi kevätsipulit. Kuori ja 
hienonna valkosipulit. 
2. Paista valkosipuleita hetki öljyssä 
vokissa. Lisää chilijauhe ja riisi. Paista 
koko ajan sekoittaen, kunnes riisi 
lämpenee. 
3. Riko kananmuna vokkiin ja jatka 
paistamista, kunnes muna kypsyy. 
Sekoita hyvin. Mausta riisi soijalla ja 
limettimehulla. Viimeistele kevätsi-
pulilla.
Vinkki:  Voit halutessasi lisätä riisiin 
inkivääriä, kasviksia tai kuutioitua, 
tuoretta ananasta.
 

Mehevät lihavartaat 
hunnutetaan pähkinäisellä 
satay-kastikkeella ja tarjoillaan 
pikapaistetun riisin kanssa. Voit 
myös tarjoilla lihavartaat ilman 
riisiä ja kastiketta alkuruokana 
tai osana noutopöytää.

Pad thai 
eli paistettua nuudelia 
thaimaalaisittain
4 hengelle

250 g leveää riisinuudelia
3 kevätsipulia tai pala purjoa
1 pkt (270 g) maustamatonta tofua
(halutessasi 50 g siitakesieniä)
2 valkosipulinkynttä
3 rkl rypsiöljyä
1 kananmuna
1 rkl sitruunamehua
½ dl kalakastiketta tai soijaa
1 rkl sweet chiliä
200 g jättikatkarapuja
1 dl ituja

1. Laita nuudelit kiehuvaan veteen 
kattilaan. Lisää joukkoon tilkka 
öljyä. Kun vesi kiehuu uudelleen, 
anna kiehua 3 minuuttia. Kaada vesi 
pois ja huuhtele nuudelit kylmällä 
vedellä.
2. Hienonna kevätsipulit ja kuutioi 
tofu. Kuori ja viipaloi valkosipulit. 
(Viipaloi myös siitakkeet, jos 
haluat lisätä niitä.) Kuullota silppua 
tofupalojen kanssa pinnoitetulla 
pannulla öljyssä muutama minuutti. 
Lisää joukkoon nuudelit. 
Jatka paistamista koko 
ajan sekoittaen muutama 
minuutti. Siirrä seosta 
pannun reunoille ja riko 
kananmuna keskelle. Lisää 
tarvittaessa hieman öljyä. 
Paista muna kokkeliksi ja 
sekoita se nuudeliseokseen. 
Lisää pannulle loput aineet 
ja sekoita, kunnes ruoka on 
lämmintä. 

18086989.indd   17 14.1.2010   12:04:34
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Kokonainen kala 
inkivääri-sitruunaruohokastikkeella
4 hengelle  

2 kokonaista pikkusiikaa suomustettuna ja ilman sisälmyksiä

Oikotie thaimakuihin
Kokeile näitä vaihtoehtoja, jos lähikaupan 
valikoimista ei löydy kaikkia thaikeittiön 
raaka-aineita:
• Korvaa kaffirlimetinlehti teelusikallisella  
 raastettua limetinkuorta. Lisää raaste  
 vasta valmiiseen ruokaan.
• Kokeile palmusokerin tilalle vaaleaa  
 muscovadoa.
• Nam pla -kastikkeen voi vaihtaa soijaan.
• Tuoreen galangal-juuren voi korvata  
 tuoreella inkiväärillä.
• Korvaa kevätsipuli ohuenohueksi   
 suikaloidulla purjolla. 

Uunissa paistettua kalaa saattelee inkiväärinen kastike.

suolaa, rouhittua mustapippuria
2 limettiä
n. 2 dl hienonnettua korianteria
n. 4 rkl voita tai rypsiöljyä
 
Inkiväärikastike
2 kevätsipulia
(halutessasi 100 g siitakesieniä) 

n. 5 cm pala inkivääriä
1 sitruunaruoho
1 punainen chilipalko
2 rkl rypsiöljyä
n. 4 dl kalalientä
2 tl palmusokeria
1 rkl limettimehua
maissitärkkelystä

Tom kha gai  
-kanakeitto
4 hengelle

3 maustamatonta broilerin rintafileetä 
n. 5 cm pala galangal-juurta (tai inkivääriä) 
2 pientä salottisipulia 
3 valkosipulinkynttä 
1 sitruunaruoho 
2–3 tuoretta punaista vai vihreää chiliä 
4 dl kanalientä 
3 kaffirlimetin lehteä 
1 prk (400 ml) kookosmaitoa 
3 rkl nam pla -kalakastiketta 
1 rkl palmusokeria
3 rkl limettimehua 
Koristeluun: tuoretta korianteria tai 
thaibasilikaa 

1. Viipaloi liha. Kuori ja leikkaa galangal 
ohuiksi lastuiksi. Hienonna sipulit ja 
viipaloi sitruunaruoho. Suikaloi chili ja poista 
siemenet.
2. Kuumenna kanaliemi ja laita broilerivii-
paleet joukkoon. Lisää galangal, sipulit, 
sitruunaruoho ja kaffirlimetin lehdet.  
Anna kiehua keskilämmöllä noin viisi 
minuuttia tai kunnes broileri on kypsää. 
3. Lisää kookosmaito ja chilisuikaleet.  
Kiehauta keitto. Mausta ruoka kalakas-
tikkeella, sokerilla ja limettimehulla. 
Siivilöi keitto halutessasi ja laita broileripalat 
takaisin liemeen. Koristele keitto yrteillä. 
Vinkki: Lisää ruokaisuutta keittoon saat 
lisäämällä vihreitä papuja ja kirsikka-
tomaatteja.



Tuotehaku verkossa!
Alkon tuotehaku www.alko.fi/tuotehaku  sopii 
erinomaisesti juomien etsimiseen Etiketin 
resepteille. Valitse ensin reseptin juomasuosituk-
sessa mainittu tuoteryhmä – kuten punaviinit – ja 
sen jälkeen suosituksen mukaisesti maa, alue, 
rypäle tai oluttyyppi. Jos juomasuosituksessa on 
avainsanoja, kirjoita ne peräkkäin perusmuodossa 
ilman pilkkua tuotehaun Sanahakukenttään.

Tiedon tuotteen myymäläkohtaisesta saata-
vuudesta saat tuotekortin alalaidassa olevan Missä 
tuotetta on?  -kyselyn avulla. Tuotekortille pääset 
napsauttamalla hakulistassasi olevan tuotteen 
nimeä. Voit hakea itsellesi sopivaa tuotetta myös 
vain tuotenumeron tai hintahaarukan mukaan. 
Myös Alkon myyjät opastavat mielellään juomien 
valinnassa.

▾

▾

▾

▾

www.alko.fi/tuotehaku

Tuotehaku

Valitse: Punaviinit

 Maa/alue

 Täyteläisyys

 Rypäleet

Sanahaku:

19

Tulinen vaatii raikasta

 1Thaimaalaiselle ruoalle tyypillisiä piirteitä ovat 
raikkaus, puhtaat maut, hedelmäisyys sekä ennen 
kaikkea tulisuus. Viinivalinta voi olla hieman 

haastavaa, mutta ei suinkaan mahdotonta. Valkoviineistä 
kumppani löytyy ehkä helpoiten. Kannattaa suosia runsaan 
hedelmäisiä, kukkeita ja mausteisia valkoviinejä, esimerkiksi 
Pinot Gris-, Gewürztraminer- tai Viognier-rypäleestä 
valmistettuja. Viinissä saa aromikkuuden lisäksi olla jopa 
hieman makeutta. Tammisuutta kannattaa välttää. Punaviinin 
ystävä valitsee keskitäyteläisen ja pehmeän punaviinin – 
tanniinit ja chili eivät sovi yhteen. Oluista hyvä vaihtoehto on 
raikas vaalea lager tai vaalea pehmeähkö ale.

1. Pyyhi kalat talouspaperilla. Leik-
kaa kylkiin terävällä veitsellä pienet 
viillot. Mausta kala sisältä ja ulkoa 
suolalla ja mustapippurilla.
2. Täytä kalat limettiviipaleilla, 
korianterilla ja voinokareilla. Voitele 
kaloja reilusti suuremmat palat fo-
liota rypsiöljyllä. Nosta kalat folioille 
ja taita tiiviiksi paketeiksi. Nosta  
paketit sauma ylöspäin pellille. 
Paista 200-asteisen uunin keski-
tasolla noin 20 minuuttia. Kun 
kalan liha irtoaa hyvin ruodoista, 
kala on kypsää.
3. Viipaloi kevätsipulit (ja jos haluat 
kastikkeeseen myös sieniä, viipaloi 
ne myös nyt.) Laita ne hetkeksi 
sivuun. Kuori inkivääri ja viipaloi se 
pienen pieniksi paloiksi. Suikaloi 
chili ja leikkaa sitruunaruoho neljään 
osaan. 
4. Paista inkivääriä, chiliä ja sitruuna-
ruohoa öljyssä muutama minuutti. 
Lisää sienet ja kevätsipulit. Jatka 
paistamista käännellen hetki. Lisää 
joukkoon kalaliemi, sokeri ja limet-
timehu. Anna kastikkeen kiehahtaa. 
Poista sitruunaruoho. Suurusta 
kastike pakkauksen ohjeen mukaan 
maissitärkkelyksellä. Tarkista maku 
ja lisää tarvittaessa suolaa, sokeria 
tai limettimehua. Valele kastiketta 
kalojen päälle. 
5. Tarjoile keitetyn riisin ja höyrytet-
tyjen kasvisten kanssa. 

Uunissa paistettua kalaa saattelee inkiväärinen kastike.

Som tam 
eli papaijasalaatti
4 hengelle alku- tai pikkuruokana

n. 500 g vihreää papaijaa
4 valkosipulinkynttä
2 pientä salottisipulia
1–3 punaista chilipalkoa
6 keitettyä vihreää papua
3 rkl nam pla -kalakastiketta
2 rkl limettimehua
2 tl palmusokeria
muutama kirsikkatomaatti
½ dl suolapähkinöitä rouhittuna

1. Kuori papaija, poista siemenet ja 
leikkaa ohuiksi suikaleiksi.
2. Kuori sipulit ja leikkaa ne pienen 
pieniksi kuutioiksi. Viipaloi chilit. 
Poista niistä halutessasi tuliset 
siemenet. Leikkaa pavut noin 2 cm 
kokoisiksi paloiksi. Yhdistä kaikki 
kasvikset ja laita ne tarjoiluvadille.
3. Ota seoksesta ¼ eri kulhoon ja 
soseuta sauvasekoittimella. Mausta 
sose kalakastikkeella, limettimehulla 
ja sokerilla. Kääntele seos muiden 
aineiden joukkoon. Koristele puoli-
tetuilla tomaateilla ja pähkinöillä.
Vinkki: Korvaa vihreä papaija 
raa´ahkolla mangolla, kypsällä 
papaijalla tai ohuenohuilla kurkku- 
ja porkkanasuikaleilla. v
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Pääsiäisolut ei ole tyyppi

Pääsiäisoluet näyttäytyvät yleensä tummina ja rotevina. Olutkirjat eivät niitä silti  
tunne, pääsiäisolut ei ole luokiteltu oluttyyppi. Ilmiö on lähinnä skandinaavinen, muualla Euroopassa  
pannaan kevään vastaanottamiseksi vahvoja lagereita. Muutamat suomalaiset panimot ovat jo vuosia 
keitelleet hauskoja erikoisoluita pääsiäiseksi, jopa uskomattomalta kuulostavaa mämmiolutta. 

Muoti-ilmiöksi on viime aikoina noussut savuolut. Maltaisiin saadaan savuisuutta perinteisesti polttamalla 
pyökkiä ja antamalla savun imeytyä maltaisiin. Nykyään savu saatetaan tuottaa myös aromeilla. Savuolut on 
positiivisesti yllättävä säestäjä esimerkiksi porsaanpotkalle, savukalalle, makkaroille ja grillatulle kanalle.

Mausta lammas 
reilulla kädellä ja 
ota kumppanina 
tuhti pääsiäisolut.

Teksti ja juomasuositukset Mikko Salmi Kuvat Susa Junnola ja Juha Salminen Reseptit Petteri Luoto

Pääsiäinen runsain  maustein
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T ämä on hauska kuulla huipputason keittiömes-
tarilta: tekeminen on niin kauan kivaa, kun sii-

nä on hieman harrastelijamaisuutta pohjalla. Ja 
vielä: ryppyotsaisuus tappaa ilon ja vapauden. Mai-
niota!

Helsinkiläisravintola Meccassa jo viisi vuotta viih-
tynyttä Petteri Luotoa varmaankin tituleerattaisiin 
suuressa maailmassa kohukokiksi. Hän ei nimittäin 
luo vain keittiössä, vaan myös vapaa-ajallaan maala-
ten ja kollaaseja tehden. 

Kokeileva ja maanläheinen Luoto on Meccassa 
yhdistellyt eri makumaailmoja ja mausteita. Rajojen 
rikkominen on tekemisen lähtökohta.

Teksti ja juomasuositukset Mikko Salmi, Kuvat Susa Junnola 
Reseptit Mikko Luoto

”Kun hyppäsin tähän tiimiin mukaan, piti ruoka-
tuotetta selkeyttää: ihan kaikkea ei voi asiakkaalla ko-
keilla. Vaahdot ja hyytelöt ovat jääneet pois, ja teem-
me selkeitä annoksia. Mutta niissä on oltava paljon 
voimakkaita makuja ja mausteita”, kertoo Luoto.

Sanotaan, että kokin pitää olla luova, eikä taiteli-
ja selvästikään pysy piilossa Luodon toisen hahmon, 
keittiömestarin, alla. Mikä erottaa taiteenharrastami-
sen ja ruoan tekemisen ammatiksi?

”Ruokaa tehdään tilaustyönä ja asiakas odottaa, 
että hän saa rahoilleen vastinetta. Taiteenharrastami-
nen on tämän vastakohta, siinä ei mietitä, mitä vas-
tapuoli ajattelee lopputuloksesta. Tarkoituksena ei ole 

Meccan keittiömestari Petteri Luoto 
edustaa suomalaista ruokaosaamista 
Shanghain maailmannäyttelyssä 2010.

Pääsiäinen runsain  maustein
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miellyttää. Oma maalaamiseni syntyy aina hyvistä 
fiiliksistä, aiheet ovat mukavia ja uskon, että se 
välittyy. En maalaa itseäni ahdistuksissa ulos jos-
takin”, valaisee Luoto. Ehkä hyvällä mielellä tehty 
ruoka maistuu myös paremmalta.

Erikoisemmista oluista puhuttaessa Luoto joh-
taa keskustelun heti ruoan pariin. Hän on suoma-
laisesta muotista tehdyn vaalean lagerin ystävä. 
Oluennauttiminen liittyy kesään, saunaan, seu-
rusteluun ja ihan itsestäänselvyytenä grillaukseen. 
Keittiön puolella olutkokeiluja Luoto ei ole vielä 
harrastanut, mutta Meccan pitkissä menuissa on 
toki mallasjuomiakin kokeiltu.

”Minua viehättää eurooppalainen 0,25 litran 
olutannos nätillä vaahdolla. Se on esteettisesti hy-
vän näköinen”, Luoto sanoo. Pitihän se arvata, tai-
teilijasielu nauttii myös oluensa kaikilla aisteilla. 

Meccassa pyritään tempaisemaan eri teemoil-
la, street food -teema yhdisti kaduilla tarjottavan 
ruoan hiukan fiinimpiin puitteisiin, Palestiinan 
ja Israelin viineille on haettu ruokia, mutta rons-
keimmalta teemalta kuulostaa sisäelimet.

”No, ei se mikään kantava juttu voi olla, että 
tulkaa syömään munuaista. Mutta sieltä suunnalta 
löytyy loistavia raaka-aineita. Tämä paikka antaa 
mahdollisuuden kokeilulle. Grillattu häränsydän 
esimerkiksi on todella maukasta. Kyllä suomalai-
set ovat tarpeeksi rohkeita kokeilemaan erikoi-
suuksia, vaikka aluksi kyllä kysyimme, oletteko 
valmiita tähän”, naurahtaa Luoto.

Meccassa ei ole tehty perinteistä ruokaa pe-
rinteen vuoksi. Mutta pääsiäisen tiimoilta tutun 
lampaan suhteen Luodolta löytyy osaamista. Osal-
listuessaan aikoinaan Bocuse d´Or -kilpailuun hän 
sai osakseen lampaan ja tutustui siihen perusteel-
lisesti.

”Siellä oli työmaana puolikas lammas ja tutkin 
vuoden ajan kaikki mahdollisuudet, mitä lampaas-
ta saa irti. Omat suosikit ruhon osista löytyivät ja 
niinpä nyt ideat lammasruoista oluiden kumppa-
neiksi muodostuivatkin nopeasti. Ei siis karitsaa, 
vaan ehdottomasti lammasta. Siinä on tuoksua ja 
sen aromit ovat itsessään voimakkaat.”

Yhdistävänä tekijänä ruoissa on – omalla 
maulla annosteltuna – tuntuva mausteisuus. Run-
sautta saa olla myös oluiden aromeissa.

350 g kuutioitua 
lampaanpaistia
voita paistamiseen
2–3 dl tummaa olutta
punasipuli, porkkana ja
½ palsternakka
2 valkosipulinkynttä
maissijauhoa
reilusti tuoretta timjamia 
ja rosmariinia
vettä (tai lihalientä)
suolaa ja pippuria

Lammaskofta
300 g lampaan jauhelihaa
3 kananmunankeltuaista
½ vihreä chili
noin ½ dl vaaleaa olutta
2 rkl hienonnettua korianteria
hienonnettu valkosipulin-
kynsi
suolaa ja pippuria
voita paistamiseen

1. Sekoita kaikki aineet keske-
nään murekkeeksi ja tee siitä 
pihvejä.
2. Paista pihvejä pannulla 
voissa muutaman minuutti.
3. Kypsennä pihvejä lopuksi 
uunissa 150 asteessa noin 5 
minuuttia.

Korianterijogurtti
2 dl turkkilaista/Balkanin 
jogurttia
1 rkl hienonnettua korianteria
½ sitruunan mehu ja raastettu 
kuori
suolaa ja mustapippuria
ripaus sokeria

Sekoita ainekset keskenään, 
anna maustua hetken kylmässä 
ja tarjoile.

 v Mukavan mausteisen 
lammaskoftan kyytipojaksi 
käy hieman tummempi 

olut, jossa on hyvä olla makeut-
ta. Myös mausteisuus oluessa 
kietoutuu yhteen koftan maus-
teiden kanssa.

1. Ruskista lihat voissa kuumalla pannulla.
2. Siirrä lihat pataan, lisää olut ja hauduta 3–4 h.
3. Poista lihat padasta. Kypsennä sitten pilkotut 
juurekset ja valkosipulit lampaiden keitinliemes-
sä. Lisää vettä tai lihalientä tarpeen mukaan.
4. Lisää pataan lihat ja suolaa sekä pippuria 
maun mukaan. Suurusta maissijauhoilla.
6. Lisää lopuksi joukkoon yrtit ja anna hautua 
kannen alla vielä noin vartin ajan.
7. Tarjoile riisin tai couscousin kera.

 v Pehmeän lampaan kera sopii mainiosti 
tumma, mutta silti raikkautta tuova vehnä-
olut tai maltaisen pehmeä, vaalea lagerolut.

Kaikki 
reseptit 
kahdelle

Luodon lammaspata

Lammaspadan haudut-
tamiseen sopii tumma 
ja kernaasti hieman 
tuhdimpi olut.
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Savustettu 
lampaankyljys
400 g lampaankyljysrivi

1. Savusta kylkipalat kevyesti esimerkiksi 
uunissa savustuspussissa.
2. Hiero lihan pintaan suolaa ja pippuria.
3. Paista kyljykset kuumalla pannulla.

Parmesan-romaine -salaatti
romainesalaattia

Parmesandressing
3 rkl raastettua parmesaania
2 keltuaista
½ valkosipulin kynsi murskattuna
1 rkl valkoviinietikkaa 
1 rkl Dijonin sinappia
1½ dl rypsiöljyä
suolaa ja mustapippuria myllystä

1. Sekoita kulhossa kaikki muut kastikkeen 
aineet paitsi öljy. 
2. Vatkaa öljy joukkoon nauhana, kunnes 
kastikkeesta tulee majoneesimainen.
3. Tarjoile kastike romainesalaatin kera.

 v Täydellinen kumppani sa-
vustetulle lampaankareelle 
on savuolut, jolloin molem-

pien aromit sulautuvat yhteen. 
Raikkaampana vaihtoehtona 
voi kokeilla vaaleita tai tummia 
lageroluita. v

Panimot tekevät nyt 
kilvan savuoluita, jot-
ka sointuvat mainiosti 
savustettujen ruokien 
kanssa.

Koftaan voi huoletta 
laittaa runsaasti 
mausteita, mikäli 
kumppanina olevassa 
oluessa on makeutta.
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Latva-artisokat ja tomaatit houkuttelevat 
Mercato di Mezzolla. Pieni kyltti vitsailee
liian innokkaille turisteille. ▼

▲ Enrico Naldi suosittelee pecorino morchiato 
di Pienzaa, yhtä La Baita Formaggi -juusto-
kaupan 21:stä erilaisesta pecorinosta.

Le Sfogline -tuorepastaleipomon kotoi-
sassa keittiössä tagliatelle valmistetaan 
vuosisataisten perinteiden mukaisesti. ▼
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M odenassa tehdään maailman parasta balsami-
viinietikkaa. Parma taas on kuuluisa ilmakui-

vatusta kinkustaan ja parmesaanistaan. Mutta 
mitä tulee syömiseen, ei ole parempaa paikkaa nauttia 
kulinaristisista herkuista kuin Emilia-Romagnan maa-
kunnan pääkaupunki Bologna.

Bolognalainen ruoka on niin arvostettua, että 
kaupunki on saanut lempinimen La Grassa, joka tar-
koittaa rasvaista ja lihavaa. Bolognassa rakastetaan 
syömistä. Sitruunalla maustettua hevoscarpacciota, 
kalkkunaa rosmariinikastikkeella kesäkurpitsamu-
hennoksen kera, pecorino-vuohenjuustoa luumuhil-
lolla ja jälkiruuaksi tiramisua – Bolognassa on lähes 
mahdotonta syödä huonosti. Kaupunki on pullollaan 
trattorioita ja osterioita, joissa tehdään perinteistä 
kotiruokaa paikallisista, tuoreista ja laadukkaista se-
songin raaka-aineista. 

Trattoria da Vito on täydellinen esimerkki kansan-
ravintolasta, jossa koko suku on värvätty töihin ravin-
tolasaliin mamman häärätessä keittiössä. Ulkoapäin 
paikka näyttää nuhjuiselta kulmabaarilta jalkapallo-
joukkueiden kuvilla päällystettyine seinineen. Ovi 
baaritiskin vieressä vie viihtyisään ruokasaliin, jossa 
perhekunnat nauttivat sunnuntailounasta. Tarjoilijat 

Kaikki italialaiset ovat ylpeitä oman alueensa viini- ja 
ruokaperinteistä. Mutta jos yksi kulinarismin kehto pitää mainita, 
vastaus on Emilia-Romagna – ja siellä Bologna, kaupunki, jonka 
lempinimi La Grassa viittaa rasvaan. 

Teksti ja kuvat Timo Santala

kyyditsevät pöytiin kulhoittain höyryäviä pasta-an-
noksia ja väistelevät pöytien välissä juoksevia lapsia. 

Osso Bucco, luineen ja luuytimineen haudutettu 
naudanpotka, on tarjoilijan mukaan erityisen mureaa  
tänään. Toinen päivän suositus on paikallinen erikoi-
suus, tortellineja lihaliemessä. Kuten lähes kaikissa 
bolognalaisissa ravintoloissa, myös Trattoria da Vi-
tossa tuore pasta tehdään itse samana päivänä ja 
talon viini tulee omilta tiluksilta. Ei siis ihme, että 
ravintolan asiakaskunta palaa tänne yhä uudestaan 
nauttimaan bolognalaisen ruokakulttuurin klassikoita.

Le Sfogline -tuorepastaleipomossa ei ole turhaa tilaa. 
Pieni keittiö on suoraan myyntitiskin takana. Siellä 
ruusuesiliinaan pukeutunut Monica Venturini kaulit-
see pastataikinaa. Tottunein käsin hän muotoilee tai-
kinasta ohuen levyn ja rullaa sen käärölle. Veitsen terä 
pöytää vasten painettuna hän leikkaa rullasta hieman 
alle sentin levyisiä nauhoja, ja pian valmiita tagliatel-
leja on iso kasa pöydällä.

”Kinkun kanssa sopii parhaiten ohuempi tagliatel-
le. Jos haluat valmistaa sienikastiketta, tagliatellejen 
kuuluisi olla hieman leveämpiä”, hän selittää.

Hänen sisarensa Daniela Venturi käärii pastataiki-

Bologna  
herauttaa veden kielelle 
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Pasticceria Ben Ti Voglion Elisabetta Boniburini leipoo suklaasta herkullisia suklaasieniä ja -vihanneksia.
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Gourmet-kauppoja:
Tamburini, Via Capraie 1
Paolo Atti & Figli, Via Caprarie 7
La Baita Formaggi, Via Pescherie Vecchie 1
Pescheria Brunelli, Via Drapperie 6

Ravintoloita:
Osteria del Rosso, Via Augusto Righi 30
Trattoria Fantoni, Via del Pratello 11/A
Trattoria San Felice, 
Piazza di Porta San Felice 6/D
Osteria dell´Orsa, Via Mentana 1/F
Trattoria da Vito, Via Mario Musolesi 9

Pastaleipureita:
Le Sfogline, Via Belvedere 7/B
La Braseria Sfoglia, Via A. Testoni 9/A
Trattoria Annamaria, Via delle Belle Arti 17

Viinikauppoja ja baareja:
Enoteca Italiana, Via Marsala 2
La Vinicola, Via San Felice 48/A
Osteria del Sole, Vicolo Ranocchi 1/D

Jäätelöä:
Sorbetteria Castoglione, Via Castiglione 44
Il Gelatauro, Via San Vitale 98/B
Gelateria Gianni, Via San Stefano 14

▲ Bolognan kapeat kadut ja punahehkuiset 
kaariholvit kutsuvat romanttisille kävelyretkille.  

900-vuotiaista Torre degli Asinellin vinoista kaksoistorneista 
avautuvat  hienot näkymät Bolognan kattojen ylle. ▼
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Bologna on kuuluisa 
herkullisista kinkuistaan 
ja makkaroistaan.
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nasta tortelloneja; pieniä nyyttejä, joiden sisälle tulee 
ricotta-tuorejuustotäytettä. Tortelloneja ja niiden pie-
nempiä versioita tortellineja on syöty Bolognassa kes-
kiajalta lähtien. Täytetty pastanyytti oli kansan tapa 
kierrättää rikkaiden pöydistä jääneet lihanpalaset.

Legendan mukaan ruokalajin synty on romantti-
sempi: Tortellinit kehittänyt kokki näki majatalossa 
Venus-jumalattaren alasti ja lumoutui tämän täyte-
läisestä navasta niin, että ikuisti sen pastaan. Toisen 
tarinan mukaan tagliatellenkin syntyhistoriaan liit-
tyy kaunis nainen: Bolognan hallitsijan Giovanni II 
di Bentivoglion kokki Zafirano valmisti ensimmäiset 
tagliatellet renessanssikaunotar Lucrezia Borgian kul-
taisten hiusten kunniaksi vuonna 1487.

Totta tai tarua, tagliatelle ja tortellinit ovat erotta-
maton osa bolognalaista ruokakulttuuria. ”Kun olin 
pieni, koko perhe teki yhdessä valtavan kasan tortel-
lineja jouluksi”, Monica muistelee. Taustalla sisarus-

ten äiti, valkohiuksinen ja hauraan oloinen Renata 
Zappoli myhäilee tytärtensä muistoille.

”Älä anna äidin ulkonäön hämätä. Hän oli teu-
rastaja ja lihakauppias ennen tätä tuorepastapuotia”, 
huikkaa Monica taustalta. ”Meillä on parhaat lihat, 
äiti kun tietää mitä ja mistä kannattaa ostaa.”

Zappoli hymyilee tyttärelleen ja jatkaa ragún häm-
mentämistä. Lasagnen ydin on oikeaoppinen jauhe-
lihakastike, ragù. ”Aito ragù syntyy hitaasti, monta 
tuntia hauduttaen”, hän opastaa. 

Tyttärilleen Zappoli on opettanut ruoanlaiton 
salaisuudet, mutta tulevaisuudessa niihin pääsevät 
tutustumaan vieraatkin. ”Olemme suunnitelleet kok-
kauskursseja.”

Kuten monet Bolognan pienistä kivijalkakaupoista, 
myös Le Sfogline on perheyritys. ”Pienet erikoiskaupat 
ovat vielä arvossaan. Ihmiset haluavat laatua, eivätkä 
osta ruokaa supermarketista”, Monica vakuuttaa.

Kunnon vanhan ajan erikoiskauppa asiantuntevine 
myyjineen on myös Enoteca Italiana. Vuonna 1972 
perustettu viinikauppa on valittu kahdesti Italian par-
haaksi. Se on helppo ymmärtää, kun kuuntelee Marco 
Nannettin viinisuosituksia paikallisille ruokalajeille.

Ragù-kastikkeen kanssa hän suosittaa ehdottomas-
ti sangiovesea.”Sangiovese sopii erinomaisesti myös 
mortadellan kanssa.” Parmankinkun kanssa Nannetti 
ehdottaa valkoista Albanan ja Sauvignonin sekoitus-

Vaikka Emilia-Romagnassa tuotetaan 
valtavat määrät viiniä, se tunnetaan 
paremmin ruokakulttuuristaan. 
Isojen tuottajien lisäksi alueelta 
löytyy lukuisia pienempiä tiloja, jotka 
tekevät mielenkiintoisia ja persoo-
nallisia viinejä paikallisista rypäleistä. 
Suurin osa alueen viineistä on kevyi-
tä, pirskahtelevia ja parhaimmillaan 
tuoreena.
Lambrusco on kevyesti kuohuva val-
ko-, puna- tai roseeviini. Hapokkuu-
tensa ansiosta se soveltuu erinomai-
sesti Emilia-Romagnan täyteläisille 
ruoille. Lambruscon alkoholipro-
sentti on yleensä matala ja viini jopa 
hieman makeahkoa, sillä rypäleiden 

käyminen keskeytetään. Paikalliset 
tosin juovat lähes poikkeuksetta 
kuivaa versiota lambruscosta ja 
makeammat päätyvät ulkomaille, 
lähinnä Yhdysvaltoihin.
Sangiovese on Emilia-Romagnan 
oma ylpeys, erittäin suosittu alueella.  
Se sointuu yhteen paikallisten liha-
ruokien kanssa. Syvän punaisen  
viinin tuoksu on intensiivisen he-
delmäinen, ja marjaisessa maussa 
erottuu luumua, kirsikkaa, kanelia ja 
neilikkaa.
Albana  ja Pignoletto ovat alueel-
lisia valkoviinejä, joilla on pitkät 
perinteet.  Albana on väritykseltään 
kullankeltainen,  tuoksussa erottuu 

kukkia ja hunajaa. Viinin hedelmäi-
syys ja hapokkuus ovat tasapainossa.  
Suussa albana on lämmin ja jättää 
usein mantelisen jälkimaun. Kuiva-
tuista ja joskus jopa lievästi jaloho-
meisista Albana-rypäleistä tehdään 
makeaa jälkiruokaviiniä nimellä  
passito. Albana on ensimmäinen 
DOCG-laatuluokitukseen yltänyt  
italialainen valkoviini. Pignoletossa 
oljenkeltainen väri taittuu vihertä-
vään, ja raikkaassa, hedelmäises-
sä tuoksussa voi erottaa omenaa, 
persikkaa ja ananasta. Helmeilevän 
raikas viini sopii rasvaisten pastojen 
ja kanan kanssa, sillä se puhdistaa 
suun ennen seuraavaa suupalaa.

Viinien Emilia-Romagna
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ta. Paikalliset, kukkaistuoksuiset albana-viinit ovat 
hänen suosikkejaan. Ne sopivat erityisen hyvin ma-
keille, kermaisille jälkiruoille, kuten tiramisulle tai 
panna cottalle.

Kaikkia Nannetin suosituksia ei voi testata käytän-
nössä kuin Bolognassa, sillä ne ovat paikallisia erikoi-
suuksia, joita ei pahemmin viedä ulkomaille. Enoteca 
Italianan yhteydessä onkin viinibaari, josta saa pikku-
purtavaa ja kaupan viinejä laseittain. Näin iltapäivällä 
paikalle on kokoontunut seurue ikääntyneitä herras-

miehiä nautiskelemaan mortadellal-
la täytettyjä panineja viinilasillisen 
kera. Paikka on viininystävien suo-
siossa, joten asiantuntemusta löy-
tyy tiskin molemmin puolin. Baari 
onkin erinomainen paikka ajautua 
syvällisiin keskusteluihin italialais-
ten viinien ominaisuuksista.

Alkuillasta Bolognan keskusaukion, Piazza Maggio-
ren, viereisillä kujilla käy kova kuhina. Töistä kotiin 
rientävät bolognalaiset poikkeavat ostoksille alueella, 
joka tunnetaan nimellä Mercato di Mezzo tai Quadri-
latero, riippuen keneltä kysyy.

Vihannes- ja hedelmäkauppiaiden kojut levittäy-
tyvät katukivetykselle ja herjaa heitetään puolelta toi-
selle. Pöydillä ärhäkän punaiset peperoncinot, vihreät 
latva-artisokat, valkosipuliköynnökset ja kesäkurpit-
san oranssit kukat kilpailevat huomiosta.

Tehokkaimmin katua käyttää Pescheria Brunelli, 
jonka lamppujen valaisemat hopeakylkiset kalat lois-
tavat hämärässä. Styroksilaatikoihin jäämurskaan on 
aseteltu kattava valikoima mustekaloja, simpukoita 
ja äyriäisiä, vaikkei merenrantakaupungissa ollakaan.

Makkara- ja kinkkukaupunki Bologna sen sijaan 
on. Siitä saa vahvan todisteen, kun astuu sisään 

A. F.  Tamburinille. Vanhan ajan gourmetkaupan hyllyt 
pursuavat makkaroita, kinkkuja ja salamipötköjä. Bo-
lognan ylpeys on yrteillä, pippurilla sekä muskotti- ja 
pistaasipähkinöillä maustettu, rasvainen mortadella-
makkara. Mortadellat ovat valtavia; suurimmat hal-
kaisijaltaan jopa 30 senttisiä ja painavat 100 kiloa.

Läheisessä La Baita Formaggi -juustokaupassa is-
kee valinnan vaikeus, sillä kaupasta löytyy kahdeksaa 
eri mozzarellaa, kuutta eri lajia ricottaa ja jopa 21 
erilaista pecorinoa. Puhumattakaan gorgonzolasta, 
mascarponesta, parmigiano reggianosta ja muista her-
kuista, joita La Baita Formaggin tiskit ovat pullollaan.

Vicolo Ranocchi, Quadrilateron kujista lyhyin ja 
kapein ei näytä erikoiselta, mutta sen varrelle kätkey-
tyy pala aidointa Bolognaa. Osteria del Sole voi olla 
vaikea löytää, sillä paikan nimeä ei lue missään. Huo-
miota herättämättömän oven yläpuolella kyltissä lukee 
yksinkertaisesti vino. Silti kaikki tuntevat baarin, sillä 
se on palvellut bolognalaisia jo vuodesta 1465.

Tummat puupöydät ovat selvästi nähneet elämää. 
Seinillä on kokoelma tauluja ja valokuvia. Tunnelma 
Osteria del Solessa on kotoisa; opiskelijat rupattele-
vat ja vanhat papat lyövät dominoa pöytään. Toisessa 
pöydässä pelataan korttia ja ympärille on kerääntynyt 
rinki katsojia. 

Osteria del Sole on Bolognan ainoita paikkoja, mis-
sä on kunniassa vielä ikivanha perinne: baariin saa, 
ja kuuluu, tuoda omat eväät. Quadrilateron alueen 
työntekijöillä on tapana tulla tänne lounaspakettien  
kanssa. 

Kunnioitetaan siis bolognalaisia tapoja, tehdään 
uusi kierros Mercato di Mezzon herkkukaupoissa ja 
nautitaan seuraava viinilasillinen Osteria del Solessa 
ilmakuivatun kinkun, mortadellaleivän ja pecorinon 
kyytipoikana. v

Bolognan ylpeyksiin 
kuuluvat valtavat
mortadellamakkarat; 
yksi pötkö voi 
painaa 100 kiloa.  

Vuoronumerot 
ovat kai periaat-
teessa käytössä 
Pescheria 
Brunellissa,
mutta valko-
asuisten myyjien 
tutut saavat 
pyyntönsä läpi 
hihasta
vetämällä.
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Kolumnistimme Jaakko Selin on 
 etiketit ja tyylit tunteva muoti-  
ja televisiotoimittaja sekä vaate- 
tussuunnittelija. Hän kirjoittaa 
tällä palstalla ruoka- ja juoma-
kulttuuriin, tyyliin, ilmiöihin ja 
trendeihin liittyvistä aiheista.

öin tänään hämmästyttävän salaa-
tin. Pistäydyin ystäväni Lean luona 

työasioissa, ja hän vaati maistamaan 
tekemäänsä lounasta. Tai pikemminkin kat-
somaan sitä. 

Lea oli saanut 50-vuotislahjaksi neljän 
tunnin thaikeittiön taitoihin kuuluvan  he-
delmäkaiverruskurssin. Hommasta oli tain-
nut tullut jonkinlainen pakkomielle, sillä nyt 
hän kaiversi ja koversi mitä tahansa peh-
meää ruoka-ainesta kaikenlaisiksi somiksi 
kiekuroiksi. Salaatissa kurkku oli spiraalina, 
mozzarella lumpeenkukkina ja retiisit mi-
nipioneina. Kaiken päällä purjehti kömpelö 
joutsen. Jääkaapista löytyi työn alla ollut 
mestariteos: vaaleanpunainen jättiläisruusu 
vesimelonista.

Rakastamme Lean kanssa molemmat 
sekä aitoa kiinalaista ruokaa että thaikeit-
tiötä ja sen viittä makua: suolaista, makeaa, 
hapanta, karvasta ja tulista. Mutta maut sai-
vat jäädä sikseen, kun minäkin sain käteeni 
kumihanskat ja pieniteräisen veitsen. Edes-
säni kulhossa killuvat jäävedessä porkkana 
ja punajuuri.

l

Kiinan ja Thaimaan kattauksissa minua ihas-
tuttaa rentous. Astiat voivat olla eri paria, 
osa terästä tai alumiiniakin, mutta kaikki 
ovat kauniita. Kiinalainen pöytä ei upeiden 
astioiden lisäksi juuri muuta koristusta kai-
paa.

Thaimaalaisessa kattauksessa on usein 
myös muutama kulho, jonka muoto on peräi-
sin luonnosta. Ne voivat muistuttaa vaikka 
suurta lehteä tai kalaa. Kotiaterialle thaitun-
nelmaa saa helposti irrottamalla orkideasta 
kukinnon ja laittamalla sen kellumaan vesi-
tilkkaan korkeaan lasiin. Kerran söin pöydäs-
sä, jossa joka lautaselle oli taivuteltu ohuesta 
bambunvarresta vieraan nimikirjaimet.

Ja tilaa pitää olla. Thaipöydässä ruoat 
tarjotaan yhteisistä astioista samaan aikaan, 

mutta joka laji syödään kuitenkin erikseen. 
Kun kiinalaisella aterialla yhteiset ruoat jael-
laan pikkuruiseen kulhoon, saa thaiherkkuja 
syödä tavalliselta isolta lautaselta. Puikkoja 
tai veistä ei yleensä käytetä. Lihahakesalaatit 
ja papaijasuikaleet pistellään reilusti lusikal-
la ja haarukalla.

l

Kiinalaisessa pöydässä kannattaa antaa isän-
nän valita kaikki ruoat, ja kattauksesta saa 
sanoa kohteliaisuuksia ääneen. Usein ne tu-
levatkin aivan itsestään! Mutta  puikkojen 
kanssa sopii olla varovainen! Vierustoverei-
ta ei osoitella, eikä puikkoja jätetä pöydälle 
osoittamaan ketään kohti. Riisissä seisovat 
puikot ovat kauhea möhläys, puhumattakaan 
että ruokapaloja lävistäisi puikoilla. 

Kiinassa riisiä ei sekoiteta pöytään tuota-
viin ruokiin, vaan se ahmitaan lopuksi vat-
santäytteeksi. Kesken kaiken pöytään tuota-
va suuri kulho kuumaa ja vetistä keittoa on 
tarkoitettu vatsan lämmittämiseen ruokala-
jien välillä.

Valtava pyörivä pöytälevy, jossa eri an-
nokset saa kiepautettua eteensä, on yksi Kii-
nan miljoonasta mainiosta keksinnöstä. Se 
lähentää ruokailijoita ja on aina yhtä hauska 
ohjelmanumero.

Kiinassa ruokaa pitää aina hieman  jättää 
– merkiksi siitä, että vatsat ovat täynnä. Aito 
ateria on siellä seurustelukokemus, jonka 
päätteeksi pöytä on sotkuinen ja astiat ka-
soissa. Ja sanottakoon nyt sekin, että rentous 
voi mennä näinkin pitkälle: röyhtäillä, kuten 
myös tupakoida, saa ihan vapaasti.  v

Jaakko Selin

S

Aito ateria 
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”Valistusta tarvitaan, mutta 
pelkällä valistuksella ei päästä 
tuloksiin. Koska puolet ilmi tulleista 
rattijuopumustapauksista on uusijoiden 
aiheuttamia, tämä ei myöskään 
näytä olevan rangaistuskysymys”, 
poliisiylijohtaja Mikko Paatero sanoo.

Lieväkin humala on  liikaa liikenteessä
Teksti Jorma Leppänen Kuvat Juha Salminen, Kuvaario ja Lehtikuva

Laman aikana rattijuopu-
musten määrä ei ainakaan 
näyttäisi kasvavan, Mikko 
Paatero toteaa.

▲
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P oliisin tietoon tulleiden rattijuopumustapaus-
ten määrä on jonkin verran laskenut viime 

vuosina. Myös syksyllä 2009 tehty laaja tut-
kimus, jossa puhallutettiin lähes 109 000 autoilijaa, 
osoitti, että liikennevirrassa havaitun rattijuopumuk-
sen määrä oli vähän alentunut aikaisemmasta.

”On lohdullista, että rattijuopumuksen määrä ei 
näyttäisi ainakaan kasvaneen Suomessa. On kuitenkin 
huomattava, että laman aikana ajetut kilometrit ovat 
vähentyneet, ja todennäköistä on, että taloustilanteen 
parantuessa päihtyneiden määrä liikenteessä kasvaa, 
jos ennaltaehkäiseviin toimiin ei ryhdytä”, poliisiyli-
johtaja Mikko Paatero sanoo.

Lieväkin humala on  liikaa liikenteessä
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Pitkää päivää
Työpaikallaan sisäasiainminis-
teriössä poliisiylijohtaja Mikko 
Paatero tunnetaan siitä, että 
hän saapuu ensimmäisenä 
ja lähtee viimeisenä. Poliisin 
hallinnonuudistuksen takia 
työpäivät ovat olleet entistäkin 
pitempiä viime aikoina.

”Poliisiylijohdon suoraan 
alaisuuteen kuuluvat 24 
poliisilaitosta, keskusrikospoliisi, 
suojelupoliisi, liikkuva poliisi, 
Poliisiammattikorkeakoulu ja 
Poliisin tekniikkakeskus. Vuonna 
2010 läänit jäävät välistä pois ja 
meillä on suora ohjaus poliisi-
hallinnosta poliisin yksiköihin. 
Tehostamme suoraa ohjausta ja 
lisäämme vuorovaikutusta yksi-
köiden välillä huomattavasti.”

”Toinen tärkeä kokonaisuus 
on sidosryhmäyhteistyö 
valtakunnan tasolla. Yhteyden-

Koska riskit kasvavat jyrkästi veren alkoholipitoi-
suuden lisääntyessä, olisi löydettävä keinot törkeiden 
rattijuopumustapausten määrän vähentämiseksi.

”Vuoden aikana havaituista rattijuopumustapauk-
sista yli puolet on törkeitä, ja tämä on suuren onnet-
tomuusriskin takia hyvin huolestuttavaa. Puolet ilmi 
tulleista tapauksista on uusijoiden aiheuttamia. Tämä 
ei siis ole rangaistuskysymys, vaan ongelmaryhmään 
kuuluvia ihmisiä pitäisi auttaa hallitsemaan alkoho-
linkäyttöään tai lopettamaan se.”

”Poliisi aloitti vuoden 2009 kesäkuussa joissakin 
yksiköissä kokeilun, jossa jokainen uudemman kerran 
rattijuopumuksesta kiinni jäänyt ihminen ohjataan 
heti keskustelemaan sosiaaliviranomaisen kanssa. 
Usein näillä uusijoilla on monessa mielessä vaikea 
elämäntilanne, jonka selvittämiseksi he tarvitsevat 
apua, jota eivät muualta ole löytäneet.”

Poliisin teemavalvonnan puolella rattijuopumus-
valvonta on priorisoinnin kärjessä. Vaikka siihen ei 
Paateron mukaan ole mahdollista laittaa lisää resurs-
seja, esimerkiksi kohdentamisen ja tiedottamisen 
avulla laatua ja tuloksia voidaan edelleen parantaa.

”Suomen rattijuopumusvalvonnassa tehdään pu-
hallutuksia vuodessa noin kaksi miljoonaa, ja kiinni-

pito eduskuntaan, hallitukseen 
ja eri viranomaisiin ja muihin 
yhteistyökumppaneihin vie yhä 
enemmän aikaa. Myös kansain-
välisen yhteistyön lisääminen 
on äärimmäisen tärkeää, koska 
rikollisuuskuva on yhä kansain-
välisempi.”

Paateron koti on edelleen 
Kaarinassa, vaikka hän asuu 
arkipäivät Helsingissä.

”Asun täällä viikot yksiössä. 
Siitä on ainakin se etu, että 
kenenkään ei tarvitse häiriintyä 
työaikojeni takia. Perjantaisin 
ajan Kaarinaan, ja se jo sinänsä 
on hyvä vastapaino työlle. 
Viikonlopun aloitan, aina kun 
ehdin, pelaamalla koripalloa 
kavereiden kanssa. Säännöllinen 
liikunta on minulle aivan välttä-
mätöntä. Hyvä fyysinen kunto 
tuo hyvän henkisen kunnon, se 
menee tässä järjestyksessä.”

jäämisriski tällä mittarilla mitattuna on meillä paljon 
suurempi kuin monissa muissa maissa. Emme halua 
tinkiä tästä. Pidän hyvänä sitä, että poliisi tiedottaa 
ratsioistaan. Sillä tosin ei näytä olevan paljon mer-
kitystä kiinnijäävien määrään, mutta pääsääntöisesti 
poliisi ei halua salaista valvontaa.”

Keskustelua rattijuopumuksen määrittelevän pro-
millerajan laskemisesta on käyty niin ministeritasolla 
kuin kansan keskuudessa viime viikkojen aikana.

”Promillerajan laskemista puoltaa moni seikka, 
erityisesti onnettomuusriskin pieneneminen, mutta 
on myös asioita, joita pitää tarkkaan miettiä, ennen 
kuin päätös tehdään. Painottuisiko poliisin työ väärään 
suuntaan, jos alarajaa lasketaan? Muutoksen myötä 
tarvittaisiin uudistuksia lainsäädäntöön, poliisin pitäi-
si joka tapauksessa pystyä päättämään pienet rikkeet 
suoraan, esimerkiksi sakolla. Tarvitaan myös lisää lait-
teita, joita tällä hetkellä vasta testataan.” 

Kaikkien asioiden pitää olla samanaikaisesti pöy-
dällä, ennen kuin ratkaisu tehdään. Myös naapurimai-
den kokemukset on punnittava tarkkaan.

”Ruotsissa ja Norjassa on alhaisempi promilleraja, 
ja käsitykseni mukaan siellä ollaan varsin tyytyväisiä 
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”Tarvitsemme 
shokeeraavampaa 
valistusta.”

tilanteeseen. Heidän kokemuksiaan tutkitaan nyt 
tarkemmin”, Paatero korostaa.

Promillerajan laskemisesta käytävään keskus-
teluun kätkeytyy Paateron mukaan lievän rattijuo-
pumuksen hyväksyvä asenne.

”Ihmiset usein laskevat, kuinka paljon voivat 
juoda, jotta promillemäärä jää jonkin rajan alle. 
Pitäisikö tällainen harkintamahdollisuus kokonaan 
poistaa? Se että ylipäänsä keskustellaan nollan 
ylittävistä alarajoista, on jollakin tavalla rattijuo-
pumuksen hyväksymistä. Valitettavasti tämä il-
menee myös siinä, että kansalaiset katsovat lieviä 
rattijuopumistapauksia läpi sormien. Törkeät ta-
paukset kyllä aika herkästi ilmoitetaan poliisille.”

Vielä 1960-luvulla, kun Irwin Goodmanin mu-
kaan mentiin viideltä saunaan ja kuudelta put-
kaan, rattijuopumusta paheksuttiin Suomessa. 
Nykyisin varsinkin nuorisolle kynnys humalassa 
hurjasteluun tuntuu olevan matala.

”Suomalaisista on tullut suvaitsevaisia vääräs-
sä paikassa. Kysymys kuuluukin, kuinka poliisi 
ja esimerkiksi Alko voivat vaikuttaa ihmisten ja 
etenkin nuorison asenteisiin?

”Valistusta tarvitaan, mutta pelkällä valistuk-
sella ei päästä tuloksiin. Tarvitaan konkreettisia 
estotoimenpiteitä, lainsäädäntöä. Katson, että 
pitemmällä aikajänteellä ongelmaa hyvin paljon 
ratkaisisi se, että alkolukosta tulisi autojen vakio-
varuste.”

Poliisi on hyvin esillä nuorison suosimassa 
sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Youtubessa 
ja Facebookissa. Vuorovaikutteisen median avul-
la poliisi pyrkii ennaltaehkäisevään työhön sekä 
kehittämään toimintaansa saamansa palautteen 
pohjalta.

”Meiltä on tulossa shokeeraava valistuskam-
panja, jossa ihmiset kuvailevat videolla oman 
ajonsa, johon liittyy ylinopeus, rattijuopumus ja 
kuolema. Aluksi se tulee kokeiluna sosiaaliseen 
mediaan. Kysymme katsojilta, olisiko tämä oikea 
tapa valistaa. Olen vähän sitä mieltä, että tarvit-
semme shokeeraavampaa valistusta.”

Paatero toteaa, että Suomen perinteet alkoho-
linkäytössä ovat surulliset, ja että käyttäytymisessä 
on edelleen paljon toivomisen varaa.

”Alkoholinkäyttö on suoraan verrannollinen 
suhteessa rikollisuuteen. Mitä enemmän maassa 
alkoholia käytetään, sitä enemmän tehdään ri-
koksia. Olemme varmasti tällaisessakin tilastossa 
kansainvälisesti kärkipäässä. Valtaosa rikoksista 
tehdään juovuksissa, ja usein rikoksen kohde on 
myös juovuksissa”, Paatero miettii. v
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Aivan kuten ainoa oikea samppanja tulee Champagnen 
maakunnasta Ranskasta, myös ainoa oikea gruyère-juusto 
Le Gruyère AOC tulee La Gruyèrestä Sveitsistä.

Gruyère 
 muutakin kuin juusto

Teksti Netta Sauri Kuvat Nelli Sauri ja iStockphoto Ruoka Sanna Kekäläinen Kuva Jarno Kovamäki

Lisätietoja
www.lamaisondugruyere.ch (juusto, reseptejä)
www.la-gruyere.com (alue)
www.gruyeres.ch (kunta)
www.HRGigerMuseum.com
www.tibetmuseum.ch

Gruyères on täynnä 
toinen toistaan herkulli-
sempia juustokauppoja.
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L

Gruyères sijaitsee noin 830 metrin korkeudessa. Asukkaita siellä on hieman alle kaksi tuhatta.

sijaitsevaan juustomuseoon tai kävelevät niin sanottua 
Kreivin polkua kohti mäen päällä komeilevaa linnaa.

Vanhankaupungin portista sisään astuessa aika 
tuntuu mukavasti pysähtyvän. Autoja ei ole, ja asuk-
kaiden kissat tulevat luottavaisina kyöhnäämään tu-
ristien jalkoja. Terasseilta leijuu herkullisia tuoksuja. 
Ei ole vaikea arvata, mikä ruoka-aine hallitsee paikal-
lisessa keittiössä, jonka antiin kuuluvat muun muassa 
juustokeitto soupe de chalet, fondyy tai maidossa kei-
tetty makaroni-perunapata macaronis d`alpage. – No 
vuosisatojen ajan valmistettu juustopa tietysti!

Le Gruyère AOC -juuston museo on samalla sen val-
mistuspaikka eli koti, maison. Kyseessä on oikeastaan 
tehtaan ja museon sekä kaupan ja ravintolan yhdis-
telmä. Pääsymaksu on aikuiselta seitsemän Sveitsin 
frangia eli vähän alle viisi euroa.

a Gruyèren alue sijaitsee Sveitsissä ranskan-
kielisessä Fribourgin kantonissa Geneve-järven 

ja Bernin välissä. Sieltä, 2002 metriä korkean 
Moléson-vuoren kupeesta, löytyy Gruyères-niminen 
viehättävä keskiaikainen pikkukaupunki. Vaikka 
useimmat turistit saapuvat paikalle juustontäytteis-
ten makuelämysten houkuttelemina, yllättää Gruyères 
myös muulla tarjonnallaan.

Pieni ja suloinen Gruyères on saanut nimensä yh-
destä Sveitsin komeimmista linnoista. Linna raken-
nettiin 1200-luvun lopulla, ja keskiajalla se kuului 
Gruyèren kreivisuvulle, jonka vaakunassa koreili kurki 
– ranskaksi grue. 

Kun kävelee Gruyères´in mukulakivikaduilla, 
törmää tuon tuosta kurkimotiiviin: lintu kurottelee 
kaulaansa kylteissä, seinämaalauksissa, porteissa. Tu-
ristit suuntaavat suoraan joko juna-aseman vieressä 
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Mihin tätä kovaa, maultaan 
hieman pähkinäistä, yhtä aikaa 
sekä makeaa että suolaista 
juustoa sitten voi käyttää?

Jo itse pääsylippu on hintansa väärti, sillä se on 
muovirasia, jossa löytyy maistiaiset kolmea eri kyp-
syysastetta edustavasta juustosta. Mieto doux kypsyy 
5–6 kuukautta, suosituin mi-salé eli puolisuolainen 
kahdeksan kuukautta ja salé kymmenen kuukautta. 
Laadukkaimpia versioita kypsytetään vuodesta puo-
leentoista, mutta makuasioista voi kiistellä. Joku pitää 
miedommasta mausta enemmän.

 Juuston valmistukseen tarvitaan uskomattomat 
määrät lehmänmaitoa: jos yhteen juustokiloon uppoaa 
kaksitoista litraa maitoa, vaatii 35 kiloa painava pyö-
reä tahko peräti 400 litraa. Museossa voi seurata, mi-
ten tuottajilta ostettu ja tarkkaan testattu maito juok-
setetaan valtavissa kattiloissa. Sen jälkeen rakeutunut 
massa puristetaan myllynkiven muotoisiin muotteihin 
ja käytetään suolakylvyssä. Etenkin kypsymisen al-
kuvaiheessa näitä läpimitaltaan 55–65 senttimetrisiä 
juustokiekkoja käännellään ja sivellään säännöllisesti 
suolavedellä. Kypsyminen kellarissa kestää viidestä 
kuukaudesta yli vuoteen, ja lopussa laatu tietysti tes-
tataan.

Le Gruyère -juuston valmistuksessa ei käytetä 
minkäänlaisia lisäaineita, ja koko toimitus on tiukasti 
säänneltyä. Juusto sai vuonna 2001 sveitsiläisen AOC-
statuksen (Appellation d´origine contrôlée), ja sitä saa 
tuottaa vain tarkasti rajatulla alueella Länsi-Sveitsissä. 

Mihin tätä kovaa, maultaan hieman pähkinäistä, 
yhtä aikaa sekä makeaa että suolaista juustoa sitten 
voi käyttää? Le Gruyère sopii loistavasti sellaisenaan 
juustotarjottimelle, mutta se on suosittu myös gratii-
neissa, piirakoissa, keitoissa, salaateissa ja pastassa 
– ja tietysti juustofondyyssä. Vaikka Le Gruyère on 
maailmanlaajuisesti tunnettu juusto, kuluu sitä eniten 
kotimaassa Sveitsissä.

Kaupungissa on myös muuta tarjottavaa erityises-
ti sci-fin ja kauhuelokuvan ystäville. Linnan läheltä 
löytyy H.R. Gigerin museo ja baari, joka on sisustettu 
aika erikoiseen tyyliin. Paikka on nimittäin kuin kap-
pelin ja avaruusaluksen yhdistelmä. 

Hans Ruedi Giger on sveitsiläinen vuonna 1940 
syntynyt surrealistinen taiteilija, joka sai Oscar-pal-
kinnon suunniteltuaan ”päähenkilön” vuonna 1979 
valmistuneeseen Ridley Scottin elokuvaan Alien. Mie-
hen taide on aika makaberia, esimerkiksi Birth Machi-
ne -nimisessä teoksessa aseen ammuksina on pieniä 
avaruusolentovauvoja. Museossa on esillä niin Gigerin 
omia kuin myös muiden fantasiataiteilijoiden töitä.

Viereisessä Tibet-museossa on esillä buddhalais-
ta taidetta Tiibetistä ja muulta Himalajan seudulta.  
Mikään ei estä myös astumasta raikkaaseen vuoris-
toilmaan ja valloittamasta Molésonin huippua. Sinne 
kun pääsee kätevästi myös kaapelivaunulla, jos juusto 
sattuu painamaan vatsassa. Kuvausastiat Stockmann.

38
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Juustofondyy on taivaallista 
talviruokaa. Valkoviinillä silattu 
herkku valmistuu nopeasti ja sopii 
niin vierasvaraksi kuin viikonlopun 
iltapalaksikin.  

Perinteinen juustofondyy
4 annosta

1 valkosipulinkynsi
500 g juustoa (esimerkiksi 
emmentalia ja gruyèreä)
3 dl kuivaa valkoviiniä
½ tl raastettua muskottipähkinää
suolaa, musta- tai valkopippuria
(tilkka kirschiä)
noin 2 rkl maissitärkkelystä tai 
perunajauhoja

Tarjoiluun
kuutioitua hyvää leipää, pikku-
kurkkuja, marinoituja sieniä tai 
muita marinoituja kasviksia

1. Hiero fondyypadan sisäpinta 
halkaistulla valkosipulilla. (Jos haluat 
voimakkaamman valkosipulinmaun, 
hienonna valkosipuli ja lisää se 
juustoseokseen.) Raasta juustot tai 
kuutioi ne pieniksi paloiksi. 
2. Laita juusto ja viini kattilaan. 
Säästä tilkka viiniä suurustamista 
varten. Kuumenna koko ajan sekoit-
taen, kunnes juusto sulaa ja seos on 
tasaista. Mausta muskotilla, suolalla 
ja pippurilla sekä halutessasi lorauk-
sella kirschiä. Sekoita maissitärkkelys 
viinitilkkaan ja lisää juustoseokseen. 
Anna porista muutaman minuutin 
ajan jatkuvasti sekoitellen, kunnes 
seos suurustuu.
3. Nosta kattila lämpöalustalle 
pöytään tai siirrä seos fondyypataan 
liekkilämmittimelle. Kasta fondyy-
haarukalla leipää tai kasviksia 
kuumaan juustoseokseen.

Vinkki: Valmista suomalainen fon-
dyy käyttämällä kotimaisia juustoja, 
esimerkiksi mustaleimaemmetalia ja 
Juustoportin vuohenmaitogruyèreä.

Vinkki: Helppo pikafondyy syntyy 
kokonaisesta pienestä Mont d´Or 
-juustosta. Avaa rasia ja leikkaa 
juuston ”kansi” irti pienellä veitsellä. 
Kaada juustoon tilkka valkoviiniä 
ja lämmitä 225-asteisessa uunissa. 
Voit kääräistä halutessasi rasian 
ympärille palan foliota, mutta älä 
peitä juustoa. Sekoita varovasti 
juuri ennen tarjoilua. Nosta juusto 
pöytään ja dippaa siihen leipää, 
suolakurkkuja tai kasviksia.

Klassikkoherkku fondyy

 1 Sveitsiläinen valkoviini, pinot 
blanc -valkoviini Alsacesta, 
pinot bianco Pohjois-Italiasta 

tai itävaltalainen grüner veltliner 
-valkoviini. Oluista oivasti sopii 
raikas vaalea lager tai rapsakampi 
pils. v 
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Alkossa pyritään 
siihen, että haluamasi 
tuote löytyy helposti 
myös ennestään 
tuntemattomasta 
liikkeestä. Vaivattoman 
asioinnin takana on 
selkeä ja asiakkaan 
tarpeisiin hiottu 
myymäläkonsepti.

Kaikki lähtee 
asiakkaasta

Teksti Matti Remes Kuva Roni Lehti
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urun Länsikeskuksessa, Euromarketin yhtey-
dessä sijaitseva Alkon myymälä avaa ovensa 

asiakkaille aamuyhdeksältä. Sitä ennen hen-
kilökunta on jo ennättänyt katsastaa, että tuotteet 
ovat hyllyissä paikoillaan ja että myymälä on muu-
tenkin valmis palvelemaan parhaalla mahdollisella 
tavalla.

”Siisti ja järjestyksessä oleva myymälä on meil-
le kunnia-asia”, myymäläpäällikkö Markku Laiho 
painottaa.

Laihon johtaman tiimin työtä helpottaa Alkon 
myymäläkonsepti, joka antaa yhdenmukaisen il-
meen kaikille liikkeille. Lähtökohtana on tehdä 
asioinnista mahdollisimman helppoa ja vaivatonta.

”Konseptointi on onnistunut silloin, kun asiakas 
löytää helposti ja nopeasti haluamansa tuotteen. 
Keskeistä on selkeys”, Alkon myymäläsuunnittelu-
päällikkö Kyösti Lehto tiivistää.

Alkon myymälöiden sisustusratkaisut ovat ka-
lusteita myöten mahdollisimman yksinkertaisia. 
Opasteet ovat selkeät. Sisäänkäynti ja käytävät ovat 
riittävän väljät myös liikuntaesteisille asiakkaille.

”Avaruutta lisää se, että katoista ei roiku kylttejä 
näkymää haittaamassa. Asiakas hahmottaa koko-
naisuuden yhdellä silmäyksellä”, Lehto havainnol-
listaa.

Värimaailma on sama kaikissa myymälöissä. 
Yleisilmettä hallitsevat vaaleat puuvärit. Tehoste-
värinä on käytetty Alkon logosta tuttua punaista.

Yhtenäisen ilmeen ohella eri tuoteryhmien  
sijoittelu  yhdenmukainen kaikissa Alkoissa, jos 
liikehuoneiston pohja antaa siihen suinkin mah-
dollisuuden.

”Heti sisäänkäynnin jälkeen asiakas tulee pu-
naviinihyllyjen luokse. Seuraavana ovat vuorossa 
valko- ja kuohuviinit. Niiden jälkeen tulevat oluet 
ja väkevät alkoholituotteet.”

Alkon 346 myymälää voi jakaa karkeasti kol-
meen ryhmään. Kivijalkamyymälöihin mennään 
suoraan kadulta. Market-myymälät sijaitsevat puo-
lestaan ostoskeskusten yhteydessä. Lisäksi Alkolla 
on muutamia erikoismyymälöitä, esimerkiksi Wan-
hassa Kauppahallissa Helsingissä.

Alkon 75-vuotisjuhlien kunniaksi myymälöi- 
den ilme uudistettiin vuonna 2007 perusteellisesti. 
Pientä hiomista myymälöiden toimivuuteen teh-
dään päivittäin.

”Konsepti ei ole koskaan valmis. Sitä pitää ke-
hittää koko ajan”, Lehto korostaa.

Myymäläpäällikkö Markku 
Laiho on ylpeä Turun 
Länsikeskuksessa sijaitsevan 
myymälän tasosta. Konsepti 
on niin loppuun saakka viri-
tetty, että rutiinien pähkäilyn 
sijaan myyjät voivat käyttää 
mahdollisimman paljon aikaa 
asiakkaiden palveluun. 
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Lehdon mukaan ympäristövastuullisuus on viime Lehdon mukaan ympäristövastuullisuus on viime 
vuosina korostunut konseptisuunnittelussa. Tämä tu-
lee esille myymälässä käytetyissä sisustusmateriaaleis-
sa ja tekniikkaratkaisuissa. Myös pakkausmateriaalien sa ja tekniikkaratkaisuissa. Myös pakkausmateriaalien 
kierrätys on järjestetty mahdollisimman tehokkaasti.

Keskeinen osa konseptin kehitystyötä ovat asiakas-
tyytyväisyyskyselyt. Parannusideoita tulee asiakkaiden tyytyväisyyskyselyt. Parannusideoita tulee asiakkaiden 
ohella myös omalta henkilökunnalta.

”Monet asiakkaat toivovat, että Alkot näyttäisivät ”Monet asiakkaat toivovat, että Alkot näyttäisivät 
entistä enemmän erikoismyymälöiltä”, Kyösti Lehto 
kertoo. 

Myymälöiden suunnittelu 
on tasapainottelua erilaisten 
toiveiden välillä. Viiniharras-
tajat toivovat kattavaa valikoi-
maa mietoihin viineihin, kun 
taas oluiden tai viskien ystä-
villä on omat toiveensa.

”Lisäksi meidän on otettava huomioon alkoholin ”Lisäksi meidän on otettava huomioon alkoholin 
myyntiin liittyvä lainsäädäntö sekä tavarantoimittajien 
tasapuolinen kohtelu. Tuotteet on asetettava tasapuo-
lisesti asiakkaan ulottuville.”

Myös kausivaihtelut on muistettava suunnittelus-
sa. Palvelun pitää sujua, olipa sitten kyse ruuhkai-
simmista joulunaluspäivistä tai hiljaisista alkuviikon simmista joulunaluspäivistä tai hiljaisista alkuviikon 
aamuista.

Länsikeskuksen Euromarketin myymälätiimi pal-
kittiin hiljattain Alkon sisäisessä Vuoden virittäjät 
-kisassa. Laiho arvelee, että turkulaisten voiton rat-
kaisi oikea asenne.”Kaikki on kiinni tiimihengestä. On kaisi oikea asenne.”Kaikki on kiinni tiimihengestä. On 
sisäistetty se,  että työtä tehdään asiakkaiden hyväksi. 
Selkeä myymäläkonsepti taas takaa sen, että rutiini-
en pähkäilyn sijaan voimme käyttää mahdollisimman 
paljon aikaa palveluun.”

Kokonaisuutta suunniteltaessa hyvään palveluun Kokonaisuutta suunniteltaessa hyvään palveluun 
on kiinnitetty paljon huomiota. Uudentyyppisissä liikon kiinnitetty paljon huomiota. Uudentyyppisissä liik-
keissä sisäänkäynti on kassojen väliissä. Näin asiakas keissä sisäänkäynti on kassojen väliissä. Näin asiakas 
saa tarvittaessa heti kontaktin henkilökuntaan.saa tarvittaessa heti kontaktin henkilökuntaan.

”Erillisiä palvelupisteitä ei ole. Lähdemme siitä, ”Erillisiä palvelupisteitä ei ole. Lähdemme siitä, 
että asiakkaita palvellaan koko myymälätilassa”, Lehettä asiakkaita palvellaan koko myymälätilassa”, Leh-
to sanoo. to sanoo. vv

”Konsepti ei ole 
koskaan valmis. 
Sitä pitää kehittää 
koko ajan.”

Selkeiden 
opaskylttien 
avulla asiakas 
löytää nopeasti 
haluamansa 
tuotteet myös 
ennestään 
tuntemattomas-
sa myymälässä. 

Myymälöiden 
pohjat suun-
nitellaan niin 
väljiksi, että 
myös liikuntaes-
teiset asiakkaat 
pääsevät 
liikkumaan 
vaivattomasti 
hyllyjen välissä.

Hyvin viritetty!
Alkossa myymälätiimeille järjestettävän Vuoden 
virittäjät -kisan tarkoituksena on kannustaa hen-
kilöstöä virittämään myymälöistä vaativat kriteerit 
täyttäviä, konseptin mukaisia erikoismyymälöitä. 
Virittäminen vaatii alkolaisilta idearikkautta, asia-
kaslähtöisyyttä ja tiimihenkeä.
Kisan päävoitto meni viime vuoden lopulla Tur-
kuun, Länsikeskuksen Euromarketin Alkon myy-
mälätiimille.  Onnea!
Lisäksi alueellisiin voittoihin ylsivät kymmenen 
muunkin Alkon myymälän tiimit: Helsinki Vuosaa-
ri, Joensuun keskusta, Juva, Kauniainen, Lahden 
Paavolan Syke, Lapua, Oulun Stockmann, Pyhtää, 
Tampereen Kalevan Prismakeskus ja Utsjoen 
Nuorgam. 
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’’Parasta, eli 
oman pihan 
omenamehua, 
on tarjolla vain 
kausittain.”

Teksti Leila Itkonen Kuvat Ari K. Ojala ja iStock

Tv-toimittaja Mikko Peltsi Peltola 
on perinteisen kotiruoan ystävä. 
Peltsi saa varmasti loistavaa palvelua 
työpaikkaruokalassaan Yleisradiossa 
viimeistään tämän jutun jälkeen: 
hän kun kehuu nauttivansa parhaat 
ateriansa juuri työpaikallaan.

Peltsi itse ei tunnustaudu 
kummoiseksikaan kokiksi. Telvis-
gaalassakin palkittu juontaja kertoo 
kotitalousnumeronsa olleen aina 
seitsemän–kahdeksan luokkaa, 
mutta perusruoat sopivasti muoka-
ten Peltsi kyllä taitaa.

Kuinka rentoudut?
Kaikkialla, missä on metsää. 
Helsingin keskuspuisto 

alkaa kotini 
vierestä. Harrastan 
niin metsässä 
kävelyä, juoksua, 
maastopyöräilyä 

kuin hiihtoa ja vael-
lustakin. Vaeltamiseen 

liitän kalastuksen.
Taito, jonka haluaisit oppia?
Täydelliset ensiaputaidot sekä 
perhonsidonta, 
koska harrastan 
kalastusta ja se 
tuntuu vähän 
vajaalta, kun en osaa 
sitoa perhoja itse.
Maa, jonne aiot palata?
Norja. Olen käynyt Norjan 
pohjoisosissa paljon kesäisin 
äärimmäisen kauniiden 
maisemien ja kalastuksen takia.
Mieleenpainuvin makumuistosi?
Makaronilaatikko on ollut lempiruo-
kani siitä asti, kun muistan. Aluksi 
äidin tekemänä, mutta nykyään teen 
sitä ja muita pastaruokia usein itse. 
Ne ovat tärkeä osa ruokavaliota, sillä 
urheilen paljon. v

Peltsin 
aurajuustoinen 
makaronilaatikko
6 annosta
 
1½ l lihalientä
5 dl makaronia
250 g paistijauhelihaa
2 isoa sipulia
2 tl jauhettua  
mustapippuria
5 dl rasvatonta maitoa
2 kananmunaa
1 tl suolaa
paketti aurajuustoa

1. Kuumenna lihaliemi 
kiehuvaksi ja kypsennä siinä 
makaronit. Valuta. 
2. Hienonna sipulit ja kuullota jauhelihan 
kanssa. Vähennä lämpöä. Mausta seos 
mustapippurilla ja lisää sekaan sinihome-
juustoa nokareina. Anna juuston sulaa. 
3. Sekoita maito ja kananmuna keskenään, 
lisää suolaa halutessasi.
4. Levitä makaronit ja jauheliha kerroksit-
tain uunivuokaan, lisää päälle munamaito. 
5. Kypsennä 175-asteisessa uunissa reilun 
tunnin ajan.

44

Makumuisto

Suolaista vai makeaa?
Suolaista, jos saan valita. 
Pidän makeastakin, mutta 
vältän sitä tietoisesti, onhan 
makea turhaa kehollekin. 

Suolainen on parasta 
vähäsuolaisena. En 
osta kotiin mitään 

makeaa, mutta 
pitkissä palavereissa sallin 

itselleni monta pullaa.
Lempijuomasi?
Kaikkein parasta eli oman pihan 
omenamehua on tarjolla vain kausit-
tain. Muina vuodenaikoina appelsii-
nimehu, jossa on c-vitamiinia, sekä 
vesi, jota juon tosi paljon. Aloitan 
aamut vesituopillisella. Puhetyö-
läisenä juon vettä kaksi–kolme 
litraa päivässä. 
Myös työpaikan 
ilmastointi ja 
kahvinjuonti 
janottavat.
Lempijuustosi?
Joku kevyehkö 
gouda leivän 
päälle laitettuna. 
Tykkään myös muun muassa 
juustokuorrutuksesta makaronilaati-
kon päällä.

18324789.indd   44 14.1.2010   12:39:58



45

Rouhittua Koonnut Eeva Puhakainen Tekstit Sophia Laroma ja Eeva Puhakainen 
Kuvat Juha Salminen, Isabelle Rozenbaum ja iStock

Tiedostava syöminen
Vuodenvaihteen juhlien jälkeen moni 
suunnittelee parannuksia ruokailu-
tapoihinsa. Tiedostavan syömisen eli 
maailmalla mindful eating -trendin 
ideana on muuttaa suhdetta  
niin ruokaan kuin syömi-
seen ja lisätä sekä omaa 
henkistä että fyysistä 
hyvinvointia.

Trendin tavoitteena  
on, että ruokailuun kiinni-
tetään huomiota, eikä syödä 
tiedostamatta, ajattelematta tai 
huomaamatta. Mikäli ruokaillessa tekee 
samanaikaisesti muuta (työskentelee, 
katsoo televisiota) tulee helposti syötyä 
liikaa. 

Tiedostava syöminen on tasapai-
noista ja mielekästä syömistä, luonnol-
lista kykyä nauttia ruoan aiheuttamasta 
mielihyvästä. Huomataan milloin ja 
miksi ollaan syömässä, miltä ruoka 
näyttää, tuoksuu ja maistuu.

Tiedostavassa syömisessä opetel-
laan syömään nälän ja kylläisyyden 
mukaan ja arvostetaan ruoan laatua 
enemmän kuin sen määrää. 

NOUSUSSA NYT

 1
Uunipadat
Nyt kannattaa kaivaa  
kaapista uunipata esiin.  
Pistä uuniin pata muhimaan  

ja lähde siksi aikaa  
nauttimaan talvisesta  

ulkoilmasta. Kotiin  
tullessa ihanat tuoksut tulevat vastaan! 

 2
Vähemmän on enemmän 
Edulliset, yksinkertaiset raaka-aineet ja 
mutkattomat ruoanvalmistusmenetelmät 
helpottavat kotiruoan valmistusta. Makujen 

yltäkylläisyydessä arvostetaan selkeitä tunnistettavia 
makuja. Raaka-aineiden oma maku tulee parhaiten  
esille, kun niitä ei sekoita liikaa keskenään. Usein  
laadukkaiden raaka-aineiden maut peitetään liialla 
maustamisella. Puhtaat yksinkertaiset maut  
ovat usein kaikkein parhaat. 

 3
Säilötty sato
Käytä pois syksyn raaka-aineet, 
jotka luonto on luonut myös 
talvella säilyviksi.  

Lyhyt ja valoisa kasvukausi, sekä 
peltojen pitkä lepoaika tekevät poh-
joismaisista kasviksista erityisen 
maukkaita. Talvella nautitaan 
juureksista, kaalista, nauriista 
ja omenoista. Viime kesän 
sato, joka on pakastettu tai 
säilötty, maistuu näin talven 
aikana taivaalliselta. 
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Se on täällä taas
Laadukkaan viinin maaginen raja on edelleen 87 
pistettä Pekka Suorsan yli 2 000 viinin arvioinnis-
sa. Tämän rajan ylittävä arvio saa kirjaan kuvan 
kumppanikseen. Seitsemättä kertaa ilmestyvä 
opus alkaa maakohtaisella vuosikertataulukolla, 
jonka jälkeen seuraa lähes 400 sivua Alkon 
perus- ja tilausvalikoiman viinejä. 
Oma pieni osio on omistettu ravinto-
lamyynnissä oleville viineille. Pekka 
Suorsa: Viiniopas 2010. Arviot yli 2 000 
viinistä. 430 s. Heinäpään Viestintä Oy. 

Oodi keitolle
Sienikeitto, juustokeitto, 
kylmäkeitto, pikakeitto... 
Onko nerokkaampaa 
ruokalajia? Ja mikä 
parasta, tilaa jää impro-
visoinnille. Sadan sopan 
kirja on mainio opus, joka 
tekee kunniaa keitoille 
ja houkuttaa sekä 
kokeilemaan reseptejä 
että kehittelemään omia 
muunnoksia. 
Riitta Pojanluoma: 
Sata soppaa. 131 s. 
Tammi. 
(kaupoissa 
9.2.)

Kuva puhuu puolestaan
Susanne Markkanen tunnustautuu 
design-liikkeistä kertovien kirjojen 
keräilijäksi. Kotoa löytyy maailmalta 
haalittuja kauppabrändeistä ja niiden 
lippulaivamyymälöistä kertovia kirjoja 
satamäärin. Vaikka tarjolla on kirjoja 
suomalaisten brändien lippulaivamyy-
mälöistä ulkomailta, kauniit kotimaiset 
liikkeet kaipasivat löytäjäänsä. 
Nyt ne on esitelty, kun kirjan tekijäpari 
keräsi 31 kiinnostavaa esimerkkiä 
suomalaisesta shoppailukulttuurista 
kansien väliin. Kuvapainotteisessa 
kauniissa teoksessa ovat mukana 
suomalaiset kauppabrändit Aarikasta 
T-hetkeen. Alkon lippulaivamyymälää 
Salomonkadulla esitellään viiden 
aukeaman ja 12 kuvan verran. Susanne 
Markkanen – Luca Pipoli: Shopping 
in Finland.  295 s. Trend Publishing 
Markkanen. 

000 

Tammi. 
(kaupoissa 

Keskustelua  
blogosfäärissä
Pohjoismaiset ruoka- ja juomablogit 
jakavat pääsääntöisesti ruoanvalmistus-
ohjeita ja -vinkkejä. Näiden lisäksi eri 
maissa suositaan hieman erilaista sisältöä. 
Suomessa keskustelua virittää ruoan 
eettisyys ja ekologisuus. 
Ruotsissa on pinnalla terveysnäkökulma.
Norjassa tarjotaan ohjeita nopeampaan ja 
edullisempaan arkiruokaan.
Tanskassa blogeissa keskustellaan 
ekoruoasta ja sen tuottamisesta.

Medianäkyvyyden kansainvälinen 
asiantuntija Cision kerää kuukausittain top 
10 -listan johonkin aihepiiriin keskittyvistä 
blogeista. Ruoka- ja juomablogeista Suo-
men ykkössijalle pääsi Pastanjauhantaa-
blogi. Blogi löytyy osoitteesta  
http://pastanjauhantaa.blogspot.com.

◀ Jos kuohuviinipullon 
avaaminen jännittää, 
kannattaa avuksi ottaa 
laadukas apuväline, joka 
avaa kevyellä liikkeellä 
jäykänkin korkin. Tukeva 
kuohuviinipullon avaaja 
nostaa ja pysäyttää korkin 
yhdellä nostoliikkeellä. 
Avaajaa on saatavana Alkon 
myymälöistä. 

Avausapuja
Kierrekorkin avaaminen onnistuu 
pienemmällä käsivoimalla, kun 
korkin päälle asetetaan kääntöaluetta 
laajentava avaaja. Alkon valikoimassa 
oleva musta muovinen avaaja sopii 
kaikille 26–34 mm kierrekorkeille. ▶
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Vesijalanjälki
Tidostava kuluttaja tarkkailee kohta hiilipäästöjen 
lisäksi vedenkäyttöään vesijalanjäljestään. Se tar-
koittaa sitä, kuinka paljon henkilö, yhteisö, valtio 
tai vastaava on kuluttanut maailman vesivaroja 
kaikkien kuluttamiensa hyödykkeiden myötä.

Kulutettuihin vesivaroihin lasketaan 
talousveden lisäksi kaikki vesi, joka on tarvittu 
vaikkapa viljelyyn, teollisuuden prosesseissa ja 
tuotteiden valmistukseen. Suomessa vesijalanjälki 
on keskimäärin 1 727 m³ vettä/henkilö/vuosi.  
www.vesijalanjalki.org

Messunautintoja
Viiniexpo 18.–20.3.2010 Suomen 
suurin tapahtuma viiniammatti-
laisille ja aktiiviharrastajille. 
Messut ovat avoinna ainoastaan 
alkoholikaupan ammattilaisille 
to–pe 18.–19.3.2010. Lauantaina 
20.3. vietetään Viinin ystävän 
päivää ja messut ovat auki viineistä 
kiinnostuneille kuluttajille.  
www.finnexpo.fi

Sisusta! 10 Helsingin Messukes-
kuksessa 25.–28.3.2010. Kodinsi-
sustuksen kuluttajatapahtuma. 
Sisusta! 10 -tapahtuman messu-
lipulla pääsee lisäksi Oma Koti-, 
OmaMökki-, Asuntomarkkinat- ja 
OmaPiha -näyttelyihin. Aukioloajat 
to 11–18, pe–su 10–18.

Keväinen parsa
Liljakasveihin kuuluvaa parsaa myydään valkoisena 
ja vihreänä. Parsan väri johtuu auringon valon mää-
rästä. Vihreä parsa kasvaa vapaasti maanpinnalla, 
valkoinen parsa mullan alla peiteltynä. Vihreä parsa 
on ravintoarvoltaan parempi kuin valkoinen.

Miedon ja hienostuneen makuisena parsa sopii 
herkutteluun, etenkin kun sen valmistaminen on 
perin helppoa. Parsaa ei kuitenkaan kannata varas-
toida pitkään. Kotona se säilyy parhaiten jääkaapissa 

valolta suojattuna kosteaan 
talouspaperiin tai pyyh-

keeseen kääräistynä. 
Käytä parsa parin 

päivän sisällä 
ostohetkestä.

Parsan keittäminen
1. Varaa tuoretta parsaa 4–5 vartta henkeä kohti. 
Huuhtele parsat huolellisesti. Poista tyvestä puumai-
nen osa.
2. Kuori parsan pintakerros pois esimerkiksi peru-
nankuorimaveitsellä. Älä kuitenkaan kuori nuppuja. 
Vihreää parsaa ei ole välttämätöntä kuoria, kuori se 
vain jos varsi tuntuu tyviosasta puumaiselta ja kuori 
paksulta.
3. Keitä parsat suolalla maustetussa vedessä isossa 
kattilassa. Lisää parsa kiehuvaan veteen. Keitä 
ohutta vihreää ja valkoista parsaa noin 8 minuuttia. 
Paksumpia valkoisia keitetään noin 12 minuuttia. 
Kokeile kypsyyttä tyvestä tikulla tai haarukalla. 
Vihreä parsa kypsyy valkoista hieman nopeammin. 
Valuta parsat hyvin esimerkiksi talouspyyhkeen 
päällä. Tarjoile heti.
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Onnea tuovat  
sirpaleet
Alkon Arkadian lippulaivamyymä-
lässä on esillä Alkon syksyllä 2008 
Taideteollisessa korkeakoulussa 
(TaiK) järjestämän kilpailun voittanut 
installaatio Sirpa-Leena. Kilpailun 
tavoitteena oli tukea Taikin opiske-
lijoita ja antaa heille mahdollisuus 
teostensa esittelyyn yleisölle. 

”Aikaa oli vuosi toteuttaa 
työ”, voittajatiimi Kaisa Takala ja 
Hanna-Liisa Pykälä kertoo. ”Vuoteen 
mahtui monenlaisia vaiheita. Työstä 
tuli juuri haluamamme näköinen.” 

Kilpailutöiden toivottiin ilmentä-
vän Alkon ympäristövastuullisuutta. 

”Salomonkadun puolelta katsoja voi ihailla palloja 
ja lasin muodostamia kauniita värisävyjä, myy-
mälässä näkyvät pallojen muodostamat erilaiset 
varjot”, voittajat iloitsevat. 

Ystävällinen ja asiantunteva palvelu 
on Alkolle kunnia-asia. Panostamme 
paljon myyjien osaamiseen ja 
palveluun niin, että osaaminen 
tarjotaan asiakkaiden hyödyksi.

Toteutuvatko sinun palveluodo-
tuksesi Alkossa? Anna palautetta 
maaliskuussa. Viikoilla 9–11 kaikissa 
Alkon myymälöissä kerätään päivä-
kohtaista välitöntä palautetta. 

Kerro mitä mieltä sinä olet 
asiointipäivänäsi oman myymäläsi 
palvelusta. Pudota pallo plus- tai 
miinus-putkeen sen mukaan, 
millainen päivän kokemuksesi oli. 

Verkkosivuillamme voit antaa 
milloin tahansa laajemminkin palau-
tetta, kysyä tai kommentoida. v

ALKO PALVELEE

Juhlia näköpiirissä?
Alkon juhlajuomaneuvonta auttaa pienten ja 
suurten juhlien suunnittelussa. Palvelu on Al-
kon myymälöissä Espoon Leppävaaran Sellossa, 
Helsingin Arkadiassa ja Ristikossa, Jyväskylän 
keskustassa, Kuopio Kolmisopissa, Oulun 
Stockmannilla, Tampereen Anttilassa, Turun 
Wiklundissa ja Vantaan Jumbon Stockmannilla.

Juhlajuomaneuvojat ovat perehtyneet ruo-
kajuomayhdistelmiin sekä juomien menekkiin. 

Sirpa-Leena koostuu erikokoisista 
lasipalloista, joiden sisällä on 
erisävyisiä, murskattuja lasipulloja. 
Työpari sai inspiraation installaatioon 
valaistusta lasimurskasta ja vihreiden 
viinipullojen hienoista värisävyistä. 
Materiaalina lasi on kierrätettävää ja 
ympäristöystävällistä.

”Halusimme käyttää Alkolle 
ominaisia materiaaleja. Lasinsirpaleet 
ovat kauniita valaistuna.” 

Taikin opiskelijoiden ja Alkon 
yhteistyönä ovat syntyneet myös 
Alkon nykyiset työasut.

Installaatio on esillä maaliskuun 
loppuun Alko Helsinki Arkadiassa 
osoitteessa Salomonkatu 1. varjot , voittajat iloitsevat. 

kon myymälöissä Espoon Leppävaaran Sellossa, 

osoitteessa Salomonkatu 1. 

Verkkovinkki
Alkon verkkosivuilla on 

inspiroivia kuukausittain vaihtuvia 
reseptikokonaisuuksia, joita voi 

hyödyntää niin viikonlopputarjottavien 

kuin vuoden juhlapäivienkin suunnitte-

luun. Helmikuussa ateriakokonaisuu-

den voit viedä vaikka laskiaisen eväs-
retkelle. Maaliskuussa herkutellaan 

mateella ja huhtikuun alussa 
tietysti pääsiäisherkuilla.

He neuvovat trendikkäät alkumaljat, 
parhaat boolit, seurusteluun valittavat 
juomat sekä juhlien baarikaapin 
sisällön valitun budjetin mukaan.

Varaa aika maksuttomaan juhlajuo-
maneuvontaan Alkon asiakasneuvon-
nasta, puh. 020 711 711 (ark. 9–16). 

Hyviä neuvoja ja ehdotuksia saa 
toki kaikista Alkon myymälöistä ilman 
ajanvaraustakin. 
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Loppusointu

Karamellisoidut appelsiinit  
3 appelsiinia (joista yksi 
luomu-)
3 veriappelsiinia
¾ dl siirappia
¾ dl sokeria
½ tl kanelia

Suklaasemifreddo
200 g tummaa suklaata 
(kaakaota noin 70 %)
100 g suklaakeksejä
3 kananmunaa
1 ½ dl sokeria
2 ½ dl vispikermaa
2 ½ rkl kaakaojauhetta

 1 Kumppani tälle 
herkulle löytyy esimer-
kiksi Välimeren alueen Muscat-pohjaisista 

makeista, kevyesti väkevöidyistä viineistä. Myös Väli- 
meren saarien (vaikkapa Kypros tai Pantelleria) viineissä on 
sopivia omia erikoisuuksia. Myös Astin kuohuvat muscatit 
toimivat hyvinkin haasteellisten makujen seurassa. 

Karamellisoidut appelsiinit 
ja suklaasemifreddo   6 annosta

Teksti Outi Väisänen Kuva Tuomas Kolehmainen

1. Valmista ensin semifreddo. Sulata puolet 
suklaasta mikroaaltouunissa 30 sekunnin jaksois-
sa välillä sekoittaen. Rouhi loppu suklaa veitsellä. 
Murenna keksit karkeaksi. 
2. Ota esille kattila ja reilu metalli- tai lasikulho, 
jonka pohja uppoaa kattilaan. Täytä kattila ve-
dellä niin, että veden pinta ei ulotu aivan kulhon 
pohjaan. Lämmitä vesi poreilevaksi. 
3. Erottele kahdesta kananmunasta keltuaiset 
kulhoon. Valkuaisia ei käytetä. Lisää kulhoon yksi 
kananmuna kokonaisena. Lisää sokeri. 
4. Nosta kulho kattilan päälle vesihöyryyn. 
Vaahdota muna-sokeriseos sähkövatkaimella 
vaaleaksi ja jämäkäksi, noin 6 minuuttia, veden 
poreillessa koko ajan hiljalleen. Nosta kulho 
työpöydälle.
5. Vaahdota kerma ja sekoita se muna-sokeri-
vaahtoon. Siivilöi kaakaojauhe joukkoon. 
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Lisää sitten sulatettu suklaa ja sekoita tasaiseksi. 
Sekoita lopuksi joukkoon suklaa- ja keksimurut.
6. Kaada seos metallivuokaan (vetoisuus n. 1 ½ l) 
ja tasoita pinta. Peitä vuoka tuorekelmulla ja pane 
pakastimeen ainakin 6 tunniksi (tai yön yli).
7. Raasta tai vuole sitrusraudalla yhden luomuap-
pelsiinin kuori kasariin. Kuori appelsiinit niin, ettei 
valkoista osaa jää hedelmiin. Leikkaa hedelmäliha 
lohkoittain irti kalvoista. Ota mehu talteen. 
8. Mittaa siirappi, sokeri ja kaneli kasariin ja anna 
kiehahtaa. Lisää appelsiinimehu ja kuoriraaste ja 
hauduta, kunnes sokeri on liuennut. Nosta kattila 
levyltä ja anna jäähtyä pari minuuttia. Lisää ap-
pelsiinilohkot ja kääntele niitä varovasti liemessä. 
Anna maustua 5 minuuttia. 
9. Annostele lämpimät appelsiinilohkot tarjoilu-
kulhoihin ja reilu nokare kylmää suklaasemifred-
doa pinnalle. Tarjoa heti.
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HINNAT JA LASKUTUS
Kurssilaskun loppusumma koostuu kahdesta osasta: 
luennosta sekä kurssilaisen osuudesta viinien yhteisostoon.

• Kurssien luentohinta sisältää luennon sekä kurssimateriaalin.

• Maisteltavat juomat hankitaan Etikettiklubin avulla kurssi-
 laisten yhteisostona. Ne laskutetaan Alkon vähittäismyynti-
 hinnan mukaan, ja kustannus jaetaan sellaisenaan osallistujien  
 kesken. Yhden kurssilaisen osuus kustannuksista riippuu siis 
 osallistujamäärästä. 

• Osallistujamäärän kasvaessa yhden kurssilaisen osuus 
 kustannuksista pienenee.

• Kurssin korkein mahdollinen hinta on luennon hinta +
 yhteishankintana ostettavien juomien hintahaarukan korkein  
 hinta.

• Kurssit (sekä luennon hinta että viinit) laskutetaan viimeisen 
 ilmoittautumispäivän jälkeen.

Tervetuloa nauttimaan 
hyvän tiedon maljasta

Alkon Etikettiklubi tarjoaa viinillistä tietoa ja johdattaa 

uusiin makuelämyksiin. Vain Etikettiklubin jäsenenä 

voit osallistua seuralaisesi kanssa kaikille viinikursseil-

lemme. Jos et ole vielä Etikettiklubin jäsen, tervetuloa 

mukaan. Klubin viinillisen sisällön sekä liittymisohjeet 

näet tämän aukeaman oikeasta alalaidasta.

 Kevään monipuolisesta kurssitarjonnasta kannat-

taa panna merkille kevätkauden uutuus eli Australian 

ja Uuden-Seelannin viinit -maistelutilaisuus. Se avaa 

varsin mielenkiintoisia näkökulmia noiden kaukaisten 

maiden viinityyppeihin, jotka itse asiassa poikkeavat 

varsin paljon toisistaan. Australian viinejä käsitellään 

myös seuraavassa Etikettiklubin 20-sivuisessa viini-

oppaassa, joka ilmestyy helmikuussa ja joka postite-

taan kaikille klubilaisille.

 Huomaa myös, että Kuohuviinit-kurssi on palan-

nut kurssivalikoimaan, ovathan kuohujuomat erittäin 

ajankohtaisia näin kevään juhlakauden kynnyksellä. 

Tämän vuoden toinen viiniopas tulee sekin keskitty-

mään kuohuviineihin, ja etikettiklubilaiset saavat sen 

postitse kevään kuluessa.

Lasse Pakarinen, 

klubimestari

KEVÄÄN KURSSIT JA MAISTELUTILAISUUDET

Viini tutuksi
Sopii aloitteleville viininystäville. Saat perustiedot viineistä sekä 
 niiden maistelusta. Pääset löytämään eroja ja oppimaan omien 
 aistiesi kautta. Kurssi ei vaadi aiempaa viinitietämystä tai maistelu-
kokemusta. Kurssi kestää noin 1,5–2 tuntia.

Luennon jäsenhinta 17 € + osuus yhteishankintana hankittavista  viineistä 6–13 €.

Oluttyypit
Humalaista, maltaista, karamellimaista, leipämäistä… Kurssilla 
 pääset asiantuntijan opastuksella tutustumaan erikoisoluttyyppeihin, 
joiden aromimaailma on yhtä monivivahteinen kuin viinienkin. 
Illan aikana paneudutaan myös olueen ruokajuomana ja maistellaan 
oluita pienten maistelupalojen kanssa. Kurssi kestää noin 2,5 tuntia.

Luennon jäsenhinta 25 € + osuus yhteishankintana hankittavista oluista 6–10 €.

Valkoviinit
Kurssilla käsitellään keskeiset valkoiset rypälelajikkeet. Tutustut 
myös tärkeimpiin valkoviinien alkuperäalueisiin. Opit viinien arviointi-
kriteereistä, maistelet ja saat tietoa käyttötavoista ja tarjoilusta. 
Tarvittaessa maistelutapa kerrataan. Kurssilla käsitellään myös 
makeita jälkiruokaviinejä. Kurssi kestää noin 2,5 tuntia.

Luennon jäsenhinta 25 € + osuus yhteishankintana hankittavista viineistä 9–19 €.

Kuohuviinit
Tutustut kuohuviinin valmistusmenetelmiin sekä eri viinimaiden 
kuohuviinityyppeihin. Lisäksi kurssilla pohditaan kuohuviinien käyttö-
tapoja ja rooleja ateriakokonaisuudessa. Samppanja on yksi käsitel-
tävistä kuohuviinityypeistä. Kurssi kestää noin 2,5 tuntia.

Luennon jäsenhinta 25 € + osuus yhteishankintana hankittavista viineistä 10–20 €.

Viinin ja ruoan liitto
Kurssi käsittelee viinien ja ruokien sopuisaa liittoa sekä viiniä ateria-
kokonaisuuden osana. Maistelet viinejä sekä sellaisenaan että 
 maistelupalojen kanssa. Kurssilla on vastikään uudistettu sisältö, 
jossa paneudutaan myös esimerkiksi etnisiin keittiöihin. Kurssi 
 kestää noin 3–3,5 tuntia.

Luennon jäsenhinta 35 € + osuus yhteishankintana hankittavista  viineistä 11–21 €.

Kesäajan viinit -maistelutilaisuus
Tutustu kevät- ja kesäkauden ajankohtaisiin uutuus- ja sesonki-
viineihin. Maistelutilaisuus alkaa lyhyellä esittelyllä, jonka jälkeen 
pruuvataan keskustellen ja kysellen. Tilaisuus kestää noin 1,5 tuntia.

Tilaisuuden jäsenhinta 17 € + osuus yhteishankintana hankittavista  
viineistä 9–19 €.

Australian ja Uuden-Seelannin viinit -maistelutilaisuus
Maistelutilaisuudessa tutustutaan Australian ja Uuden-Seelannin 
mielenkiintoisiin ja yllättävänkin paljon toisistaan eroaviin viineihin. 
Tilaisuuteen kuuluu lyhyt johdatus, jonka jälkeen viinejä maistellaan 
keskustellen ja kysellen. Tilaisuus kestää noin 1,5 tuntia. 

Tilaisuuden jäsenhinta 17 € + osuus yhteishankintana hankittavista 
viineistä 11–21 €.

Kurssit ja maistelutilaisuudet – Kevät 2010

HELSINKI Alkon koulutustila, Salomonkatu 1, 2. krs (ovikello)
Viinin ja ruoan liitto ti  23.3.  klo 17.00  (to 11.3.)
 ke  24.3.  klo 17.00  (to 11.3.)
 ke 7.4.  klo 17.00  (ti 23.3.)
 to  15.4.  klo 17.00  (ti 30.3.)
Australian ja Uuden-Seelannin to 25.3.  klo 17.00  (to 11.3.)
viinit -maistelutilaisuus to  8.4.  klo 17.00  (ti 23.3.)
 ke  14.4.  klo 17.00  (ti 30.3.)
 ti  20.4.  klo 17.00  (to 8.4.)
 ti  25.5.  klo 17.00  (ke 12.5.)
Oluttyypit ti  13.4.  klo 17.00  (ti 30.3.)
Valkoviinit ke  21.4.  klo 17.00  (to 8.4.)
 ke  19.5.  klo 17.00  (ke 5.5.)
 to  20.5.  klo 17.00  (ke 5.5.)
Viini tutuksi to  22.4.  klo 17.00  (to 8.4.)
 to  6.5.  klo 17.00  (to 22.4.)
 ti  18.5.  klo 17.00  (ke 5.5.)
Kuohuviinit ke  5.5.  klo 17.00  (to 22.4.)
 ma  17.5.  klo 17.00  (ke 5.5.)
 ke 26.5.  klo 17.00  (ke 12.5.)
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus to  27.5.  klo 17.00  (ke 12.5.)
 ma  31.5.  klo 17.00  (ke 19.5.)
 to  3.6.  klo 17.00  (to 20.5.)
 ti 8.6. klo 17.00 (to 27.5.)

JYVÄSKYLÄ Alko keskusta, Vapaudenkatu 48–50 (sisäänkäynti myymälästä)
Australian ja Uuden-Seelannin ma 19.4.  klo 18.00  (ke 7.4.)
viinit -maistelutilaisuus   
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus ma  17.5.  klo 18.00  (ti 4.5.)

KUOPIO Technopolis Kuopio, Microkatu 1, M-osa
Kuohuviinit to  22.4.  klo 18.00  (to 8.4.)
Australian ja Uuden-Seelannin ti 11.5.  klo 18.00  (to 29.4.)
viinit -maistelutilaisuus   
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus ke  26.5.  klo 18.00  (ke 12.5.)

LAHTI   Alkon koulutustila, Kauppakatu 18, sisäpiha
Valkoviinit ma 29.3.  klo 18.00  (ke 17.3.)
Kuohuviinit ma  26.4.  klo 18.00  (ke 14.4.)
Australian ja Uuden-Seelannin ma 17.5.  klo 18.00  (ti 4.5.)
viinit -maistelutilaisuus
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus ma  7.6.  klo 18.00  (ke 26.5.)

OULU   Alkon aluetoimisto, Kirkkokatu 14
Kuohuviinit ti  20.4.  klo 18.00  (to 8.4.)
Australian ja Uuden-Seelannin ke 5.5.  klo 18.00  (to 22.4.)
viinit -maistelutilaisuus
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus ke  26.5.  klo 18.00  (ke 12.5.)

ROVANIEMI   Hotelli- ja ravintolaoppilaitos, Korkalonkatu 33
Australian ja Uuden-Seelannin ke 19.5.  klo 18.00  (ke 5.5.)
viinit -maistelutilaisuus
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus ke  2.6.  klo 18.00  (to 20.5.)

SEINÄJOKI   Itämäentalo, Itämäentie 3
Viini tutuksi ke  24.3.  klo 18.00  (to 11.3.)
Valkoviinit ti  27.4. klo 18.00 (to 15.4.)
Australian ja Uuden-Seelannin ke 26.5.  klo 18.00  (ke 12.5.)
viinit -maistelutilaisuus

TAMPERE   Alkon aluetoimisto, Aleksanterinkatu 22 b, 3. krs
Australian ja Uuden-Seelannin ma 12.4.  klo 18.00  (ti 30.3.)
viinit -maistelutilaisuus   
Kuohuviinit ke  26.5.  klo 18.00  (ke 12.5.)
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus ke  2.6.  klo 18.00  (to 20.5.)

TURKU   Alkon aluetoimisto, Kristiinankatu 8, 2. krs
Valkoviinit ma 22.3.  klo 18.00  (ke 10.3.)
Australian ja Uuden-Seelannin ti 18.5.  klo 18.00  (ke 5.5.)
viinit -maistelutilaisuus ke 2.6. klo 18.00 (to 20.5.)
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus to  27.5.  klo 18.00  (ke 12.5.)
 ma 31.5. klo 18.00 (ke 19.5.)

VAASA   Alkon aluetoimisto, Kauppapuistikko 9–11, 2. krs
Valkoviinit ke  14.4. klo 18.00 (ti 30.3.)
Australian ja Uuden-Seelannin ke 5.5.  klo 18.00  (to 22.4.)
viinit -maistelutilaisuus

ILMOITTAUTUMINEN
Helsingin kursseille voit ilmoittautua keskiviikosta 10.2.10  alkaen. 
Muiden kurssien ilmoittautumiset alkavat keskiviikkona 17.2.10. 
Ilmoittautumispuhelinnumero on 020 711 5500 (ark. 9–16).
 Huom! Ilmoittautumisesi on sitova, sillä kaikkien kurssilais-
ten osuus viinien yhteishinnasta määräytyy myös sinun mukana-
olosi perusteella. Jos et pääsekään kurssille, voit pyytää vaikka 
ystäväsi tilallesi.
 Kurssia ei järjestetä, jos kurssille ilmoittautuneita on alle 10. 
Tällöin kurssilaisille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja kurssia ei 
laskuteta.

Paikkakunnat ja ajankohdat    (viim. ilm. päivä suluissa)

ILMOITUS

LIITY ETIKETTIKLUBIIN
Huomaa, että kursseille voivat osallistua vain Alkon Etiketti-
klubin  jäsenet seuralaisineen. Jos et ole vielä  jäsen, liity pikim-
miten ja tule nauttimaan viinillisestä  tiedosta.

Etikettiklubin jäsenenä saat:

• Etiketin, neljästi vuodessa ilmestyvän ruoka- ja 
 juomalehden suoraan kotiisi

• osallistua Etikettiklubin monipuolisille viini-
 kursseille

• useamman kerran vuodessa kiehtovan, 
 20-sivuisen viinioppaan

• kuukausittaisen sähköisen jäsenkirjeen,
 joka sisältää viinillistä tietoa, ajankohtaista 
 asiaa sekä ennakkotietoa uusista ja varattavista tuotteista

• pääsyn jäsensivuillemme, joilla voit perehtyä kuukauden 
 viinityyppiin ja muuhun säännöllisesti ilmestyvään uuteen 
 sisältöön

• viinillisiä tarjouksia ja etuja.

Vuosijäsenyys maksaa vain 19 € ja 
liittymisen hoidat  kätevästi netissä tai puhelimitse

• www.alko.fi /etikettiklubi

• 020 711 715 (ark. 9–16)

ALKO_ETIKETTI_1_10_2s_FIN.indd   1-2 11.1.2010   11.00
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HINNAT JA LASKUTUS
Kurssilaskun loppusumma koostuu kahdesta osasta: 
luennosta sekä kurssilaisen osuudesta viinien yhteisostoon.

• Kurssien luentohinta sisältää luennon sekä kurssimateriaalin.

• Maisteltavat juomat hankitaan Etikettiklubin avulla kurssi-
 laisten yhteisostona. Ne laskutetaan Alkon vähittäismyynti-
 hinnan mukaan, ja kustannus jaetaan sellaisenaan osallistujien  
 kesken. Yhden kurssilaisen osuus kustannuksista riippuu siis 
 osallistujamäärästä. 

• Osallistujamäärän kasvaessa yhden kurssilaisen osuus 
 kustannuksista pienenee.

• Kurssin korkein mahdollinen hinta on luennon hinta +
 yhteishankintana ostettavien juomien hintahaarukan korkein  
 hinta.

• Kurssit (sekä luennon hinta että viinit) laskutetaan viimeisen 
 ilmoittautumispäivän jälkeen.

Tervetuloa nauttimaan 
hyvän tiedon maljasta

Alkon Etikettiklubi tarjoaa viinillistä tietoa ja johdattaa 

uusiin makuelämyksiin. Vain Etikettiklubin jäsenenä 

voit osallistua seuralaisesi kanssa kaikille viinikursseil-

lemme. Jos et ole vielä Etikettiklubin jäsen, tervetuloa 

mukaan. Klubin viinillisen sisällön sekä liittymisohjeet 

näet tämän aukeaman oikeasta alalaidasta.

 Kevään monipuolisesta kurssitarjonnasta kannat-

taa panna merkille kevätkauden uutuus eli Australian 

ja Uuden-Seelannin viinit -maistelutilaisuus. Se avaa 

varsin mielenkiintoisia näkökulmia noiden kaukaisten 

maiden viinityyppeihin, jotka itse asiassa poikkeavat 

varsin paljon toisistaan. Australian viinejä käsitellään 

myös seuraavassa Etikettiklubin 20-sivuisessa viini-

oppaassa, joka ilmestyy helmikuussa ja joka postite-

taan kaikille klubilaisille.

 Huomaa myös, että Kuohuviinit-kurssi on palan-

nut kurssivalikoimaan, ovathan kuohujuomat erittäin 

ajankohtaisia näin kevään juhlakauden kynnyksellä. 

Tämän vuoden toinen viiniopas tulee sekin keskitty-

mään kuohuviineihin, ja etikettiklubilaiset saavat sen 

postitse kevään kuluessa.

Lasse Pakarinen, 

klubimestari

KEVÄÄN KURSSIT JA MAISTELUTILAISUUDET

Viini tutuksi
Sopii aloitteleville viininystäville. Saat perustiedot viineistä sekä 
 niiden maistelusta. Pääset löytämään eroja ja oppimaan omien 
 aistiesi kautta. Kurssi ei vaadi aiempaa viinitietämystä tai maistelu-
kokemusta. Kurssi kestää noin 1,5–2 tuntia.

Luennon jäsenhinta 17 € + osuus yhteishankintana hankittavista  viineistä 6–13 €.

Oluttyypit
Humalaista, maltaista, karamellimaista, leipämäistä… Kurssilla 
 pääset asiantuntijan opastuksella tutustumaan erikoisoluttyyppeihin, 
joiden aromimaailma on yhtä monivivahteinen kuin viinienkin. 
Illan aikana paneudutaan myös olueen ruokajuomana ja maistellaan 
oluita pienten maistelupalojen kanssa. Kurssi kestää noin 2,5 tuntia.

Luennon jäsenhinta 25 € + osuus yhteishankintana hankittavista oluista 6–10 €.

Valkoviinit
Kurssilla käsitellään keskeiset valkoiset rypälelajikkeet. Tutustut 
myös tärkeimpiin valkoviinien alkuperäalueisiin. Opit viinien arviointi-
kriteereistä, maistelet ja saat tietoa käyttötavoista ja tarjoilusta. 
Tarvittaessa maistelutapa kerrataan. Kurssilla käsitellään myös 
makeita jälkiruokaviinejä. Kurssi kestää noin 2,5 tuntia.

Luennon jäsenhinta 25 € + osuus yhteishankintana hankittavista viineistä 9–19 €.

Kuohuviinit
Tutustut kuohuviinin valmistusmenetelmiin sekä eri viinimaiden 
kuohuviinityyppeihin. Lisäksi kurssilla pohditaan kuohuviinien käyttö-
tapoja ja rooleja ateriakokonaisuudessa. Samppanja on yksi käsitel-
tävistä kuohuviinityypeistä. Kurssi kestää noin 2,5 tuntia.

Luennon jäsenhinta 25 € + osuus yhteishankintana hankittavista viineistä 10–20 €.

Viinin ja ruoan liitto
Kurssi käsittelee viinien ja ruokien sopuisaa liittoa sekä viiniä ateria-
kokonaisuuden osana. Maistelet viinejä sekä sellaisenaan että 
 maistelupalojen kanssa. Kurssilla on vastikään uudistettu sisältö, 
jossa paneudutaan myös esimerkiksi etnisiin keittiöihin. Kurssi 
 kestää noin 3–3,5 tuntia.

Luennon jäsenhinta 35 € + osuus yhteishankintana hankittavista  viineistä 11–21 €.

Kesäajan viinit -maistelutilaisuus
Tutustu kevät- ja kesäkauden ajankohtaisiin uutuus- ja sesonki-
viineihin. Maistelutilaisuus alkaa lyhyellä esittelyllä, jonka jälkeen 
pruuvataan keskustellen ja kysellen. Tilaisuus kestää noin 1,5 tuntia.

Tilaisuuden jäsenhinta 17 € + osuus yhteishankintana hankittavista  
viineistä 9–19 €.

Australian ja Uuden-Seelannin viinit -maistelutilaisuus
Maistelutilaisuudessa tutustutaan Australian ja Uuden-Seelannin 
mielenkiintoisiin ja yllättävänkin paljon toisistaan eroaviin viineihin. 
Tilaisuuteen kuuluu lyhyt johdatus, jonka jälkeen viinejä maistellaan 
keskustellen ja kysellen. Tilaisuus kestää noin 1,5 tuntia. 

Tilaisuuden jäsenhinta 17 € + osuus yhteishankintana hankittavista 
viineistä 11–21 €.

Kurssit ja maistelutilaisuudet – Kevät 2010

HELSINKI Alkon koulutustila, Salomonkatu 1, 2. krs (ovikello)
Viinin ja ruoan liitto ti  23.3.  klo 17.00  (to 11.3.)
 ke  24.3.  klo 17.00  (to 11.3.)
 ke 7.4.  klo 17.00  (ti 23.3.)
 to  15.4.  klo 17.00  (ti 30.3.)
Australian ja Uuden-Seelannin to 25.3.  klo 17.00  (to 11.3.)
viinit -maistelutilaisuus to  8.4.  klo 17.00  (ti 23.3.)
 ke  14.4.  klo 17.00  (ti 30.3.)
 ti  20.4.  klo 17.00  (to 8.4.)
 ti  25.5.  klo 17.00  (ke 12.5.)
Oluttyypit ti  13.4.  klo 17.00  (ti 30.3.)
Valkoviinit ke  21.4.  klo 17.00  (to 8.4.)
 ke  19.5.  klo 17.00  (ke 5.5.)
 to  20.5.  klo 17.00  (ke 5.5.)
Viini tutuksi to  22.4.  klo 17.00  (to 8.4.)
 to  6.5.  klo 17.00  (to 22.4.)
 ti  18.5.  klo 17.00  (ke 5.5.)
Kuohuviinit ke  5.5.  klo 17.00  (to 22.4.)
 ma  17.5.  klo 17.00  (ke 5.5.)
 ke 26.5.  klo 17.00  (ke 12.5.)
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus to  27.5.  klo 17.00  (ke 12.5.)
 ma  31.5.  klo 17.00  (ke 19.5.)
 to  3.6.  klo 17.00  (to 20.5.)
 ti 8.6. klo 17.00 (to 27.5.)

JYVÄSKYLÄ Alko keskusta, Vapaudenkatu 48–50 (sisäänkäynti myymälästä)
Australian ja Uuden-Seelannin ma 19.4.  klo 18.00  (ke 7.4.)
viinit -maistelutilaisuus   
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus ma  17.5.  klo 18.00  (ti 4.5.)

KUOPIO Technopolis Kuopio, Microkatu 1, M-osa
Kuohuviinit to  22.4.  klo 18.00  (to 8.4.)
Australian ja Uuden-Seelannin ti 11.5.  klo 18.00  (to 29.4.)
viinit -maistelutilaisuus   
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus ke  26.5.  klo 18.00  (ke 12.5.)

LAHTI   Alkon koulutustila, Kauppakatu 18, sisäpiha
Valkoviinit ma 29.3.  klo 18.00  (ke 17.3.)
Kuohuviinit ma  26.4.  klo 18.00  (ke 14.4.)
Australian ja Uuden-Seelannin ma 17.5.  klo 18.00  (ti 4.5.)
viinit -maistelutilaisuus
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus ma  7.6.  klo 18.00  (ke 26.5.)

OULU   Alkon aluetoimisto, Kirkkokatu 14
Kuohuviinit ti  20.4.  klo 18.00  (to 8.4.)
Australian ja Uuden-Seelannin ke 5.5.  klo 18.00  (to 22.4.)
viinit -maistelutilaisuus
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus ke  26.5.  klo 18.00  (ke 12.5.)

ROVANIEMI   Hotelli- ja ravintolaoppilaitos, Korkalonkatu 33
Australian ja Uuden-Seelannin ke 19.5.  klo 18.00  (ke 5.5.)
viinit -maistelutilaisuus
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus ke  2.6.  klo 18.00  (to 20.5.)

SEINÄJOKI   Itämäentalo, Itämäentie 3
Viini tutuksi ke  24.3.  klo 18.00  (to 11.3.)
Valkoviinit ti  27.4. klo 18.00 (to 15.4.)
Australian ja Uuden-Seelannin ke 26.5.  klo 18.00  (ke 12.5.)
viinit -maistelutilaisuus

TAMPERE   Alkon aluetoimisto, Aleksanterinkatu 22 b, 3. krs
Australian ja Uuden-Seelannin ma 12.4.  klo 18.00  (ti 30.3.)
viinit -maistelutilaisuus   
Kuohuviinit ke  26.5.  klo 18.00  (ke 12.5.)
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus ke  2.6.  klo 18.00  (to 20.5.)

TURKU   Alkon aluetoimisto, Kristiinankatu 8, 2. krs
Valkoviinit ma 22.3.  klo 18.00  (ke 10.3.)
Australian ja Uuden-Seelannin ti 18.5.  klo 18.00  (ke 5.5.)
viinit -maistelutilaisuus ke 2.6. klo 18.00 (to 20.5.)
Kesäajan viinit -maistelutilaisuus to  27.5.  klo 18.00  (ke 12.5.)
 ma 31.5. klo 18.00 (ke 19.5.)

VAASA   Alkon aluetoimisto, Kauppapuistikko 9–11, 2. krs
Valkoviinit ke  14.4. klo 18.00 (ti 30.3.)
Australian ja Uuden-Seelannin ke 5.5.  klo 18.00  (to 22.4.)
viinit -maistelutilaisuus

ILMOITTAUTUMINEN
Helsingin kursseille voit ilmoittautua keskiviikosta 10.2.10  alkaen. 
Muiden kurssien ilmoittautumiset alkavat keskiviikkona 17.2.10. 
Ilmoittautumispuhelinnumero on 020 711 5500 (ark. 9–16).
 Huom! Ilmoittautumisesi on sitova, sillä kaikkien kurssilais-
ten osuus viinien yhteishinnasta määräytyy myös sinun mukana-
olosi perusteella. Jos et pääsekään kurssille, voit pyytää vaikka 
ystäväsi tilallesi.
 Kurssia ei järjestetä, jos kurssille ilmoittautuneita on alle 10. 
Tällöin kurssilaisille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja kurssia ei 
laskuteta.

Paikkakunnat ja ajankohdat    (viim. ilm. päivä suluissa)

ILMOITUS

LIITY ETIKETTIKLUBIIN
Huomaa, että kursseille voivat osallistua vain Alkon Etiketti-
klubin  jäsenet seuralaisineen. Jos et ole vielä  jäsen, liity pikim-
miten ja tule nauttimaan viinillisestä  tiedosta.

Etikettiklubin jäsenenä saat:

• Etiketin, neljästi vuodessa ilmestyvän ruoka- ja 
 juomalehden suoraan kotiisi

• osallistua Etikettiklubin monipuolisille viini-
 kursseille

• useamman kerran vuodessa kiehtovan, 
 20-sivuisen viinioppaan

• kuukausittaisen sähköisen jäsenkirjeen,
 joka sisältää viinillistä tietoa, ajankohtaista 
 asiaa sekä ennakkotietoa uusista ja varattavista tuotteista

• pääsyn jäsensivuillemme, joilla voit perehtyä kuukauden 
 viinityyppiin ja muuhun säännöllisesti ilmestyvään uuteen 
 sisältöön

• viinillisiä tarjouksia ja etuja.

Vuosijäsenyys maksaa vain 19 € ja 
liittymisen hoidat  kätevästi netissä tai puhelimitse

• www.alko.fi /etikettiklubi

• 020 711 715 (ark. 9–16)
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• Kata kevään juhlapöytä

• Viiniretkellä Provencessa

• Mistä oluen maut syntyvät?

 
Kesäkauden Etiketti ilmestyy 12.5. 2010
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