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isste du, vilket samband Alko och sifferserien 5-4-3-2-1-0 har? 
De första Alkobutikerna öppnade sina dörrar 5.4.1932 klockan 10. 
Den 5 april har det alltså förflutit 80 år sedan händelsen.

FÖR FEM ÅR SEDAN, då Alko fyllde 75 år, förnyades Alko också till det yttre, logo-
typen medräknad. Då betraktades Alko i ett historiskt perspektiv. Man drog sig 
till minnes hur Alkobutikerna och det omgivande samhället har tett sig på olika 
årtionden, och hur det omgivande samhället har fungerat. Fem år sedan utkom 
också Etiketten med ett jubileumsnummer, där man betraktade händelserna 
både ur Alkos och mat- och dryckeskulturens synvinkel, årtionde för årtionde 
med start på 1930-talet. Det då utgivna jubileumsnumret kan läsas på Etikettis 
webbsidor på adressen etiketti.fi. 

GÅNGNA ÅRTIONDEN är en del av dagens Alko, men vi vill också blicka framåt. 
Som vi ser det är Alko med sina 80 år på nacken pigg och vid god vigör, och fast 
förankrad i tiden. Jubileumsåret till ära genomför vi på Alko ett samarbete av 
helt nytt slag, så att den finländska designen synliggörs alldeles speciellt också 
i Alkobutikerna. Resultatet av samarbetet kan ses första gången under 
fest veckan, som råkar vara påskveckan. Också Alkos flaggskeppsbutik Arkadia 
i Helsingfors genomgår förändringar. Intressanta nyheter kan ses i butikens 
båda plan. Mera om  jubileumsårets evenemang berättar vi i nästa nummer av 
Etiketten, som utkommer den 16 maj, då björkarna har musöron. 

En solig vår!

Sari Karjalainen

Ett nytt år, ett jubileumsår
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I sällskap av barn 
utvidgas till 
Facebook
Ansvarsprogrammet I sällskap av barn förnyade sina 
webbsidor i början av året. Samtidigt fick program-
met egna sidor i Facebook. Syftet med programmet 
är att väcka diskussion om alkoholbruk i närvaro av 
barn.

Alkos samarbetspartner i programmet är A-klinik-
stiftelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund, 
Finlands Föräldraförbund samt Institutet för hälsa 
och välfärd. Dessa främjar programmets målsättning 
inom sina egna verksamhetsområden och utför 
arbete som förebygger alkoholskador, speciellt 
sådana som drabbar barn.

Webbsidorna finns på adressen lastenseurassa.fi.
Ta en titt och tyck till!

KATTEN PÅ BORDET!
En förälder kan ibland ha svårt 
för att prata med sitt barn om 
alkohol.

OM MAN FICK 
TRE ÖNSKNINGAR
Programmet I sällskap av barn 
har gett ut nya broschyrer. Du 
kan bekanta dig med dem på 
adressen lastenseurassa.fi. 

Arbetsboken Jos sais kolme 
toivomusta (sv. tänk om man 
fick tre önskningar) riktar sig 
till yrkesfolk inom småbarns
pedagogiken. Boken tar upp 
hur de vuxnas alkoholbruk 
skadar barnet. Den erbjuder 
också efterfrågade verktyg till 
vuxna som arbetar bland barn. 
Genom olika slags uppgifter, 
spel och lekar erbjuds barnet 
en chans att prata om de 

tråkiga saker det ser i sin om
givning, och om känslor de är 
förknippade med hos barnet. 

Publikationen har skapats av 
Tarja Miikki, Sirkku Niemelä 
och Annika Taitto. Redaktörer 
är Minna Magnusson och 
Minna Ilva vid Aklinikstiftelsen.

De unga anser dock själv att 
föräldrarna borde berätta åt 
dem om vilka effekter alkohol  
bruk har. Av den åsikten var 
hela 84 procent av de unga 
som svarade på Aklinik
stiftelsens enkät. Den nya 
broschyren Kissa pöydälle 
(sv. katten på bordet) erbjuder 
fakta som stöd för diskussion.

Manus till broschyren har 
skrivits av Jenni Helenius vid 
Mannerheims Barnskydds  
f örbund. 

Publikationen Kissa pöydälle 
kan beställas också på Man
nerhems Barnskyddsförbunds 
webbsidor på adressen mll.fi. 

SAMMANSTÄLLT AV ANU PIIPPOi tar ansvar

Kissa pöydälle 
– puhu alkoholista nuoren kanssa

JOS SAIS KOLME  
TOIVOMUSTA
− Työkirja päihdeasioista  
varhaiskasvatuksen työntekijöille



KASSADISK SOM TILLTALAR 
FÖRSÄLJAREN OCH KUNDEN
Alkobutikerna i köpcentret Karisma i Lahtis 
och i Sibbo tog i höstas i bruk nya kassa
diskar med reglerbar höjd. Den nya disken 
möjliggör att kassaarbetaren kan välja en 
arbetshöjd som är ergonomiskt bäst. 

Den justerbara disken gör det också 
lättare för till exempel en rullstolsbunden 
kund att betala vid kassan.

Diskarna kommer att utvecklas ytter
ligare med hjälp av de erfarenheter som 
erhålls. Meningen är att diskar av den nya 
typen skall införas åtminstone i nya och 
i renoverade butiker. 

Också miljövärden har beaktats vid 
planeringen av de nya diskarna, till 
exempel använder man LEDlampor i den 
fjärrstyrda belysningen.
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I vad bär du hem 
de varor du köpt?

Jag tänker på miljön 

då jag väljer kasse, 
precis som också 
annars. Ofta packar 
jag ner det jag köpt i 
en tygkasse. Om jag 
köper mer i Alko  - 
butiken på samma 
gång, är min favorit-
kasse en tygkasse för sex flaskor, inköpt i 
Bryssel. Mindre inköp får vanligtvis plats 
i samma kasse som maten jag handlat 
på samma resa. Ibland köper jag dock 
plastkassar, som sedan får tjänstgöra 
som soppåsar. Jag har inte varit speciellt 
medveten om att Alkos kassar är miljö-
anpassade, utan har förknippat dem med 
kategorin plastkassar i största allmänhet.

Jag bär hem det jag har

köpt i Alkobutiken i en 
papperskasse, utom 
om inköpet ryms i 
bröstfickan. Jag tycker 
att papperskassen är 
stadigare än plast-
kassen. Vi återanvän-
der papperskassarna 

till exempel då vi besöker någon och tar 
med oss någon present. Annars 
bränner vi papperskassarna i den 
vedeldade centralvärmepannan. I mitt 
jobb funderar jag på miljöfrågor dagligen, 
men i valet av kasse har miljöhänsynen 
inte varit viktigast. Att Alkos kassar är 
miljöanpassade har jag inte känt till.

P.S. Ta dig en titt på bottnen av Alkos kassar, 
där finns ett budskap som gäller miljön!

Tuija Näräkkä, 34, 
advokat

Eero Luttinen, 41, 
jordbrukare

Vilken shoppingväska gillar du bäst? Ifall du 
använder Alkos pappers eller plastkasse, 
vad gör du med den efter användningen? 
Tänker du på miljöfrågor? Har du fått 
tillräckligt med information om att Alkos 
påsar är miljöanpassade?

ALKOS ÅRSBERÄTTELSE 
PÅ WEBBEN

Alkos årsberättelse för år 
2011 ges för första gången ut 
enbart i elektroniskt format. 

Webbdokumentet publiceras 
i början av april 2012 på både 

finska och engelska. 
Förutom den ekonomiska 

rapporten innehåller webb
dokumentet också en rapport 
om samhällsansvar. Där berät
tas bland annat om bolagets 
ansvarsfulla kundservice, om 
målsättningen för ansvarsfull
heten och om det praktiska 

arbetet för miljön.

P som i 
pant
En del av varorna Alko säljer är 
pantbelagda, andra utan pant. 
Från och med början av februari 
kan du lätt se på alla prislappar 
och på kassakvittot om priset för 
en vara innehåller en pantavgift.

En Pbokstav omgiven av pilar 
i övre högra hörnet på prislappen 
berättar att priset innehåller pant. 
Prislappar för pantfria varor saknar 
den här märkningen helt och 
hållet.

Panten anges också på 
kassakvittot. Tecknet & framför 
varans namn betyder att varan 
är pantbelagd. Pantfria varor har 
tecknet # framför varunamnet.



TEXT SUSANNA AHONEN FOTO MIIKKA HEINONEN

över moselviner
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Riesling, konung

Moseldalen i västra 
Tyskland bjuder 
på ett vinlandskap 
som hör till världens 
flottaste. Den här 
vyn öppnar sig 
i Monzel.



TEXT SUSANNA AHONEN FOTO MIIKKA HEINONEN

över moselviner
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I den betagande sköna 
Moseldalen älskar man vin 

och mat. Bland vinerna 
från området är riesling 
fortfarande absolut etta.

Riesling, konung



oseldalen i Tyskland utgör ett av värl
dens flottaste vinlandskap. Mellan Huns
rück och Eifel flyter floden i vackra bågar, 
kantad av branta sluttningar som nästan 
helt och hållet täcks av vinodlingar. Idyll
iska småbyar och vingårdar dyker upp 
bakom varje flodkrök. 

Mona Bastgen  och Armin Vogel
i Monzel har drivit Bastgens släktgård 
sedan 1993. Till ekologisk odling övergick 
paret år 2010.

”Vi vill leva i harmoni med naturen. 
Kemikalier ökar produktionen på kort sikt, 
men de belastar vingården och utarmar 
den naturliga mikrofloran hos vinstockar
na”, motiverar Mona Bastgen.

”Och när mikrofloran minskar mås
te man använda mera av kommersiell jäst 

och enzymer vid vintillverkningen, vilket 
i sin tur förstör vinets personliga prägel”, 
sammanfattar Armin Vogel.

Paret bor i ett trähus. Från dess terrass 
öppnar sig en stilig utsikt mot vingårdarna 
och floden. Trots att landskapet är fint och 
trots att vinet har betytt välbestånd för om
rådet redan i århundraden, var det på inget 
vis en självklarhet för de två att ta upp vin
odlararbetet.

”Som ung hade jag inte minsta tan
ke på att ta över släktgården, för jag visste 
i detalj hur tungt argbetet var och hur osä
ker utkomst det gav”, erkänner Mona 
Bastgen.

Druvorna plockas för hand
Att odla vin i Moseldistriktet är speciellt 

Byarna som kantar floden
lever av vinodling och turism. 

Armin Vogel är en ekovinsman
ut i fingerspetsarna.
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arbetsdrygt därför att druvorna måste 
plockas för hand. Sluttningarna är mycket 
branta, och druvorna växer ofta på smala 
terrasser där maskinell plockning är i prak
tiken omöjligt.

Skörden börjar i september  –oktober 
och pågår omkring fem veckor. Tidigare 
rekryt erade Armin och Mona plockare från 
Rumänien och Polen, men numera försöker 
de klara sig med hjälp av släktingar och folk 
från trakten.

”Det är viktigt att plockarna kan sin sak. 
Arbetarna måste bland annat veta vilka 
druvor som skall plockas och vilka som 
ännu skall få mogna. Det gäller att också 
behandla druvorna varsamt så att skalet 
hålls helt ända tills pressningen”, förklarar 
Armin Vogel.

90 procent av arealen på Bastgens gård är 
planterad med druvan Riesling. En så stor 
andel Riesling är inte unikt inom Mosel
distriktet, där Riesling är den popul är  
aste druvan. Cirka 60 procent av allt vin 
som produceras inom området är riesling.

”Riesling är konungen bland vitviner 
och ett mångsidigt matvin. Det är också 
ett trevligt sällskapsvin, speciellt med ost 
och baguette som tilltugg”, säger Armin 
Vogel.

2011 blev ett gott skördeår
Vingården Max Ferd. Richter i Mülheim  
har ägts av samma släkt redan i trehundra 
år, och har erhållit ett närapå legendariskt 
rykte. Gårdens nuvarande ägare och direk
tör Dirk Richter när planer på generations

skifte, för hans son studerar i USA för att bli 
företagare i vinbranschen. 

”När pojken kommer hem skall han få sti
ga i mina stövlar”, avslöjar Dirk Richter.

Då vi besöker Richters vingård har om
kring hälften av druvorna skördats, och äga
ren verkar nöjd. 

”I år får vi en utmärkt skörd. Vädrets 
makter har stått oss bi, tvärtemot vad de 
gjorde året innan, då skörden förblev 
sämre”, berättar Richter.

Den vitt utbredda uppfattningen att 
Mosel producerar bara billiga och söta vit
viner irriterar Richter.

”Påståendet är antikt. Det här området 
producerar också de dyraste vinerna i Tysk
land samt många utmärkta torra viner”, 
påminner direktören.

Mülheim är ett fint exempel på
de idylliska byar som möter turisten 
på en resa längs Moseldalen.

Riesling är konungen bland vitviner och ett mångsidigt 
matvin. Det är också ett trevligt sällskapsvin, speciellt med 

ost och baguette som tilltugg.” 
Armin Vogel

”
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STEKT RIS 
För fyra personer

Stekt ris, fried rice, är som en 
asiatisk pyttipanna. Man wokar 
kallt ris och tillsätter nästan vad 
som helst gott man hittar i kyl
skåpet. Den här gången använde 
vi kyckling, men den kan ersättas 
med till exempel räkor eller kokt 
skinka. En vegetarisk variant 
får man genom att utesluta 
kycklingen och i stället ta mera 
grönsaker. Också en nybörjare 
lyckas med den här rätten, bara 
man kommer ihåg att det kokta 
riset skall vara kallt då man börjar 
steka det. Nykokt varmt ris bildar 
stora klumpar och får inte den 
önskade, lite knapriga ytan.

• 2 vårlökar eller ¼ purjo
• 2 vitlöksklyftor
• 1 ganska mild chilifrukt
• ca ¾ dl rybsolja
•  ca 8 dl kallt, kokt basmatiris
•  3–4 genomstekta, skivade 

kycklingfiléer
•  ca 200 g skivad svamp, 

t.ex.  champinjoner eller 
shiitake

• 2 ägg
• ca 2 msk sojasås

• 2 tsk citron- eller limesaft
• 1 tsk socker
• svartpeppar enligt smak
• (1 kruka färsk koriander)

1. Finhacka vårlöken. Skala och 
krossa vitlöksklyftorna. Skär bort 
fästet på chilin, fröa ur och tärna 
den.
2. Hetta upp oljan i en wokpanna. 
Fräs vitlöks- och chilihacket en 
stund. Tillsätt riset och stek ungefär 
en minut under omrörning. Tillsätt 
de skivade kycklingfiléerna, den 
skivade svampen och vårlöken. 
Stek vidare ungefär en minut 
under omrörning. Flytta risbland-
ningen mot wokens kanter så att 
det blir tomt i mitten av woken. 
Häll i lite mera olja och slå äggen i 

fettet. Stek äggen till en blandning 
som på minner om äggröra. Rör ut 
äggröran bland risblandningen.
3. Sammanslå sojan, citronsaften 
och sockret. Häll blandningen 
över wokrätten och krydda med 
svartpeppar. Finstäm rätten med 
koriander om du önskar. 

Tips: Du kan tillsätta andra rot- och 
grönsaker, såsom tärnade moröt-
ter, skivade platta ärtbaljor eller 
tunnstrimlad kål. Också groddar 
ger en trevlig smak. Du kan ersätta 
en del av kycklingen med räkor.                                                   

Dryckförslag: Halvtorrt och 
halvsött vitvin från Mosel går fint till 
asiatisk mat såsom stekt ris. Syran 
och aromerna hos riesling stödjer 
matens mångsidiga smaker, 
och vinets restsocker jämnar ut 
eldigheten hos maten.

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN 
FOTO LAURA RIIHELÄ 
DRYCKFÖRSLAG ALKO 
GLAS ALKO, BORDSDUK STOCKMANN, TALLRIK IITTALA, 
SKEDEN ÄR FOTOREKVISITA
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Nästan till all mat
Också Dirk Richters favoritvin är riesling, 
även om gården producerar också annat vin. 

”Riesling är en mångsidig druva. 
Rieslingvinerna från Mosel är helt 
unika, för det här är ett av världens nordlig
aste vindistrikt. Klimatet är perfekt för att 
odla Riesling: varmt nog för att druvorna 
skall mogna, men tillräckligt svalt för att 
druvorna skall utveckla sina aromer”, för
klarar han entusiastiskt.

Som matdryck är riesling enligt Dirk 
Richters tycke i en klass för sig tack vare sin 
friskhet och låga alkoholstyrka. Han tror, att 
för hög alkoholhalt förlamar smaklökarna.

”De sötare ausleserieslingarna harmoni
erar perfekt med många slags ostar, såsom 
camembert, brie, roquefort och gorgon
zola. Egentligen är all ost utmärkt sällskap 
till riesling, utom getost. Getost till riesling 
är något jag inte rekommenderar”, säger 
Richter med ett skratt.

Riesling går fint ihop med orientalisk mat 
såsom sushi, men också med kötträtter.

”En traditionell tysk biff med brun sås 
smakar gott i sällskap med en riesling. Det 
handlar framför allt om såsen. Om såsen 
är skarp skall vinet ha friska syror. En 
gräddig sås trivs bättre med ett fylligt och 
sötare vin”, instruerar Richter.

Richters källare är fylld med både ekfat 
och ståltankar. I ståltankar är det lättare att 
reglera till exempel jäsningstemperatur
en med hjälp av dagens teknologi. Att helt 
avstå från ekfat kommer dock inte ens på 
frågan på den traditionsmedvetna vin
gården Max Ferd. Richter.

De vanligaste tyska
vitvinsdruvorna
•  Riesling ger viner med dofter av frukt – äpplen, 

persika samt grapefrukt och andra citrusfrukter. 
Vinet har ofta låg alkoholstyrka. Vinet har friska syror, 
och smaksensationen är kraftfull. Vinerna har ofta 
potential för mognadslagring. 

•  Müller-Thurgau är en korsning mellan Riesling och 
Gutedel. Vinerna har lätta syror, och de är mjuka och 
runda.

•  Silvaner ger viner med måttliga syror. De bästa har 
potential för lagring.

•  Kerner ger viner som är lättare och mjukare än 
riesling.

•  Bacchus har korsats av Silvaner, Riesling och Müller-
Thurgau. Druvan ger stora skördar och en god must. 
Smaken har svaga toner av muskotnöt.

•  Grauburgunder kallas i Frankrike Pinot Gris. 
Grauburgunderviner är, då de är som bäst, fylliga 
och kryddiga.

Riesling är Dirk
Richters favoritvin, 
även om hans 
vingård producerar 
också annat vin.

Bernkastel-Kues har 
många tradition ella 
korsvirkeshus. Husen 
vid torget gömmer på 
restauranger, kaféer 
och discotek.
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”Det finns alltid en liten chans att 
ekfat bjuder på överraskningar. Viner skall 
ha  karaktär och personlighet”, betonar 
Richter.

Romantiska Bernkastel-Kues
BernkastelKues i Mellersta Mosel har ofta 
kallats Mosels vinhuvudstad. Staden är 
romantisk till tusen, och på en närliggande 
kulle står ett sagoslott. Stadens torg 
kantas av traditionella korsvirkeshus med 
tjusiga restauranger, caféer och vinotek. 
Buss laster av turister kommer ända till 
slutet av oktober. På vintern faller staden 
i dvala.

Ett stenkast från torget ligger Dr. Pauly
Bergweilers vinotek. Vingården med sam
ma namn ägs och leds numera av Stefan 
Pauly, som är välkänd i Mosels vinkretsar. 
Vintillverkningens tradition har gått i släkt
en sedan 1500talet, och Stefan för stolt 
traditionen vidare.

”Ändå var det här inte helt självklart. 
Som yngre drömde jag om att göra karriär 
som bilhandlare, men sedan förstod jag att 
viner är lika intressanta som bilar”, berättar 
Stefan Pauly med ett skratt.

Dr. PaulyBergweilers vingård satsar 
starkt på export. Nästan 90 procent av fö
retagets produktion säljs utomlands.

ROMERSKT URSPRUNG

Vinodlingen slog rot i Moseldalen 
under romartiden. Kejsar 
Diocletianus använde till en början 
Moselområdet för att lagra vin, men 
insåg sedan att transportvägarna 
är för långa. Romarna instruerade 
lokalinvånarna i hur man odlar vin, 
och redan på 300-talet började 
strandsluttningarna längs floden 
fyllas med vinstockar.

Likaså Karl den store var en 
stor vän av vin. Frankerkonungen, 
som kröntes till romersk kejsare år 
800, såg till att man valde de bästa 
druvsorterna. Han bestämde de 
bästa odlingsplatserna och stiftade 
lagar till skydd för vinodlarna.

I början av 1000-talet övergick 
vinodlingen i huvudsak i klostrens 
regi, och på 1500-talet uppskattades 
odlingsarealen i hela det nuvarande 
Tyskland till 300 000 hektar, tre 
gånger så mycket som idag. Man 
drack nästan fem gånger mer vin 
än nuförtiden, årskonsumtionen per 
person vara närapå 120 liter.

I slutet av 1800-talet drabbades 
vinproduktionen av ett bakslag då 
vinlusen ödelade nästan två tredje-
delar av alla vingårdar i Europa. Två 
världskrig och ekonomiska kriser 
på 1900-talet försämrade för sin del 
förutsättningarna för vinodling.

Numera är uttaget inom Moselom-
rådet över 100 hektoliter per hektar. 
I Tyskland konsumeras cirka 25 liter 
vin per person och år. Den tyska 
vinindustrin satsar starkt på export.

Stefan Paulys släkt har odlat vin sedan 
1500-talet. Gården satsar starkt på export.

”Nordamerika är vårt överlägset vikti
gaste försäljningsområde. Där uppskattar 
man den jämna kvaliteten hos de tyska vi
nerna och det konkurrenskraftiga priset”, 
konstaterar Stefan Pauly.

För finländska vinvänner har Dr. Pauly
Bergweiler utvecklat en helt egen pro
dukt, för enligt Stefan avviker finländar
nas vinsmak rätt så mycket från den övri
ga Norden.

”I Finland säljer lite torrare viner bäst, 
medan de svenska och norska kunderna vill 
ha sötma”, säger Stefan Pauly.  E

I Finland säljer lite  
torrare viner bäst.”

 Stefan Pauly

”
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Tyskland
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Dr. Pauly-Bergweilers 
vinkällare gömmer 
också på gamla ekfat 
med vin. Gårdens 
viner tillverkas dock 
numera i ståltankar.
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DRYCKFÖRSLAG TAINA VILKUNA /ALKO 
GLAS ALKO, ÖVRIG FOTOREKVISITA 

MEDER OCH STOCKMANN
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Gryta 
på en spik

När kylskåpet innehåller 
mest luft, när det är långt till 
avlöningsdagen eller om du 

inte hinner till butiken kan du 
ge kreativiteten spelrum. Med 
några få råvaror kan du enkelt 

skapa mat i toppklass.
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RÄKGRYTA 
I ÅTTIOTALSSTIL
3−4 små portioner

•  2−5 vitlöksklyftor
•  1 chilifrukt
•  ca 600 g skalade (jätte)räkor, 

okokta eller kokta
•  ca  5 dl matolja
•salt, nymalen svartpeppar
•  (3 msk finhackad bladpersilja)
•  Till servering: baguette, lant

bröd eller annat bröd i skivor

1. Skala och skiva vitlöksklyftorna. 
Skär bort fästet på chilin, fröa ur 
och skiva frukten. Om du använder 
okokta djupfrysta räkor tinar du 
upp dem och klappar sedan av 
ytan med hushållspapper för att 
suga bort fukten. En okokt räka är 
gråaktig, en kokt är rosa.
2. Hetta upp oljan i en stekpanna. 
Tillsätt vitlöken, chilin och de kokta 

räkorna. Stek några minuter. Om du 
använder okokta räkor tillsätter du 
dem först då vitlöken har tagit färg.
Om stekpannan är vid och oljan inte 
täcker räkorna vänder du dem efter 
en minut. Salta och peppra. Tillsätt 
persilja om du önskar. 
3. Servera med baguette eller 
lantbröd

Dryckförslag: Ett aromrikt och 
halvtorrt vitvin jämnar ut räkgrytans 
eldighet. Valet faller på endera en 
halvtorr riesling med friska syror 
eller en fylligare pinot gris från 
Alsace i Frankrike. Ölvännen väljer 
en lätt, ljus lager.

Härlig retrodelikatess! 
Räkgrytan kräver 
förbluffande 
få ingredi enser. 
Dessutom svänger 
du ihop rätten på 
några minuter. 
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I skåpet för torrskaffning finns 
vanligtvis en burk tonfisk eller 
två, och skorpmjöl eller bröd som 
torkat. Av dem gör du tonfiskbul
lar, en utmanare till köttbullar.  
Bullarna kan ätas endera med 
majonnäsdipp eller matigare med 
till exempel potatismos.

TONFISKBULLAR
ca 20 st.

•  2 burkar (à 200/150 g) ton 
fisk i olja

•  2−3 ägg
•  1 dl skorpmjöl eller små smulor 

av torrt bröd
•  ca 2 dl riven parmesanost
•  salt, svartpeppar ur kvarn
•  (ca 3 msk finhackade färska 

örter, t.ex. bladpersilja)

1. Låt oljan rinna av tonfisken. 
Vispa upp äggen lätt och rör ner 
dem i fiskköttet tillsammans med 
skorpmjölet, osten, kryddorna och, 
om du önskar, örterna. Trilla smeten 
till bullar med fuktade händer.
2. Stek fiskbullarna cirka 5 minuter i 
olja i en stekpanna på medelvärme. 

Dryckförslag: En ljus lager är en 
lämplig följeslagare till tonfiskbul
larna. Av vinerna är en torr eller 
halvtorr riesling från Tyskland eller 
Österrike ett bra alternativ.

Tips: Tonfiskbullarna kan smak
sättas också med krossad vitlök, 
rivet citronskal eller paprikapulver. 
Servera bullarna med till exempel 
potatismos och ugnsrostade 
morötter, eller med kokt pasta och 
tomatsås. Du kan tillsätta ca ½ dl 
grovhackade nötter i smeten, till 
exempel pinjenötter. Tonfisk vars 
produktion tål etisk granskning 
har MSCmärkning på burken. 
Märkningen står för att produkten 
uppfyller den internationella orga
nisationen MSC:s krav på hållbart 
fiske: www.msc.org.

ånga maträtter som blivit klassiker har 
uppstått i kärva tider. När man har varit 
tvungen att göra mycket av lite, har fan-
tasin och smaklökarna fått styra matlag-
ningen.  

I Italien kallas principen cucina
povera, det fattiga köket. Fattigdo-
men betyder dock inteatt man skul-
le pruta spå smaken, utan flärdfrihet, 
vettighet och användning av vad det egna 

landet ger. Ibland kan det vara bra att inte gå till butiken utan i stäl-
let inventera kylskåpet och skafferiet.

Pasta, smör, vitlök och ägg är hörnstenar i ett matförråd, som du-
ger till många rätter. En omelett svänger man ihop lätt, och genom 

att variera den kan manskapa olika portioner för varje veckodag 
om man vill. Pasta behöver just ingen sås än vitlök och en skvätt 
matolja eller lite smör och ost.

Också olika slags passerade rotsakssoppor och risottor är fest-
mat från det påvra köket. Prova till exempel soppa på svartrot 
eller jordärtskockor, eller gör en ostig risotto. Kom också ihåg 
att utnyttja resterna från den föregående måltiden. Kokt ris är 
mycket gott som stekt (se sidan 10) och kokt potatis smakar per-
fekt i en spansk omelett, eller i pyttipanna, en mindre exotisk 
husmansrätt. Också stekt kyckling eller en bit rökt fisk gör pas-
tasåsen matigare.

Grundrecepten i den här artikeln är enkla, men de kan lätt varie-
ras enligt tycke och smak. Tag alltså vad du har i skåpet, kompone-
ra fritt och njut. E
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FETTUCCINE ALFREDO
4 portioner

•  ca 350 g fettuccine, spagetti 
eller annan långpasta

•  ca 50 g smör (inte margarin)
•  1 dl vispgrädde
•  ca 2 ½ dl riven parmesan eller 

annan god ost
•  (finger)salt, svartpeppar

ur kvarn

1. Koka pastan i saltat vatten enligt 
instruktionerna på förpackningen. 
Smält under tiden smöret och 
grädden i en annan kastrull.

Fettuccine Alfredo är riktig tröstmat. 
Den klassiska pastarätten, som har 
komponerats på en restaurang 
i Rom, skapas med smör och 
parmesan. Den här milda pastan 
är populär speciellt i USA. 

2. Låt det mesta av kokvattnet rinna 
av pastan och sammanslå sedan 
snabbt pastan med smör och 
gräddblandningen. Tillsätt cirka 
2 dl av den rivna osten. Salta och 
peppra. Strö resten av osten över 
pastan. 

Dryckförslag: Fettuccine Alfredo 
med grädde, smör och ost är en fet 
rätt som kräver ett fruktigt vitvin 
med friska syror. Båda egenska
perna hittar man både hos pinot 
grigior från Norditalien och hos 
albariñor från Nordvästspanien. 
Ölvännen väljer en knastrande torr 
pils eller en fruktig ale till den här 
pastarätten.  

Tips: Smaksätt såsen med krossad 
vitlök, kokta ärter, broccoliknoppar 
eller andra grönsaker. En matigare 
sås får du genom att tillsätta till 
exempel kallrökt lax, finskuren 
skinka, räkor eller stekt kycklingfilé. 
Också färska, finklippta örter, såsom 
gräslök och bladpersilja, ger pastan 
en trevlig smak.
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SKINKOMELETT
4 små portioner

•  4 ägg
•  4 msk mjölk, grädde eller 

vatten
•  salt, svartpeppar ur kvarn
•  4 skivor presskinka eller luft

torkad skinka
•  ca ¾ dl god riven ost eller 

några skivor mozzarella
•  Till stekning: ca 1 dl matolja 

eller smör

1. Vispa äggen bara så mycket att 
deras struktur går sönder. Tillsätt 
vätskan. Salta och peppra. Grädda 
omeletten i olja i en ytbelagd panna 
på medelvärme tills den är nästan 
färdig. 
2. Tärna skinkan. Strö skinktärning
arna och osten på omeletten. 
Grädda vidare tills osten smälter lite. 
3. Servera omeletten som sådan 
eller med en grön sallad och små 
ugnsstekta tomater. Ugnstomaterna 
gör du så att du klyver körsbärs
tomater, lägger dem i en ugnsfast 
form och stänker lite matolja 

Omeletter är kökets 
veritabla mångkamp
are. En omelett 
naturell är god som 
sådan, men ännu 
godare blir omeletten 
om du tillsätter luft
torkad skinka
och mozzarella 
eller annan ost.

över dem. Strö lite salt, peppar 
och socker över tomaterna. 
Stek tomaterna 1–4 timmar 
i 100gradig ugn. 

Dryckförslag: Till skinkomeletten 
lönar det sig att prova ljust lageröl. 
Skall det vara vin väljer man helst en 
fruktig och oekad chardonnay.

Tips: Tillsätt kokta grönsaker, 
finskuren vit eller schalottenlök eller 
finklippta örter i omeletten. Krydda 
med till exempel paprikapulver eller 
helt lite chili.
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Memma och pascha 
gillar söta viner
Karttula och Alkobutiken där är 
sedan början av år 2011 en del 
av Kuopio. Pekka Kontkanen, 
anställd vid butiken i Karttula, 
ger dryckrekommendationer för 
påskhelgens efterrätter. 

TEXT ANU PIIPPO FOTO RISTO ANTIKAINEN OCH GETTY

Delikatesser med memma, pascha eller kvark 
är traditionella påskdesserter. Memma inger 

en klibbig munkänsla, vilket förutsätter att vinet 
skall ha friska syror och tillräcklig alkoholstyrka. 
Ett bra val till memma är en fyllig, söt sherry med 
russintoner. Memmamousse är till strukturen lättare 
än memma, och till den passar till exempel ett vitvin 
på druvan Sémillon. Till memmaparfait kan man 
servera en söt madeira – sötman sitter fint med det 
kalla. Till pascha kan man avnjuta söt tokajer eller en 
vin santo från Italien.

Fruktsallader och gräddiga fyllda tårtor kommer 
med en vårlig hälsning till påsk. Till en tårta med 
frukt, citrus och kvark hittar man fullträffar bland 
söta, mousserande astiviner och söta, spritsiga 
vitviner. Till fruktsallader passar ett sött och fruktigt 
vitvin med friska syror, såsom en tysk eller österrikisk 
beerenauslese, eller en tokajer. Också ett lagom 
sött mousserande vin med friska syror kompletterar 

Vi äter memma och pascha till 
påsk. Vilka drycker passar ihop 
med dem?

smaken hos en fruktsallad.
Också chokladen innehar en väsentlig roll bland 

påskens läckerheter. Till choklad rekommenderar jag 
ett fylligt, fruktigt och sött portvin. Ett mera överras-
kande val kunde vara en syltig malbec från Argentina. 
Ölvännen kan experimentera med robust och fyllig 
porter till chokladen.” E

Vin fryser vid en temperatur från fyra till sju och starkviner vid 
från sex till sexton köldgrader. En hemfrys är alltså en dålig 

förvaringsplats för vin, och temperaturskillnaderna mellan olika delar av 
frysen kan vara stora.

Man skall vara på alerten också då man transporterar viner. Bagage
utrymmet på en bil är inte det bästa alternativet på vintern. Under längre 
resor kan man transportera vinet i en frysväska, som på vintern bidrar till 
att vinet inte fryser så snabbt. Ofta är det möjligt att inhandla vinet först i 
en Alkobutik nära resmålet.”

”

”

På den här 
spalten besvarar 
Alkos personal

frågor kunderna
ofta ställer.

När fryser vin?
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Nya öl 
markerar 

jubileumsåret

TEXT PASI SILLANPÄÄ
FOTO LAURA RIIHELÄ

ÖLEXPERT MIKA KAUPPINEN / ALKO 

lets popularitet som mat- och 
njutningsdryck ökar ständigt. 
Alkos jubileumsår hedras med 
tio nya finländska öl. Bland 

ölen finns en representant för stilarna pils, 
bock, porter och stout, samt flera av stilen 
ale och india pale ale. De re presenterar 
fyra av Alkos huvudtyper av öl och är rätt 
så unika prov på högklassig bryggarkonst 
inom respektive typ.  

Festölen kommer ut till försäljning 
den 6 februari. Varorna säljs i begränsat 
parti och bara i en del av Akobutikerna. 

 På Alkos webbsidor kan man på adres-
sen alko.fi/varusokning kontrollera skilt för 
varje vara i vilken Alkobutik den säljs. E

Alko fyller 80 år i år. Tio inhemska 
småbryggerier uppmärksammar 
jubileumsåret genom att erbjuda 

Alkos kunder ett nyhetsöl.

Unikölen 
från och 
med 6.2

Kontrollera på varusökningen på 
Alkos webbsidor i vilka butiker  

ölen kan köpas.
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HUVILA X-PORTER 
För bryggerimästare Tuomas Markkula 
på Malgårds Bryggeri är ölbryggning 
en kombination av kreativitet och 
vetenskap. 

”Jag vill skapa intressanta och rentav 
djärva produkter som skiljer sig 
ur mängden.”

Det här tänkandet har resulterat 
i Huvila X-Porter, en traditionstrogen och 
nyansrik svart brygd. Likt annan porter 
går ölet fint till bastant köttmat och   
desserter med choklad, och till mörk 
choklad. Givetvis är portern också god 
som sådan, avnjuten i lugn takt.

Imperial porter (även kallad baltic 
porter) är starkare än traditionell brittisk 
porter. Smaken och aromerna är också 
nyansrikare.

KAURAKAAPO
Bryggerimästare Bill Brinkmann på 
Panimo & Tislaamo Teerenpeli karakter
iserar sig som en glad ölbryggare. 
För Brinkman, som har fötts i Sydafrika, 
är ölet en källa för evig nyfikenhet. 

”I kombination med en ambition från 
det första till det sista arbetsmomentet 
och en hantverkares inställning, uppstår 
det något unikt.”

Kaurakaapo är ett öl av stouttyp. 
Trots att ölet är fylligt och frodigt har 
det en lättare smak än mången irländsk 
eller brittisk stout. Namnet skvallrar om 
att havremalt innehar en central roll vid 
bryggningen av ölet. Det förklarar också 
sötman.

Vintern är en årstid då stout gärna kan 
avnjutas som sådan. Kaurakaapo går 
också till vilt och gryträtter. Likt porter 
trivs ölet med mörk choklad.

Oatmeal stout är ursprungligen en 
brittisk stil för säsongsöl, där helheten 
har lättats upp med havre.
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MUFLONI IPA
Bryggeriet Beer Hunter’s jubileumsöl 
Mufloni IPA (india pale ale) uppstod ur 
tanken att skapa ett överjäst öl med stor 
humlebeska. En liten extra nyans erhölls 
genom att använda europeisk humle. 
I Mufloni IPAs aromer kan man känna 
igen klassiska brittiska kryddiga humle
sorter.

Bryggerimästare Erik Ekholm på Beer 
Hunters har redan länge närt intresse 
för öl. Det har varit till hjälp också vid 
utvecklingen av nya produkter.

”Ändå bygger produktutvecklingen 
i mycket på intuitionen”, säger han.

Som bäst är Mufloni IPA när smak
nerverna längtar efter ett öl med stor 
humlebeska. Ölet går fint till bland annat 
en kryddig wok.

India pale ale (IPA) är en ölstil med 
brittiska rötter. För att ölet skulle hålla 
sig under den långa sjöresan till Indien 
ökade man dess styrka och humlebeska.

MARSALKKA  
INDIA PALE ALE
Pertti Oksa är ölbryggare på Saimaan 
Juomatehdas, som han också äger. 
Bryggar konsten har han ärvt – i släkten 
har man i flera generationer vetat hur 
man brygger sahti, det finska traditions
ölet som påminner om rysk kvass. 

”Mitt eget ölbryggande började med 
experiment, och den viktiga ölmästar
utbildningen fick jag på en småbryggeri
kurs på yrkeshögskolan i Mustiala.”

Bryggeriets jubileumsöl för Alko fick 
bli Marsalkka India Pale Ale. Ölet ingår 
i bryggeriets Marsalkkaproduktfamilj, 
vars rötter går över tio år tillbaka i tiden. 
Ölnyheten har stark humlebeska. Det är 
överjäst, och i dess aromer kombineras 
exotisk frukt med den finländska barr
skogens dofter.

Marsalkka india pale ale är ett utmärkt 
sällskapsöl. Det går också fint speciellt till 
olika slags korv och kraft fulla kötträtter.

STALLHAGEN  
INDIA PALE ALE 
Ålands Bryggeri har till sitt festöl valt en 
india pale ale, en speciellt i USA populär 
öltyp med aromhumle. I Stallhagen India 
Pale Ale har man dock eftersträvat en 
i förhållande till originalet mörkare 
brittisk IPAversion. Resultatet är sötare 
än många andra öl av samma typ 
 och ölet har mera färg. 

Bryggerimästaren Mats Ekholm på 
Ålands Bryggeri började på sin tid på 
bryggeriet som tekniker med ansvar för 
underhåll av maskinerna.

”Jag respekterar gamla stilar och 
recept, men jag låter dem inte begränsa 
utvecklingsarbetet, sammanfattar han.

Stallhagen India Pale Ale är bäst som 
sådant. Vill man avnjuta det till mat, 
går det utmärkt ihop med till exempel 
griskött.

 

STADIN AMERICAN 
AMBER IPA
Stadin Panimos festöl för Alko, Stadin 
American Amber IPA, represent erar 
öltypen india pale ale. Ölet uppstod som 
en kombination av ölen centennial pale 
ale och american amber lager. Man ville 
dock att resultatet skulle vara starkare 
än dessa två, och att det skulle ha en 
fylligare maltighet. 

Stadin Panimo har sedan starten 
bryggt cirka 400 olika ölsorter, och 
ölmästaren Timo Konttinen har i över tio 
års tid fungerat som öldomare både 
i Finland och utomlands.

”Jag har en passionerad och experi
menterande inställning till öl.”

Det här festölet passar till starkt 
kryddade och feta kötträtter. Också 
till grillad lax samt mexikansk och 
indisk mat är ölet utmärkt sällskap.
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Du kan bekanta dig 
med de olika öltypernas 

egenskaper i tidigare 
nummer av Etiketten, 

samt på adressen
etiketti.fi.

”
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LAMMIN 
SAHTI-JUHLAOLUT
Lammin Sahtis festöl för Alko heter rätt 
och slätt Lammin SahtiJuhlaolut. Ölet är 
ett fylligt helmaltsöl i alestil med med
elstor humlebeska. Det bryggs på fyra 
slags malt, varav ett har rostats enkom 
för det här ölet.

Lammin Juhlaolut går fint till vilt och 
andra kötträtter med kraftfull smak.

Pekka Kääriäinen på Lammin Sahti har 
bryggt sahti sedan 1970. Så kallas han 
också för SahtiPekka. Öl har han bryggt 
sedan början av 1990talet.

”Man måste prova sig fram och lära sig 
av misstag”, beskriver Pekka Kääriäinen 
sin envisa inställning.

Strong ale är, som namnet anger, ale 
med hög alkoholstyrka, med en framträ-
dande maltig fruktighet i smaken. 

”

PRYKMESTAR 
HUNAJABOCK 
Tanken på VakkaSuomen Panimos festöl 
utgick från bryggeriets HunajaBock 
(sv. honungsbock). Vid tillverkningen 
används honung från den närbelägna 
byn Kaito, som ger ölets smak en svag 
arom av honung. 

På den här grunden skapades nya 
HunajaBock, som likt andra bocköl är ett 
underjäst öl. Upphällt i ett stort glas ser 
det nya ölet ut som flytande honung. 
Ölet har svag humlebeska, för man ville 
inte att humlens beska eller arom skulle 
täcka honungstonerna.

Bryggerimästaren Jani Vilpas har en 
fördomsfri inställning till ingredienserna 
i öl. Han har också sysslat länge med att 
brygga öl, också i hemförhållanden.

”I hembryggeriet kan man testa 
egenskaperna hos olika malt och 
humle”, berättar han.

Bock är en stil för stark lager med 
ursprung i Tyskland. Stilen kännet ecknas 
förutom av en högre alkoholstyrka 
också av en mjuk, maltig sötma.

Det lönar sig att för 
varje uniköls del se efter 
på Alkos webbsidor var 

varan finns.
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KUKKO PILS 
KELLARIOLUT
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas har 
Alkos jubileumsår till ära bryggt ett öl 
kallat Kukko Pils Kellariolut (sv. källaröl). 
Utgångspunkten är Laitilan Kukko 
Pils, av vilken man har utvecklat en 
festversion av ofiltrerad pilstyp med lång 
källarlagring. Nyhetens frodiga, helvita 
skum består länge.

Laitilas ljusa festpils lämpar sig fint 
som bastudryck eller till grillmat. Då ölets 
smak inte täcker matens, går ölet fint till 
och med till mildare fisk. 

Bryggerichefen Ville Vilen på Laitilan 
Wirvoitusjuomatehdas karakteriserar sig 
som en perfektionist på gott och ont.

”Ett öl som har tvingats fram är aldrig 
gott, så bryggarjobbet måste också vara 
roligt.” 

Källaröl (på tyska kellerbier) är en tradi-
tionell tysk ölstil där ölet inte filtreras. 
Det ger ölet en unik fruktig arom.

Etiketti.fi
Du hittar de olika öltypernas 
egenskaper på adressen etiketti.fi. 
Där finns också ytterligare 
information om de nya ölen.

KEISARI JUHLA-ALE
Bryggerimästare Riitta Sulkama på 
Nokian Panimo har under sin långa 
karriär bekantat sig med produktion av 
både mjölk och öl. Riitta upplever sig som 
en kock i ett kök då hon brygger öl.

”Utöver goda recept behöver man en 
portion hantverkarskicklighet för att 
ölet skall bjuda på en angenäm smak
upplevelse”.

Nokian Panimos festöl är Keisari 
JuhlaAle (sv. kejsarens festale). Ölets 
rödaktiga färg avslöjar genast öltypen, 
och alkoholstyrkan tipsar om att stilen 
är extra special bitter ale.

JuhlaAle går fint till stek, gryträtter och 
grillmat, och kan provas till mögelostar. 
På brittiska pubar är det här en allmän 
sällskapsdryck.

ESB (extra special bitter) är en starkare 
version av traditionell brittisk bitter. Den 
fruktiga smaken kompletteras av den för 
ölstilen typiska linjerena humlebeskan.

Glasfamiljen som säljs 
i Alkobutikerna har fått 

påökning. De första 
glasen i Etiketten

serien som kommer till 
försäljning är ölglasen.  
Läs mera på sidan 43.
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Kalendern
2.2 – 16.5
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Från Runeberg till Mors dag

Etiketten	utkommer	fyra	gånger	om	året.	Det	första	numret	
ges	ut	i	början	av	februari,	då	det	är	aktuellt	att	fira	Runeberg.	
Genom	stora	och	små	fester	leder	oss	det	första	numret	till	Mors	
dag,	varefter	det	ger	plats	åt	nästa	nummer.	Kom	också	ihåg	
Etikettis	webbsidor	(på	finska),	som	uppdateras	under	årets	lopp.

Årets första Etiketten ger aktuella tips för vårmånaderna.

	 14	 15		 16	 17	 18	 19	 20

5.2

6.2

Om mjöl och bakbunkar har fått 
vila efter julstöket, är det dags 
att ta fram dem igen i början 
av februari. Att baka de små 
tårtorna som bär vår national-
skalds namn är enkelt, och en 
låg version kan man grädda 
i sedvanliga pappersf ormar. 
Traditionellt fuktas tårtan 
med punsch eller rom, men 
sockervatten går an. Receptet 
med dryckförslag hittar du på 
etiketti.fi.

Tio finländska småbryggerier har 
uppmärksammat Alkos 80-årsjubileum 
med ett nyhetsöl. Jubileumsölen kommer 
ut i handeln den 6 februari. Partierna är 
begränsade, så det lönar sig att vara ute i 
god tid. Läs mera om de här unikölen på 
sidorna 20–25 i den här tidningen.

Redan de gamla romarna firade 
en fest vid tidpunkten, som 
via USA senare blev känd som 
Valetindagen och Alla hjärtans 
dag. Hos oss kallas dagen 
också Vändagen, och uppvakt-
ningarna kan riktas också till 
andra närstående än bara ens 
hjärtans kär. Presenten kan vara 
ett kort, choklad eller en liten 
butelj mousserande vin – det 
är den varma tanken som är 
viktigast.
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19.2 28.2

19.3 13.5

Minna Canth var den första 
kvinnliga finska publicisten, och 
som författare behandlade hon 
kvinnans vardag. Inget under 
alltså att Minna Canths dag 
firas också som jämlikhetens 
dag.  Kring middagsbordet i 
Kanttila, den canthska gården 
i Kuopio, samlades på sin tid  
många gäster. En del av dem 
återkom så regelbundet, att 
Canths köksa skall ha frågat om 
inte ”järnefältarna” får någon 
mat hemma hos sig. Ett recept 
på en sockerkaka ur familjen 
Canths receptpärm finns på 
etiketti.fi. Kakan kan piggas upp 
med sylt och vispgrädde. 

Från fastlagssöndagen är det 
sju veckor till påsk. Få av oss 
inleder då en riktig fasta, 
men en del avstår för de här 
veckorna från någon kär last. 
Därförinnan kan man dock 
gotta sig med traditionell fast-
lagsmat, såsom ärtsoppa och 
fastlagsbullar. I Svenskfinland 
serverades det ofta punsch 
till ärtsoppan, såsom det 
berättas i artikeln om Hangö 
på sidorna 46–48.

29.2 
I år har året en tillskottsdag, och den infaller 
den 29 februari. Det heter att en gammal 
tradition bjuder att fira skottdagen omvänt. 
Man kan uppmärksamma den extra dagen 
också genom att dela en halvbutelj (0,375 l) 
mousserande vin med någon – det blir 
precis lagom mycket per person.

Den 5 april 1932

klockan 10 öppna des 
dörrarna till de första 
Alko butikerna.
Födelse dagen infall-
er på skärtorsdagen 
då alla Alkobutiker är 
öppna klockan 9–20. 

Elias Lönnrot samlade för 175 år 
sedan runosånger och byggde 
upp dem till Kalevala. Under hela 
sin existens har nationaleposet 
givit impulser åt konsten – såsom 
till musiken och bildkonsten – och 
gör det fort farande; bilden visar 
en detalj av Sirpa Ala lääkköläs 
Aino-triptyk. I februari kan du 
arrangera en Kalevalafest 
i hemförhållanden med vän-
nerna. Aftonen inleds med en 
festlig skål och fortsätter med 
uppgifter och maträtter kring 
temat.

På hösten firar vi papporna, 
på våren mammorna. Andra 
söndagen i maj kan mamma 
väckas med en i största hemlig-
het bakad kaka. Receptet på 
en superlättbakad kaka hittar 
du via receptsöket på etiketti.fi  
och alko.fi.1.5

Första maj firas med buller och 
bång i de större städerna, men 
vårens ankomst kan firas också 
i en liten krets. Om vädret till - 
låter lönar det sig att öppna 
årets picknick- eller grillsäsong 
med vännerna. Repetera grill - 
tipsen på adressen etiketti.fi
med söktermen ”grilli 
kuumaksi”.

19.3
Alkos webbsidor med påsktema öppnas 
redan 19.3 för att det inte skall bli för 
bråttom med påskförberedelserna. Påsken 
till ära utökas Alkos sortiment med nya 
öl som kommer till sin rätt speciellt med 
den här festhelgens mat. Du hittar till 
exempel tiotals läckra recept på lamm- och 
fårköttsrätter via receptsökssidorna alko.fi 
och etiketti.fi.

Nästa 
nummer av

Etiketten	
utkommer

16.5

5.4



Tack 
för att du 
visade leg

Ålderskontroll av unga 
kunder är en viktig del 
av Alkos kundservice. 

En omsorgsfull men 
vänlig kontroll 

vid kassan får mycket 
 tack av kunderna.

agen förbjuder försäljning och 
förmedling av alkohol till per
soner under 18 år. På Alko är det 
försäljaren som sitter i kassan 

som ansvarar för köpkontrollen. Instruk
tionerna ålägger dem att kontrollera ål
dern hos alla kunder som ser ut att kunna 
vara under 25 år.

Kunderna är mycket medvetna om kon
trollplikten. De är också nöjda med hur 
kontrollen genomförs som en del av en smi
dig kundservice.

 Det här framgår av en undersökning som 
Institutet för hälsa och välfärd THL har ut
fört. Undersökningen utvärderade Alkos 
kundservice i situationer där åldern kon
trolleras. Dessutom utreddes kundernas at
tityder till och medvetenhet om ålderskon
troll och ansvarsfull försäljning.

För undersökningen intervjuades 510 
kunder i fyra Alkobutiker i Kotka och 
Tavastehus. Hälften av dem som svarade 
var under 25 år.

Också de unga understöder
Undersökningen visar att kontrollen 
är strikt. Av kunderna under 25 år hade  
79 procent uppmanats visa leg. Av de över 
25 år hade sex procent ombetts visa leg.

”Av dem som svarade var 98 procent av 
åsikten att försäljaren uppträdde sakligt 
och vänligt vid ålderskontrollen”, säger 
forskaren Katariina Warpenius  vid THL.
Av de unga som svarade förhöll sig 85 pro

Den strikta linjen är känd
Pakola är nöjd med att Alkos strikta linje 
tycks vara välkänd bland ungdomarna. Det 
händer sällan att minderåriga kommer till 
kassan i en Alkobutik för att chansa.

”Cirka fem procent av ålderskontroller
na leder till att det inte blir någon affär av. 
I en del fall handlar det om minder åriga 
som försöker köpa alkohol, men där in
går också unga vuxna som har glömt sina 
papper i fickan på en annan rock”, nämner 
Pakola.

Kunderna har också en klar bild av att 
försäljaren är förpliktad till att vägra sälja 
ifall det föreligger misstanke om langning 
till minderåriga. 95 procent av de intervjua
de kände till saken.

Det råder heller ingen oklarhet om att det 
är olagligt att sälja alkohol till en kund som 
är uppenbart berusad. Av dem som svarade 
visste 96 procent detta.

Inte lätt uppskatta åldern
Alko har årligen cirka 65 miljoner kund
besök. Vid cirka tre miljoner besök, vilket 
är cirka fem procent, kontrolleras kundens 
ålder.

”Siffran betyder att en försäljare årligen 
utför i medeltal över tusen ålderskont roller. 
Det är alltså en daglig rutin”, anmärker  
Pakola.

Det finns detaljerad statistik över köp
kontrollerna, för försäljaren registrerar 
varje kontroll via kassaterminalen.

cent mycket eller ganska positivt till att 
åldern kontrollerades.

Alko har redan länge aktivt informerat 
kunderna om ålderskontrollen. Kampan
jerna har haft önskad effekt.

”Kunderna är mycket medvetna om för
pliktelserna som hänger ihop med en an
svarsfull försäljning”, säger Warpenius.

76 procent av de intervjuade och hela 90 
procent av de unga kände till att Alkos kas
sor är förpliktade till att be kunden visa leg 
då kunden ser ut att kunna vara under 25 år.

”Många ungdomar gräver fram papp
ren färdigt då de kommer till kas
san. Ur försäljarens synpunkt är det 
här en trevlig vana, som man alltid 
borde komma ihåg att tacka kunden 
för”, säger regionchef  Erkki Pakola,
som svarar för Alkos verksamhet i syd
västra Finland.
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Maria Kuittinen, 21 år.  Niklas Aaltio, 20 år. 

Mikko Rauhamäki, 29 år.
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Jani Räisänen, 19 år.



 KLARA SPELREGLER FÖR KÖP PÅ ALKO
•  Den som fyllt 20 år får köpa alla slags alkoholdrycker.
•  Den som är i åldern 18–19 år får köpa alkoholdrycker 

med högst 22 % alkohol.
•  Alko säljer inte heller drycker med låg alkoholhalt 

eller presentkort till kunder under 18 år.
•  Åldern kan styrkas med giltigt körkort, pass eller av 

polisen utfärdat officiellt ID-kort. FPA- eller studentkort 
eller soldatpass duger inte, även om dessa skulle ha 
foto.

•  Alkoholdrycker säljs inte till personer som uppträder 
störande eller är uppenbart berusade, inte heller om 
det finns skäl att misstänka att drycken missbrukas 
eller langas.

•  Om du köper drycker för någon annans räkning skall 
också han eller hon uppfylla kriterierna för försäljning.

Den samlade informationen kan följas upp till exem
pel butiksvis, eller man kan söka tidpunkter då speciellt 
många unga kunder är i rörelse. Mest kontroller utförs 
på fredagskvällar och på lördagar.

Att uppskatta åldern på någon är inte alltid lätt. 
Många sextonåringar ser redan vuxna ut. I gengäld kan 
en person över trettio se mycket yngre ut.

”Ibland har det hänt att man har bett en kund som är 
närmare fyrtio visa leg”, erkänner Pakola.

Felbedömningarna avfärdas vanligtvis med humor. 
Många tar det som en komplimang att anses yngre än 
vad man är.

En del av smidig service
I inlärningen och utbildningen av Alkoförsäljare är 
köpkontrollen med från första början. Kunskaperna 
om spelreglerna utvärderas bland annat då man av
lägger försäljarpasset, som förnyas vart tredje år.

”För en del försäljare är det lätt att be om leg, för 
andra är det svårare. Kanske är det svårare på små
orter där alla känner varandra, och lättare i städerna”, 
funderar Pakola.

Han betonar att ålderskontrollen inte får synas i 
nivån på servicen den unga kunden får.

”Servicen skall alltid vara lika vänlig och smidig, 
det må sedan gälla en ung kund som besöker Alko
butiken för första gången, eller en medelålders kund 
med vin som hobby.”

Pakola anser det vara viktigt att också kravet på att 
visa leg framförs så artigt som möjligt.

”Vi vill inte ge försäljarna några färdiga fraser som 
de skulle använda mekaniskt. Var och en frågar på eget 
sätt. Det vanligaste sättet är väl ’Ditt IDkort, varsågod’ 
med ett litet leende och sen ett tack”.

 
Föråldrade handlingar kan överraska
Enligt THL:s undersökning får försäljningskontrollen 
stöd av en överlägsen majoritet av Alkos kunder.

”Nästan alla som svarade – 99 procent – ansåg att 
kassan skall be unga kunder att styrka sin ålder då de 
köper alkoholdrycker”, säger Katariina Warpenius.

94 procent av dem som svarade ansåg också att Alkos 
kassor skall vägra sälja då de misstänker att köparen 
langar till minderåriga.

Ibland blir unga kunder förnärmade av de strikta 
reglerna för försäljningskontroll.

”Det kan uppstå besvärliga kundsituationer till 
exempel då en grupp ungdomar besöker en Alkobu
tik, men bara en av dem köper något, ofta utöver vad 
som kan tänkas gå till eget bruk. I såna fall är vi för  
pliktade till att kontrollera åldern hos alla i sällska
pet. Också följeslagarna måste ha nått vuxenåldern”, 
anmärker Pakola.

Ibland måste unga vuxna lämna sina tilltänkta in
köp vid kassan om giltighetstiden för den enda ID
handling de har på sig har löpt ut. Det händer lätt med 
första skedets körkort, men också med IDkort och 
pass.

”Om IDdokumentet så är bara en enda dag för
åldrat, kan vi tyvärr inte godkänna det.”  E

Kunderna är nöjda 
med försäljningskon-
trollen på Alko, ålders-
kontrollen medräknat, 
berättar forskaren 
Katariina Warpenius 
vid THL.
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JAAKKO SELIN
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u förstår jag äntligen vad 
Terttus mamma var ute efter 
när hon arrangerade en fondue- 
 fest för oss tonåringar på 1970- 
talet. I den lilla landsortsstaden 

väckte de pubertala ungdomarnas ost-
hippa stor förundran.

Den i lönndom förberedda kuppen 
iscensattes genom att placera pojkarna 
och flickorna parvis bredvid varandra. 
Vi intet ont anande finnpojkar fick först 
därefter höra om en urgammal etikett-
regel för fonduebordet: om man tappar en 
brödbit från den långa gaffeln så att den 
hamnar i ostgrytan, skall man pussa den 
som sitter bredvid en.

Före festen hade klassens flickor förstås 
kommit överens om placeringarna så 
att den motsvarade deras preferenser. 
Otroligt hur löst de vita brödbitarna satt 
på gaffeln den kvällen!

Vi drog oss till minnes den glada ostfesten 
på ett klassmöte härförledes. Sedan ost-
festen hade vi upplevt många matritualer 
världen runt, men vi kunde konstatera att 
vi inte hade behövt skämmas för det Terttus 
mamma lärde oss, inte ens i Schweiz.
Jag fick också höra nya versioner av puss-
regeln. Någon som i en alpby hade tappat 
sin brödbit i grytan hade fått lova att kuta 

Om man tappar en 
brödbit från gaffeln  i 

ostgrytan, skall man pussa 
den som sitter bredvid en.

”

Pussar och medlidsamma blickar
en runda kring det insnöade gästgiveriet. 
Oftast hade missödet dock sonats med att 
bjuda hela laget på en runda.

Jag invigdes i det rättläriga sättet 
att avnjuta denna fransk-schweiziska 
ost delikatess nära Neuchâtel i den 
schweiziska klockdalen. I alpbyarna hade 
de långa vinterkvällarna traditionellt 
använts till att knåpa ihop klockor i 
stugorna. Nu hörde jag till min stora över-
raskning, att den smälta osträtten inte var 
en njutning enbart för vintern.

I Jurabergen väntade en annan över-
raskning. I byn Môtiers ansågs den lokala 
skumpan vara det rätta fonduevinet – 
både i och till rätten. I de lokala butikerna 
såldes till och med små askar med en 
färdigblandad massa av tre sorters ost, en 
liten butelj av det mousserande vinet för 
grytan och en stor för att skölja ner det 
hela. Det var en strålande souvenir.

Efter den ostmättade festen visade mina 
lokala vänner ett litet trick. När man 
börjar skymta fonduegrytans botten, får 
hedersgästen moppa omkring massan 
med sin brödgaffel och hälla den sista 
skvätten ur vinflaskan i den heta grytan. 
Vad som finns kvar av massan pyser till 
som stenarna i en bastu. ”Ostens sista 
suck”, upplyste mig mina läckergommar 
till vänner.

Efteråt pärtade det mig, att jag inte 
kom på att redan på den resan införskaffa 
en äkta schweizisk fonduegryta. Dessa 
är ofta endera krusade och polerade 
koppargrytor eller tjocka emaljerade 
grytor dekorerade med hjärtknipande 
klumpiga motiv.

Väl hemma köpte jag nämligen ett 
flott och dyrt fondueset av renlinjig 
skandinavisk design med tillhörande 
spritlampa. När ett schweiziskt par kom 
för att avlägga svarsvisit, bjöd jag dem 
stolt på fondue ur nyförvärvet.

Jag ådrog mig medlidsamma blickar. 
”Oj oj, du skulle bara ha bett oss komma 
med en riktig ostgryta. Stackars du, har 
du varit tvungen att knåpa ihop det där 
åbäket alldeles själv?”  E
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Labyrinternas 
skatter

Tokaj, det viktigaste vinområdet i Ungern, 
producerar inte bara sött vin, utan också högklassiga 

matviner. Producenterna består av både lokala 
småföretagare och vinhus i utländsk ägo.

TEXT INGA BLÅFIELD-AALTONEN
REDIGERING ANU PIIPPO

FOTO GETTY IMAGES OCH INGA BLÅFIELD-AALTONEN

Källarna i Tokaj gömmer på 
vinskatter. Förutom det söta vinet 
tokaji aszú, känt i hela världen, 
producerar Ungern också 
allt mera matviner.
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okaj ligger dryga tvåhundra 
kilometer nordost om Budapest, 
på Zemplébergens sydliga 
och ostliga sluttningar. Bakom 

gräns en ligger Slovakien, på vars sida 
två av Tokajs vinbyar har blivit. Centrum 
för området är staden Tokaj.

I den närbelägna byn Tarcali har det 
uppstått en liten finsk koloni. Juhani
Huotari, som äger en fritidsbostad i 
byn, är ordförande för den ungerska vin
klubben i Finland. Designern och inred
ningsarkitekten Tauno Tarna och hans 
galleristhustru Liisa har för sin del till
sammans med sin ungerska vän köpt upp 
och renoverat byns synagoga. Byggnaden, 
som låg i ruiner, fungerar nu som ateljé för 
gästande konstnärer. 

”I samband med byggnadsarbetet 
framkom det att marken i området är full 
av hål som en emmentalerost. Under år
hundraden har man grävt kilometervis av 
gångar för vinkällare, som genomkorsar 
marken i ett virrvarr av labyrinter”, berättar 
Tauno Tarna.

 
Maten blir lättare
Márta Wille-Baumkauff, ägare av vin
godset Pendits, är en av de nya vinmakarna 
i Ungern. Hon började odla vin år 1991 till
sammans med sin tyska man, som var läkare. 
De köpte först en 400 år gammal vinkällare 
och senare också vingårdar. Efter sin mans 
död har Márta WilleBaumkauff fortsatt med 
att driva gården tillsammans med sina söner. 
Gården har nu som första vingård i Tokaj fått 

certifikat för ekologisk odling. Metoderna är 
också biodynamiska.

När WilleBaumkauff öppnar porten 
till sin skattkammare, källarlabyrinten, kan 
man se mörkt, fuktigt källarmögel på vägg
arna. Här är temperaturen alltid konstant, 
10–12 grader, och möglet upprätthåller ock
så en lämplig fuktighet.

Vingården Pendits producerar förutom 
sött vin också torrt vitvin.

”Vitvinet på druvan Furmint passar till 
all slags mat”, intygar Márta WilleBaum
kauff.

”I Ungern äter man mycket kött. Fågel – 
såsom höns, kalkon, gås och anka – serveras 
ofta. På många restauranger, liksom ock
så i hemmen, har man dock gått över till 
 lättare mat än förr. I stället för lard har man 

Under skördetiden 
plockas druvorna i 
flera omgångar, allt 
efter som de når 
önskad utvecklings- 
grad.

Ett glas furmint mitt 
upp i vinodlingarna. 

Grillad gåslever 
och äppelskivor 
ångade i aszú 
serveras som entré. 

På många restauranger, 
liksom i hemmen, har 

man gått över till lättare 
mat än förr. 

Márta Wille-Baumkauff

”
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FAKTA
•  Förutom vinregionen Tokaj 

(officiellt Tokaj-Hegyalja) har 
Ungern tre andra stora vin-
regioner: Balaton, Eger 
och Alföld eller pustan.

•  Den bäst kända tokajern är 
tokaji aszú, ett ädelrötat sött vin 
med russintoner. Vinets söthet 
mäts i puttonyos.

•  De bäst kända ungerska 
vitvinsdruvorna är Furmint, 
Ezerjó ochHárslevelű,  
Juhfark och Kéknyelű.

•  Kända rödvinsdruvor är bl.a. 
Kadarka och Kékfrankos.

•  I Ungern produceras också 
mycket vin på druvor som har 
nått internationell spridning, 
såsom Cabernet Sauvignon 
och Chardonnay.

•  I Alkos sortiment ingår cirka 30 
ungerska viner – röda, vita och 
mousserande.

Den lilla sympatiska 
staden Tokaj är centrum 
för regionens vinhandel.

börjat använda matolja. Populära grön
saker är kål, tomater och givetvis paprika. 
Speciellt på landet odlar många sina egna 
grönsaker, eller köper dem på torget.”

Måltiden inleds ofta med en soppa. En 
ungersk specialitet är kall entrésoppa på 
frukt. Traditionella soppor och gryträtter 
är fortfarande populära – herdarna på pus
tan kokade dem en gång i tiden över öppen 
eld i en gryta kallad bogrács.

Arv efter istiden
István Szepsy, som var först om att väljas 
till Årets vinodlare i Tokaj, odlar vin i byn 
Mád. Hans släkt har odlat och tillverkat vin 
i över fyrahundra år. Szepsy påminner att 
vinet får sin kraft ur jorden. 

”Den vulkaniska jordmånen lämpar 
sig utmärkt för vinodling. När de under
jordiska vulkanerna en gång i tiden hade 
utbrott uppstod det en mycket finkornig 
jordart som kallas lössjord, som vinstock
arnas rötter med lätthet genomborrar. Löss 
är också varmare än lera, och i varm jord 
mognar druvorna snabbare, vilket betyder 

en tidigare skörd. Tack vare olika slags 
blandningar räknar vi dock med cirka 400 
olika jordarter här i Tokaj.”

István Szepsy började odla matviner av 
druvan Furmint år 2000.

”Man har gjort torra vitviner här också 
tidigare, men på restdruvor. År 1992 besluta
de jag att ändra på odlingssättet. Vinstockar
na måste beskäras, så att skörden blir min
dre men kvaliteten samtidigt bättre.”

Under produktion ligger också mousse
rande viner som blir färdiga inom ett par år. 
Givetvis producerar gården också söt tokaji 
aszú. Vingårdens ägare rekommenderar att 
det här vinet avnjutes som sådant eller till 
mat. Enligt István Szepsys tycke går till ex
empel en skiva valnötskaka utmärkt till det 
söta vinet.

”Aszú passar utmärkt också till gåslever, 
färskost och mousse på fruktbas, till exem
pel hallonmousse. Vinet är också gott till 
vilt och anka, and, fasan och viltsåser som 
serveras till dessa.”

Aszún som Szepsy roterar i sitt glas är av 
söthetsgraden fem puttonyos, och inne

håller 70 procent Furmint, 25 procent 
Hárslevelű och 5 procent Muscat. Dessa tre 
druvor är också de vanligaste i Tokaj.

Matvinerna vinner prestige
Många av vinodlarna i Tokaj är inflyttare el
ler återvändare. Judit Bott från Slovakien 
har arbetat i Sydtyrolen i Italien och i Syd
afrika. Tillsammans med sin ungerska man 
har hon arbetat målmedvetet för att få en 
egen vingård. 

” Jag är den första vinmakaren i min släkt. 
Vi köpte en gång i tiden vår första lilla vin
gård på en halv hektar i Tokaj med pengar 
vi fick i bröllopspresent. Nu har vi samman
lagt sex hektar uppdelat på fem lotter.”

En del av de ungerska vinerna säljs på 
den internationella marknaden under 
kollektiva varumärken. I Tokaj namnges 
vinerna dock vanligtvis enligt vinhuset. 
Judit Bott har avvikit från den här traditio
nen, och av god orsak. Hennes vin heter 
Bottrytis, vilket syftar till Botrytis cinerea, 
ädelrötan som ger söta viner med special
karaktär.
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Utländska storägare  
De största vinföretagen i Tokaj är i utländsk ägo. En av de 
första företagen som investerade i Ungern var det franska 
försäkringsbolaget AXA-Millésimes. År 1992 kom Stéphanie 
Berecz till Tokaj för att bli vinmakare på det franska storföreta-
gets vingård i Disznókő. Tillsammans med sin man äger hon 
nu en egen vingård och vinkällare, Kikelet, i byn Tarcali.

”De torra furmintvinerna varierar från den ena producenten 
till den andra, så det är bra att känna producenten. Å andra 
sidan kan det vara stor skillnad också på viner från samma 
gård och samma år, men från olika tegar”, säger Stéphanie 
Berecz.

Bland de första som var ute för drygt 20 år sedan var också 
Royal Tokaji, med bland annat den brittiska vinskribenten 
Hugh Johnson som delägare.

Royal Tokajis VD István Turóczi höjer Furmint till skyarna.
”Det är en storartad druva med stor potential. Vi gjorde torrt 

vitvin av Furmint för första gången år 2003. Vår målsättning 
är att skapa ett elegant matvin, men vinets syror kan ge 
vinmakaren problem. För att erhålla en lagom syra måste 
man nämligen vänta tills druvorna har utvecklat en tillräckligt 
hög sockerhalt.”

Dörrklappan med 
lejonhuvud önskar 
gästerna välkomna till 
en restaurang i byn 
Tállya.

Vinkällarna i Tokaj 
ligger ofta i sluttningar. 
Den här vinkällaren 
finns på vingodset 
Dereszlan. (nedan).

Judit Bott drömmer om att utveckla vin
provning på sin gård så att kunderna kan 
köpa en picknickkorg på gården, med vin 
och till exempel bröd och lokaltillverkad 
getost.

”Goda, torra matviner uppskattas hela 
tiden allt högre, i takt med att man börjar 
fästa allt större vikt vid högklassig och god 
mat.”

Familjen Degenfeld har rötter i Ungern, 
men har flyttat till Tyskland. De har köpt en 
vingård i Tokaj och renoverat den före detta 
vinodlarskolan där till herrgårdshotell och 
restaurang. Meningen är att alla vingårdar 
som tillhör godset Gróf Degenfeld skall ha 
övergått till ekologisk odling under år 2012. E

István Szepsy hör till de mest kända vinodlarna i Tokaj. Han har en imponerande 
och åskådlig samling av prover på den vulkaniska jordmånen i regionen.

Etiketti.fi
Läs mer om vinerna från Tokaj 

på adressen etiketti.fi.
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Spetsdelikatess
erövrar Finland

Crêpes och galetter är 
franska plättar – och lite mer.

TEXT RIITTA MALVE FOTO GETTY IMAGES
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retagne har begåvat världen med crêpen, 
en läckerhet som nu breder ut sig på allvar 
också hos oss. I sina hemtrakter har crêpes 
och galetter med fyllning utvecklats till en 
konst, som också gäller hur portionen läggs 

upp och garneras. De stora, runda och tunna plättarna –  
på sina håll talar man om tunnpannkakor – viks lika ele-
gant som man viker servetter och kan ges formen av till 
exempel en solfjäder, en båt eller en strut. Samtidigt ser 
man till att fyllningarna kikar fram på ett estetiskt och 
aptitväckande sätt.

Invånarna i Bretagne avnjuter sina platta bakverk 
på ett trivsamt crêperie eller hemma. Till morgonmålet 
kan man äta enbart crêpes, men till lunch, middag och 
familjens söndagsmåltid serveras galetter som huvud-
rätt och crêpes till efterrätt. Det hör till att servera dessa 
nationaldelikatesser särdeles till kyndelsmäss och på 
fredagar, då man brukar äta lättare.

Den största skillnaden mellan crêpen och galetten 
ligger i fyllningen: den förstnämnda har vanligtvis en 
söt fyllning och den senare en salt. 
Själva crêpen görs vanligtvis på 
vetemjöl, ägg och socker, medan 
galetten får sin typiska smak av bo-
vetemjöl. Galetten faller lättare i 
bitar då man gräddar den. Inte att 
undra på att av de två är det crêpen 
som har erövrat världen.

Inget enda rätt recept
I nordvästra hörnet av Frankrike finns en speciell skola, 
Ecole Maître Crêpier, där man kan fördjupa sig 
i crêpens och galettens hemligheter.

”Ett vanligt nybörjarproblem är rädslan för att 
kanske inte göra allt rätt. Det finns dock inte ett recept 
som är det enda rätta”, uppmuntrar skolans direktör 
Bertrand Denis.

Crêpen kan göras mörkare och frasigare genom att 
ersätta en del av vetemjölet med bovetemjöl eller korn-
mjöl. Smeten kan lättas upp med hårdvispad äggvita. 
Med mera ägg får man en snabb- och lättstekt crêpe, 
medan smör i smeten ger ett mjukare resultat. Några 
skedar honung i smeten ger gyllengul färg.

Både för crêpen och galetten gäller att den upp-
skattade spetskanten uppstår då man vispar smeten 
lämpligt mycket, men inte för mycket. Också cider 
eller öl i smeten bidrar till spetsmönstret.

Bara fantasin sätter gränser för fyllningarna. 
Den mest populära galetten i Bretagne är la complète,
med lite smör, riven ost, en skinkskiva och ett ägg. 
Som god tvåa kommer en grillkorv invirad i en galette, 
en portion man köar för på friluftsevenemang. 
Av crêpeportionerna erhåller den absoluta favoriten 

Etiketti.fi
Läs mer om cider och hitta Ecole 

Maître Crêpiers traditionella recept 

på crêpes och galetter på adressen 

etiketti.fi.

bara lite smör och socker. Det är också vanligt med en 
fyllning av karamell- eller chokladsås.

”Smakvanorna är dock i förändring. Den yngre gene-
rationen gillar kokta fyllningar i galetter, med ingredi-
enser såsom fisk, musslor och andra skaldjur, kött och 
grönsaker.”

Denis själv äter helst en galette fylld med havets  
håvor. Till den avnjuter han en sallad och en kopp cider 
eller apelsinjuice.

Smör för finländsk smak
Caféföretagaren Matti Antvuori, som driver Cafe 
Crêpe på salutorget i Helsingfors är väl insatt i crêpe-
traditionen som han anpassar till den finländska smak-
inriktningen. Han har också utvecklat en universalsmet 
för både salta och söta fyllningar. 

Under årens lopp har han provat olika fyllningar från 
ren till kantarellstuvning. De favoriter som stått på sig 
är dock de samma här som i Bretagne.

På torget gräddas crêpesen på en kantlös stek platta, 
som också säljs i modeller för 
hemanvändning. I hemför-
hållanden kan man också an-
vända en ytbelagd crêpepan-
na eller en vanlig stekpan-
na, och utomhus en mur-
grytspanna. Smeten breds 
behändigast ut med en för ända - 
målet gjord träraka.

I  B r e t a g n e  g r ä d -
das crêpes och galetter i  lard.  Antvu ori 
behandlar s na stekhällar med grisfett, men till stekning 
använder han smör.

Antvuori har lagt märke till att finländskt vetemjöl 
inte fungerar på samma sätt som franskt.

Också Tio Tikka, en annan crêpeföretagare i
Helsingfors, anser att crêpes på finskt mjöl inte blir 
lika tunna och frasiga. Tikka fick mycket publicitet i 
våras då han parkerade sin Camionette, ett crêpescafé 
på hjul, vid Glaspalatset i stadens centrum.

Frågan om hur vetemjöl beter sig är bekant för 
Tuula Sontag-Strohm, som forskar i spannmåls-
teknologi vid Helsingfors universitet.

”Om inhemskt vete inte ger tillräckligt med skum 
i smeten, kan en tredjedel av vetet ersättas med korn-
mjöl. När bubblorna kreverar vid gräddningen får man 
sannolikt den önskade frasigheten, och smeten flyter 
ut tunnare.” E

Till galetten dricker 
Bertrand Denis 
en kopp cider.

”
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lko öppnade egna Facebooksidor i april 2011. Man 
hittar sidorna på webbadressen facebook.com/alkopalvelee.
Såsom namnet anger, är sidornas viktigaste uppgift att 
erbjuda kundservice. 

”Sidorna har väckt positivt intresse. Under den första 
veckan tyckte nästan 200 personer till där dagligen. Kunskapen om 
de nya sidorna har spritt sig snabbt på opinionsaktivisternas egna 
sidor”, berättar kundrådgivaren Helena Mattila.

Hon och Alkos andra kundrådgivare Raisa Rajahalme upp
träder på Facebook med eget namn. De svarar med eget namn 
också på kundsamtal och epostrespons, så det föll sig naturligt att 
fortsätta på den här linjen också i webbtjänsten.

”Också kunderna uppträder ju där med eget namn”, säger 
Mattila.

Avspänt sakligt
I facebookprofilen Alko palvelee får diskussionen flyta fritt. Om 
man märker entydiga fel eller missuppfattningar i kommentarer
na eller diskussionen, kommer Alkos kundrådgivare med för att ge 
riktig eller preciserande information. 

På Facebook sägs saker vanligtvis utan omsvep. Också på Alko 
palveleesidorna är grundattityden vänlig och avspänd.

Kundrådgivarna är dock måna om att alltid skriva god finska. 
 ”Vi anser det viktigt att använda språket rätt, och vi uppdate

rar regelbundet våra kommunikationsfärdigheter. Kunderna kan 
framföra sin sak ledigare eller mera invecklat, men vi måste an
vända ett tydligt språk för att informationens skall förmedlas rätt”, 
säger Mattila.

Fritt att gilla!

Alkos responskanaler har nu utökats 
med Facebook. Den ena tycker till, den 
andra frågar och den tredje ger respons. 
På Facebook är diskussionen och 
informationsspridningen fri.

TEXT JOHANNA PAASIKANGAS-TELLA
ILLUSTRATION TOMI METSÄ-HEIKKILÄ

Tummen upp har blivit 
symbol för Facebook. 
Tummen står för 
att man gillar något, 
och på Facebook 
kan man gilla både 
kommentarer någon 
framfört och bre-
dare frågeställningar 
någon har öppnat 
diskussion kring.
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Information och idéer
En överväldigande andel av alla frågor Alkos kund
tjänst får gäller varor. Så är det också med frågorna på 
Facebook. Kunden kan fråga till exempel var man får 
en viss vara, eller om en dryckrekommendation för en 
viss mat.

Även om Mattila skulle ha svarat på samma eller på 
en liknande fråga tidigare, försöker hon alltid emellan
åt att hitta en ny infallsvinkel. Varje kund har en individ
uell situation och individuella behov. När diskussio
nen förs på Facebook kan också andra kunder falla in 
i diskussionen, till exempel med egna recepttips.

Däremot matar Alko inte ständigt in ny information 
på Alko palveleesidorna. Detta för att begränsa ström
men av meddelanden till de medverkande kunder
nas egna sidor. Alko syftar till att informera om aktu
aliteter och nyheter i moderat takt. En annons om att 
det söks nya försäljare har publicerats på sidorna, och 
emellanåt berättas där om någon vara, något tillbehörs
erbjudande eller om en ny menyhelhet.

 ”Vi informerar om Alkos service ungefär en eller 
två gånger i veckan. Att besvara frågorna är ändå vår 
viktigaste uppgift”, säger Mattila.

Den viktigaste uppgiften för Alkos kundtjänst 
oavsett mediet är att svara snabbt på kundernas frågor 

och att i rask takt reda ut de problem som syssel
sätter kunderna. Kundtjänsten vidarebefordrar också 
respons för att man skall kunna utveckla verksamheten 
med dess hjälp. Kundresponsen har bidragit till utveck
lingen av servicen, butikernas utseende, sortimentet 
och säsongsplaneringen.

Ett speciellt drag hos meddelanden som kommer in 
via Facebook är att de kan ses i realtid av alla, och att de 
kan kommenteras också av andra kunder. Den vägen 
kan kunderna ge Alko respons samtidigt med fler än en 
röst, och eventuellt försedd också med motargument.

 ”Vår linje är att all kundrespons inverkar”, samman
fattar Mattila. E

Kundernas frågor på Facebook besvaras av två 
kundrådgivare, Helena Mattila på bilden och 
hennes kollega Raisa Rajahalme.

Frågat på Facebook
När ordet är fritt och offentligt är det lätt att ställa frågor, och svaret går 
samtidigt till alla som går in för att läsa sidorna. Till exempel i november 
besvarades bland annat följande frågor på Alko palvelee-sidorna (översatt 
från finskan):

  Vart finns såndär likör som reklamerades i nån tidning, jag 
minns int namne, sådan me choklad och chili och den kosta 
bara lite över femman?

  Alkos svar: 
   Hejsan! 

Det torde handla om den här varan: http://alko.fi/tuotteet/
fi/602436. Du ser på varukortet var varan finns, så till 
butiken bara! Hälsningar Alkos kundtjänst / Helena

Också den här frågan är från november: 

  Vad rekommenderar ni att skaffa som tack till en absolut 
okänd gentleman som lånade ut en bogseringskrok för bilen? 
Glögg kanske?

  Alkos svar:
  Hej!
  Trevligt att höra att det finns hjälpsamma människor! 

Glögg är ett aktuellt alternativ med tanke på att det kan bli 
kallt.  Du kan också komma ihåg den okända gentleman-
nen med Alkos elektroniska present kort.

    http://www.alko.fi/fi/... 
Utlånaren av bogseringskroken blir säkert glad över 
att du kommer ihåg honom.

  Ö. Alkos kundtjänst / Raisa 

  Frågeställaren kvitterade så här:
 Morjens! Och tack för ditt svar! Det där presentkortet 

 ryms åtminstone lättare in genom springan i brevlådan, 
 så jag tror jag väljer det. :)

Att svara på 
frågorna hör till 
våra viktigaste 
uppgifter.”
Helena Mattila

”
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TEXT LINDA MARTIKAINEN FOTO KALLE KATAILA

Björneborgaren Rintala älskar hemostar
Designern Jukka Rintala lagar sällan mat 
men satsar på en snygg dukning.

Vad äter du för att orka 
i vardagslag?
Dagarna är så olika att jag äter 
ganska oregelbundet. Enkel 
och lättlagad mat är en del av 
min vardag. Vanligtvis blir det 
en enkel men god pasta, eller 
en biff med grönsaker.

Håller du dig till någon diet?
Nej, jag är allätare. Speciellt då 
det är bråttom äter jag vad som 
helst. Mässor och uppvisningar 
kräver en massa transporter 
och kånkande, så där förbränns 
överloppsenergin.

Vilka utländska smaker 
saknar du?
Jag beundrar den franska 
kokkonsten, som syns speciellt 
i lunchrätter. Också italienska 
smaker hör till mina favoriter. 
Speciellt gillar jag antipasti, 
små förrätter med en helt egen 
accent.

Hur mycket betyder det 
visuella i maten och 
dukningen för dig?
Verkligen mycket! Hemma 
dukar jag alltid vackert, för 
då smakar också enklare mat 
godare.
 
Vilka rätter och smaker 
hör till vintern?
Åtminstone olika slags soppor. 
Trattkantarellsoppa är en av 
mina favoriter, speciellt om 
man kan plocka trattisarna 
i närskogen. När man ännu 
spetsar soppan med sherry är 
resultatet riktigt gott.

Din favoritost?
Nå, jag är björneborgare, så alla 
hemostar är mina favoriter.

Din favoritdryck?
På fester njuter jag helst av 
champagne, jag tycker det är 
det bästa bubblet.

Salt eller sött?
Helst salt, men visst är till 
exempel välgjorda macaroni så 
goda att de smälter i munnen! 
Också bakelsen som bär mitt 
namn är mycket god, den är 
inte för söt.

Din hemliga last?
Gammaldags jordgubbssylt 
käkad direkt ur burken!

Ett smakminne du 
inte glömmer?
Jag storgillar fasan. Också 
andra vilträtter är riktigt goda, 
men speciellt fasangrytan jag 
gör på landet är jättegod. Jag 
lagar den på min fritidsbostad, 
när jag vill äta gott i gott 
sällskap i lugn och ro. E

För 2 personer

• 1 styckad fasan
• salt och peppar enligt smak
• 2 msk smör
• 2 schalottenlökar
•  900 g färsk eller 500 g kokt svamp,

t.ex. shiitake
• 2 dl vispgrädde
• 1½ dl portvin
• färsk persilja
• 1 lagerblad
• timjan och anis enligt smak
• salt och svartpeppar

Jukkas fasangryta 
Stycka fasanen i fyra bitar. Krydda bitarna 
med salt och peppar och bryn dem i smör.

Skär löken fint och stek den några minuter 
med svampen i en annan panna. Blanda 
vispgrädden och portvinet och vispa lätt.

Varva fasanbitarna och svamp-
lökblandningen i en gryta, gärna av gjutjärn. 
Tillsätt kryddorna. Häll blandningen av 
grädde och portvin över det hela. Ställ 
grytan i 175-gradig ugn och låt den puttra tills 
fasanbitarna är färdiga, vilket tar från en till 
en och en halv timme. Som tillbehör kan du 
servera till exempel svamppickels och stekta 
squashtärningar.

Jukka Rintala  
vill duka vackert,

för då smakar också 
enklare mat 

bättre.

makminnen



Matkaohjelma

1. päivä 
Budapestin kiertoajelu ja  viini-illallinen. Kattavan 
kaupunkikiertoajelun jälkeen neljän ruokalajin me-
nu, jonka yhteydessä viininmaistajaiset. Jokaisen 
ruokalajin kanssa esitellään ja maistellaan eri vii-
niä kuuluisalta “Villány” viinialueelta.

2. päivä 
Retki Balaton-järven viinialueelle, sisältäen viinin-
maistajaiset

3. päivä
Retki Neszmélyiin ja Budan kukkuloiden viini-
alueelle, sisältäen viininmaistajaiset

4. päivä
Retki kuuluisalle Egerin viinialueelle, sisältäen  
viininmaistajaiset. Yöpyminen Egerissä.

5. päivä
Retki Tokajiin, joka tunnetaan myös nimellä  
”Viinien kuningas, kuninkaiden viini”, sisältäen 
viininmaistajaiset.

6. päivä 
Vapaata aikaa Egerissä ennen lähtöä lento- 
asemalle.

Matkaohjelma

1. päivä
Lento Helsingistä Firenzen lentokentälle, kau-
punkikiertokävely. Ajo Pienzaan, majoittu-
minen. 

2. päivä 
Paradison viinitila Montalcinossa. Tilan eri-
koisuus on ’Mozartin viinipelto’, jossa  taus-
talla soivat  Mozartin sävellykset, joiden us-
kotaan edesauttavan viiniköynnösten lehte-
ytymistä. Maistelemme tilan kolmea viiniä, 
mm. Montalcinon Brunelloa. Lounaalle ajam-
me maatilamatkailutilalle, jossa syömme lou-
naaksi tilalla viljellyistä  raaka-aineista val-
mistettuja alkupaloja, salaattia ja paikallisia 
juustoja sekä juodaan tilan omaa viiniä Ver-
nacciaa, joka oli Michelangelon lempiviini. Il-
tapäivällä vierailemme San Gimignanon kes-
kiaikaisessa kaupungissa. 

3. päivä 
Vierailemme ensin  keskiajalta peräisin ole-
vassa Castello di Verrazzanon –viinilinnas-
sa. Kuulemme heidän viinintuotannostaan 
ja käymme  vanhoissa viini- ja oliiviöljykel-
lareissa. Maistelemme tilan viinejä (Chian-
ti Classico)  lounaalla linnan ravintolassa.  
Lounaan jälkeen ajamme Greven kylään en-
nen paluuta viinipeltojen reunustamaa Chian-
tigina-tietä pitkin takaisin Pienzaan. 

4. päivä
Tutustumme kolmanteen tunnettuun Tosca-
nan viininviljelysalueeseen, Montepulcia-
noon. Vierailemme Carlettin perheen omista-
malla Polizianon viinitilalla, ja kuulemme hei-
dän viinintuotannostaan. Näemme viinikellarit 
ja maistelemme neljää Montepulciano-viiniä 

paikallisen juuston, salamin ja bruschetta-lei-
vän  kera. Viinitilalta jatkamme Montepulcia-
non keskustaan, jossa vapaa-aikaa. Monte-
pulcianosta oli kotoisin renessanssinajan ru-
noilija Poliziano, jonka mukaan viinitila on 
saanut nimensä. Paluu illaksi Pienzaan, illal-
linen ruokajuomineen. 

5. päivä
Kaupunkikierros Sienassa. Campo-aukio on 
sienalaisille erittäin rakkaiden Palio-ratsu-
kilpailujen tapahtumapaikka! Aukiolta lähte-
vät pienet kujat, joiden varrella on arvokkai-
ta, keskiaikaisia yksityispalatseja. Kujien var-
rella myös lukuisa määrä herkkukauppo-
ja; Sienasta tulevat panforte-kakut ja riccial-
delli-pikkuleivät, villisikamakkarat ja monet 
muut herkut. Paluu Pienzaan, illallinen ruo-
kajuomineen.

6. päivä
Aamiaisen jälkeen lähtö Pienzasta kohti Fi-
renzeä. Matkan varrella pysähdymme vielä 
tunnelmallisessa Monteriggionissa ennen len-
toa Helsinkiin.

Toscanan 
viinikierrokset 
23.–28.9. ja 30.9.–5.10.2012

Unkarin 
parhaimmat viinit 
18.–23.9.2012

Chiantin, Montalcinon ja Montepulcianon viinialueet 
Toscana on aistien sinfoniaa! Maaseudulla maisemat ovat maalauk-
selliset; täällä ovat kukkulat, joiden laella on keskiaikaisia aatelisten 
linnoja ja rinteillä viiniköynnöksiä. Täältä tulee myös  Chianti-viini, joka 
on monien mielestä symboli kaikille Italian viineille. Kaupungeissa 
on runsain mitoin kulttuuritarjontaa. Majoitus on Pienzassa, Sienan 
provinssissa.  Arkkitehti Bernardo Rossellini loi kaupunkiin ihanteellisen 
kaupunkimallin renessanssin tyyliin. Kaupunkia ympäröivät Toscanan 
tyypilliset, kauniit maisemat!

Budapestin ja Unkarin kauneimmat maisemat 
yhdistettynä laadukkaisiin viinitiloihin antaa 
täysin erilaisen näkymän tähän maahan. 
Balatonin, Neszmélyin, Tokajin ja Egerin 
viinialueet ja -tilat ovat maan parhaimmistoa. 
Lopuksi viivymme Egerissä, jonka viinialueen 
kukkulat täynnä kauneutta ja potentiaalia 
ovat jalojen, hienojen ja monenlaisten viinien 
synnyinaluetta.

Matkan hinta: 1520 e Matkan hinta: 1490 e

Vielä muutama 
paikka:

Viinimatka Provinceen, 
Chateauneuf du Pape 

ja muita 
Etelä-Ranskan viinejä 

4.–9.4 ja 
20.–25.9.2012

Katso koko matkaohjelma 
lomalinja.com/viinimatkat

Hintaan sisältyy
•	Lufthansan	lennot	turistiluokassa
•	ohjelman	mukaiset	hotelliyöpymiset	
 kahden hengen huoneissa
•	ohjelman	mukaiset	retket	ja	viinin-
 maistajaiset
•	ohjelman	mukaiset	ateriat	(5	x	aamiainen,	
	 3	x	lounas,	2	x	illallinen)
•	asiantuntijaoppaan	palvelut	Firenzestä	
 alkaen koko matkan ajan

Hintaan sisältyy: 
•	Finnairin	suorat	lennot	turistiluokassa
•	ohjelman	mukaiset	hotelliyöpymiset		
 kahden hengen huoneissa
•	ohjelman	mukaiset	ateriat	(5	x	aamiainen,	
	 5	x	lounas,	3	x	illallinen)
•	ohjelman	mukaiset	retket	ja	
 viinimaistajaiset
•	asiantuntijaoppaan	palvelut	koko	matkan		
 ajan

Ilmoitus

& 010 289 8100 & 010 289  8101 ryhmät
& 010 289 8120 (Helsinki)
Puhelut 8,21 snt/puh + 17,04 snt/min.                 Palvelumaksu 14 e

Varaukset:

Etiketti_tammikuu_210x285.indd   1 5.1.2012   10:39:25
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Seppo 
Metsola 
Årets chef 
2010 
Butikschefen 
Seppo Metsola på 
Alkobutiken i sam
band med Prisma i 
Vasa valdes i slutet 
av fjolåret till Årets 
chef 2010. Inom Alko 
tänker man att ett bra 
utfört ledningsarbete 
främjar en högklassig 
kundservice. Ledning 
av kundservicen är 
en väsentlig del av 
butikschefens arbete 
på Alko. 

Vad anser Årets 
chef vara det bästa i 
ledningsarbetet? 

”Människorna, både 
kunderna och den 
egna personalen. 
Varje arbetsdag är 
olik de andra, och 
bjuder på utmaningar 
i lämplig grad”, räknar 
Seppo Metsola upp.

Årets chef inom 
Alko valdes nu för 
fjärde gången. 
Tidigare har titeln 
vunnits av Markku 
Laiho i Åbo, Antti Salo 
i Tammerfors och 
Kirsi Hietikko i Åbo.

HAR 
ALKOBUTIKEN 
ÖPPET PÅ 
SKÄRTORSDAGEN?
Speciellt under 
helgerna söks och 
efterfrågas Alkobutiker
nas öppettider flitigt. 
Öppettiderna kan 
behändigt kontrolleras 
på Alkos webbsidor på 
adressen alko.fi/butiker 
eller på servicenumret 
020 711 712 
(mån–lör 8–21).

På våren avviker 
Alkobutikernas öp
pettider från det 
normala på påsken, 
första maj och Kristi 
himmelsfärds dag. 
På skärtorsdagen 
är alla Alkobutiker 
öppna klockan 9–20. 
På långfredagen, de 
båda påskdagarna och 
påsklördagen är alla 
Alkobutiker stängda.

På valborgs mäss
aftonen 30.4 är alla 
Alkobutiker öppna 
klockan 9–18. På första 
maj är alla Alkobutiker 
stängda.

På dagen före Kristi 
himmelsfärds dag 16.5 
är alla butiker öppna 
klockan 9–20. På Kristi 
himmelsfärds dag 
17.5 är alla Alkobutiker 
stängda.

Unika ölglas 
från Alko

Under Alkos jubileumsår växer också Alkos urval av dryckes
tillbehör. I början av februari lanseras en helt ny glasserie 

som har fått namnet Etiketten. 
De första glasen i serien som når butikshyllorna är ölglasen. 

Det finns glas speciellt för ale, lager och veteöl. Glasen har formats 
så att de på bästa möjliga sätt framhäver de goda egenskaperna 
hos varje öltyp. Alkos specialister har varit med om att planera 

glasen. Alla glas säljs i förpackningar med två glas. 
En förpackning kostar 14,99 euro.

Ölglaset Veteöl  
(varunummer 833173)
I det höga, trumpet-
formade glaset får 
veteölet en vacker 
skumkrona. 
Tappa ölet försiktigt 
längs glasets insida 
för att det ymniga 
skummet inte skall 
rinna över. Glaset 
passar till allt veteöl – 
klart som grumligt,  
ljust som mörkt. 
Glaset drar 0,65 l.

Ölglaset Lager   
(varunummer 833172)
I det stora glaset med 
fot hålls lagerölet 
svalt länge, och ölets 
skumkrona får en 
värdig plats. Glaset 
passar också till 
pils och till mörk 
och stark lager. 
Glaset drar 0,8 l.

5,99 
€/st.  

(norm. 7,50 €/st.) 
Erbjudandet gäller 

1–29.2.2012.

Ölglaset Ale
(varunummer 833171) 
Glasets tulpanform styr 
de nyansrika aromerna 
hos ale lämpligt mot 
näsan. Aleglaset är ett 
bra universalglas för 
allt smakrikt öl, såsom 
porter, stout och 
många specialöl. 
Glaset drar 0,6 l. 

Med den bland yrkesfolk populära Pulltap’skorkskruven (varunummer 
009811) är det lätt att öppna vinkorkar, tack vare tvåstegstekniken. 
Öppnaren har också en liten fällkniv och en öppnare för kronkapsyler.

lko står för service
UPPGIFTER OCH FOTO ALKO
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edan ett glas mousserande vin, 
kanske rentav dessa dryck
ers drottning champagne, räck
er till för att inge en glad fest
stämning. Om man så önskar 

kan champagne avnjutas också som ge
nomgående måltidsdryck. Till exem
pel på ett litet champagne bröllop kan 
drycken serveras till såväl salta som 
söta delikatesser. 

En högklassig dryck förtjänar att hant
eras med respekt. Särarten hos de mousse
rande vinerna ligger i det stora trycket och 
bubblorna, som består ända till glaset bara 
man minns några tumregler. 

TEXT VIRPI KURJENLENTO ILLUSTRATION MIKKO VÄYRYNEN

Många av vårens och 
sommarens fester inleds 
med en skål. Med de här 
råden lyckas du med 
att öppna och servera 
mousserande vin 
lätt och tryggt.

Bevara bubblorna 
ända till glaset

3. KYL AV
I normal kylskåpstemperatur 
tar det 2–3 timmar för mousse
rande vin att svalna till lämplig 
serveringstemperatur, 5–8 
grader. I en vinkylare med lika 
delar vatten och is tar det cirka 
20 minuter. 

ända till glaset
1. TRANSPORTERA
Bubblornas väg hem från butiken är något 
som det är lönt att förbereda väl, för varan är 
ömtålig. Mousserande vin trivs i till exempel 
en kylväska skyddad för ljus och värme. 
Undvik att innehållet skvalpar omkring i 
buteljen så är det tryggare att öppna den. 
Under den kalla tiden av året lönar det sig 
inte att transportera vin långa vägar på kallt 
ställe, till exempel i bilens bagageutrymme.

2. FÖRVARA
Ställ buteljen på svalt ställe 
genast efter transporten 
och låt vinet vila ordentligt 
innan du öppnar buteljen.

Väskan skyddar vinet också 
under förvaringen. Mousse
rande vin kan förvaras stående, 
för kolsyran håller korken 
fuktad och tät.
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6. BJUD EN SKÅL
Fatta glaset i dess smala fot. Då värmer 
handen inte glaset och den vackra drycken 
med sina bubblor kommer till sin rätt. 
Glaset lyfts och blicken riktas mot dagens 
huvudperson och hedersgästerna. 
Att lyfta glaset utan stora åthävor 
och nicka är tillräckligt.

Innan du höjer glaset kan du hålla ett 
kort gratulationstal. E

4. ÖPPNA
Häng en handduk över armen då du skall till att öppna 
buteljen. Torka av buteljen.

Se hela tiden till att buteljens mynning inte är riktad 
mot någon av de närvarande. Avlägsna försiktigt 
metall folien och grimman av järntråd som omger 
korken. Om du är högerhänt fattar du buteljen stadigt 
i dess botten med höger hand och lutar buteljen så att 
den pekar uppåt i cirka 45 graders vinkel. 
Mynningsdelen med korken vilar på insidan av vänstra 
handen. Höger hand vrider buteljen och vänster hand 
bromsar korken som långsamt kryper utåt. I bästa 
fall hörs bara ett dämpat piff då trycket släpper. Om 
drycken skummar över, torkar du lugnt bort det spillda 
med handduken.

Du kan också använda en speciell öppnare för 
mousserande vin som säljs i Alkobutikerna.

 

5. HÄLL UPP
Ett tulpanformat glas är bäst för mousserande vin, för det tar på 
bästa sätt fram alla nyanserna i den eteriska drycken. Börja med 
att slå cirka en halv deciliter i varje glas och fyll på med en halv 
deciliter till när skummet har lagt sig. En helbutelj (0,75 l) ger 
6–8 glas.

Om du skall bjuda ett större sällskap på mousserande vin 
samtidigt, kan du i god tid i förväg fylla glasen ungefär till hälften. 
Sedan häller du i resten strax innan drycken skall avnjutas.

Om hela buteljen inte går åt genast, bevarar en champagne
förslutare bubblorna tills resten av drycken hälls upp.

Till såväl fisk som skinka
En måltid inleds ofta med ett lätt och fruktigt mousserande vin. Till ett sådant vin passar 
speciellt gravad lax, fiskrom, skaldjur, lufttorkad skinka och sushibitar, förutsatt att de 
innehåller bara en aning wasabi. Ett fylligt och högklassigt mousserande vin serveras ofta 
lite mindre avkylt, och det tål också kraftfullare fisk, ljust kött och hård, lagrad ost såsom 
parmesan.

Etiketti.fi
Läs mer om äktenskapet mellan 

champagne och mat på adressen 

etiketti.fi/vinkkihylly
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Mira Printz ha ndleder 
sommarjobbaren Anniina 
Melasniemi som bekantar sig 
med en butelj. (ovan)

HANGÖ ALKO
•  Areal 441 m2 (butiksyta

241 m2) 
•  Adress: Berggatan 9, 

på samma plats sedan 
början av 1980-talet.

•  Personal: på vintern 5, 
på sommaren 7

•  Avstånd från havsstranden: 
ca 800 meter

Hangö Casino är ett av 
sommarstadens land-
märken. (ovan)

Den här sångsvanen 
är van vinterbadare. (t.v.)

Nina Söderback 
bistår Anna Piiroinen vid 
valet av vin. (t.h.)

Klockan på det 
gamla vattentornet 
visar vintertid.

Tarja Kvarnström föredrar eko
logiskt och rättvisemärkta viner.

Tom Vettersten på väg att kom
plettera utbudet i hyllorna. 
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Söderns ljus  
hela året om

Finlands sydligaste Alkobutik finns i Hangö. 
När turisterna är på annat håll är stadens rytm lugn. 

TEXT MATTI VÄLIMÄKI FOTO VESA-MATTI VÄÄRÄ

angö udd är omringad av gråa 
moln. På stranden flyttar vin
den den fina sanden fram och till
baka och svanarna ser ut att frysa. 
Att ta sig ett dopp i havet nu skulle 
kräva den härdade karaktären hos 

en vinterbadare.
Nu lever Hangö inte i den årstiden då 

man kan se kunder i bara baddräkten i 
stadens Alkobutik. Butikschefen Mira
Prinz berättar, att staden är en mycket
annorlunda plats på vintern och våren än på 
sommaren.

”När turisterna ger sig av på hösten, 
börjar livet här te sig ganska lugnt och av
spänt. Då vi under sommarens toppsä
song kan ha i medeltal 600 kunder dagli
gen, Kan vi ha cirka 200 under de andra års
tiderna.”

Förberedelserna inför sommarsäsongen 
börjar dock i god tid, senast i februari– 
mars. Sommarinhopparen Anniina 
Melas niemi  har kommit för att bli inkörd 
i arbetet på Hangö Alko.

”Den här tiden på året efterfrågas till 
 exempel rödvin och specialöl. På somma
ren säljer vi mest vitvin, rosé, mousserande 
drycker och sommaröl. Då kan man komma 
till butiken för att handla till exempel ett 
mousserande vin för en strandpicknick”, 
berättar Mira Prinz.

Här talas också svenska
Till särdragen i Hangö hör också att staden 
har många svenskspråkiga invånare. Det 
här syns i dryckeskulturen.

”Akvavit är populärt. Snapsvisor hör också 
till saken”, säger Mira Prinz.

Också i butiken kan man hitta en bok med 

snapsvisor. En snabb titt i boken avslöjar att 
mer än en av de året om populära visorna 
sjungs till melodin av gamla hederliga ”Hej 
tomtegubbar”: Hej allesammans är ni redo 
för nu så börjar kalaset / Hej allesammans är 
det säkert att ni har fått nåt i glaset?

Försäljaren Tom Vettersten berättar att 
också kombinationen ärtsoppa och punsch 
ingår i den finlandssvenska traditionen.

”Även om man inte skulle tro det, passar den 
söta, varma punschen till ärtsoppa. Kombi 
nationen är omtyckt i fastlagstider, men ock
så annars på vintern”, nämner han.

Tom har svenska som modersmål, lik
som också Nina Söderback som arbetar i
butiken. Men försäljaren Alan Jeffery har 
engelska som modersmål. Alan, som re
dan i årtionden har bott i Hangö, kommer 
från Cambridge. Butikens internationella 
kunder förundrar sig ofta då de betjänas på 
elegant britt accent.

”Amerikanska turister frågar ofta varifrån 
jag kommer. Jag säger från The Cambridge. 
Många städer i USA bär namnet Cambridge, 

men givetvis finns det bara ett riktigt 
Cambridge i hela världen”, säger Alan Jeffery 
med ett skratt.

Alan Jefferys och Nina Söderbacks stark
aste område är öl, som butiken har ett brett 
sortiment av. De tipsar om en god dryck till 
påsklammet: en engelsk ale med medelstor 
humlebeska.

 
Konstnärernas och industriernas stad
De stora fönstren släpper in mycket ljus 
i Alkobutiken. Ett ögonblick ser det ut som 
om också solen tittade fram bakom moln
täcket. Även om den inte ännu har samma 
breda leende som varumärket för Hangö 
Kex kan man ändå tala om en liten smula 
av sol.

Eero Caselius har ett somrigt vitvin i sin 
kundkorg. Han presenterar sig som en pen
sionerad tjänsteman och lärare i bildkonst, 
men hangöborna känner honom också som 
bildkonstnär och poet.

Caselius styrker vår observation att 
ljuset i Hangö kan ha speciella egenskaper.

”Ljuset reflekteras från vattnet på båda 
sidor av udden. Ljuset i Hangö är unikt, det 
är en av orsakerna till att här finns många 
konstnärer. Hangö är i det här hän seendet 
lite som den danska sommarstaden 
Skagen, eller som vissa områden i Provence 
och Bretagne i Frankrike”, anmärker han.

Försäljaren Alan Jeffery har fungerat som 
guide i Hangö. Han påminner att staden 
har också sina mer urbana sidor:

”Hangö har många industrier och arbets
platser. Gästerna lägger inte nödvändigtvis 
märke till fabrikerna, för största delen av 
dem ligger bakom skogen längs vägen till 
Hangö.” 

Ljuset i Hangö 
är unikt, och det 
är en orsak till att 
här finns många 
konstnärer.”
Eero Caselius

”

 
Alkobutiker 

vi presenterat tidigare 
är butikerna i Äkäs
lompolo, Sulkava, 

Kuhmo och Kuppis.



48 ETIKETTEN 1/2012

Ekologiskt och rättvist
Tarja Kvarnström har kommit till butiken 
för att hitta ett lämpligt vitvin till lax. Det 
framgår att hon är en av slow foodaktiv
isterna i Hangö. Bland annat leder hon en 
närmatskrets på orten.

”Mat skall smaka gott, den skall vara ren 
och producenten skall få en skälig ersätt
ning. Måltiden är också en situation då man 
skall glömma brådskan. Man skall njuta av 
maten med alla sinnen”, berättar hon.

Vad skulle vara ett lämpligt slow wine till 
slow food?

”Jag anser att till exempel ekologiska 
viner och viner från den etiska handeln sitter 
fint i den här idévärlden. Det är fint att vi 
har fått allt mer av de här vinerna i sorti
menten”, säger Tarja Kvarnström.

Trevlig atmosfär
Harri Noppees kundkorg innehåller 
ett lätt sydafrikanskt vitvin som skall bli 
present, samt specialöl och italienskt röd
vin för eget bruk. 

”Jag skall tipsa frun därhemma om att 
rödvinet skulle göra sig bra med till exem
pel stekta bitar av grisinnerfilé med rösti 
och en tjock brun sås med röd, svart och 
grönpeppar”, drömmer Noppee.

Han tycker att Alkobutiken i Hangö är ett 
trevligt ställe att handla på.

”Sortimentet är brett och servicen ut

märkt. Man behöver inte irra omkring 
bland hyllorna, utan det är alltid någon som 
erbjuder hjälp och tips.”

Av samma åsikt är också Rolf Rosen-
berg, som har handlat öl och ett fylligt
chilenskt rödvin. Så tycker också 
Anna Piiroinen, som bekänner sig som en 
ivrig matlagare.

”Servicen här är helt super. Jag språkar 
alltid länge om olika slags rätter och vilka 
drycker som går ihop med dem”, berättar 
Piiroinen.

Saken bekräftas av ett diplom på väggen 
i butiken. Där sägs att det bästa service
teamet inom Alkos Nylandsdistrikt år 2010 
finns här. Ett annat diplom ger erkänsla 
bland annat för genomförandet av ett hög
klassigt butikskoncept, för att intrycket 
motsvarar butikens karaktär av special  
butik, och för kundorienterad service.

Försäljaren Marianna Laaksonen har 
tittat in i butiken med sin lilla dotter Henna 
för att hälsa på hos kollegerna medan hennes 
moderskapsledighet ännu pågår. Det säger 
kanske också något om den trevliga atmo
sfären i butiken. Marianna flyttade till 
Hangö från Österbotten för några år sedan.

”Min mamma är hemma härifrån. 
Sedan jag var liten flicka har jag drömt om 
att en gång flytta till Hangö. Jag trivs mycket 
bra här. Hangö är en trevlig, idyllisk små
stad. Och det är förstås också fint när 
sommaren kommer, och plötsligt finns 
här mycket folk, liv och vimmel”, funderar 
Marianna Laaksonen. E

Eero Caselius anser att 
Hangö har ett likadant 
ljus som Bretagne och 
Provence. (nedan)

Ett fylligt 
rödvin till 
havsfågel
Hangö erbjuder skärgårds-
menyer där havsfågel har en 
viktig plats. En lämplig dryck 
till halstrat ejderbröst är ett 
medelfylligt rödvin från Vene-
tien, till exempel en valpolicella 
classico, eller en liten fylligare 
chianti classico från Toscana. 
Till de mildare andfåglarna, 
såsom and, kricka och grågås, 
rekommenderas som regel 
ett medelfylligt, fruktigt och 
lite örtigt rödvin, medan de 
kraftigare havsfåglarna ejder 
och alfågel går bättre ihop med 
ett lite kraftfullare och fylligare 
vin med en aning ek. Speciellt 
alfågeln har redan en utpräglad 
viltsmak. 

Tips: Jan Westerling,  
restaurang Origo

Alan Jeffery är
ölspecialist. (t.v.)

Butiken i Hangö har
en bra service, anser 
Harri Noppee. (nedan)
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kexen i formen med den 
torra sidan ner. Smält försiktigt 
chokladen i vattenbad eller i 
mikrovågsugn. Låt svalna. Skär 
kolakaramellerna i små tärningar.
2. Skilj äggvitorna från gulorna. 
Slå vitorna till ett fluffigt skum i en 
ren skål. Tillsätt hälften av sockret 
och vispa tills skummet är hårt 
och blankt. Vispa grädden till 
skum i en annan skål. Smaksätt 
skummet med vaniljsocker. Vispa 
i en tredje skål ner gulorna och 
resten av sockret i den rums
varma mascarponen tills du har 
ett fluffigt skum. Vispen behöver 
inte diskas då du går över till att 
vispa ett annat skum.
3. Rör försiktigt ner gräddskum
met i mascarponesmeten. Sväng 
sedan försiktigt ner äggvite
skummet i några omgångar. 
Dela upp smeten i två lika delar. 
Sikta kakaopulvret över den ena 

hälften och rör försiktigt ut det. 
Häll i den smälta chokladen och 
rör om med ett par bohemiska 
tag.
4. Blanda varsamt ner kolabitarna 
i den andra delen av smeten och 
skeda ut den i formen ovanpå 
kexen. Doppa nya kex i mjölk
kaffet, nu på båda sidorna, fördela 
dem ovanpå kolasmeten och 
tryck till lätt. Skeda ut choklad
smeten på kexen och släta ut 
ytan lätt. 
5. Doppa resten av kexen i 
mjölkkaffet, nu igen bara på ena 
sidan, och tryck försiktigt ner dem 
ovanpå chokladsmeten med den 
torra sidan upp. Täck formen med 
plastfilm och ställ den i frysen 
för minst 5 timmar. Terrinen kan 
förvaras i frysen i upp till två 
veckor.
6. Tag ut formen ur frysen ca 15 
minuter före serveringen. Öppna 
plastfolien och stjälp upp terrinen 
på ett serveringsfat. Drag av 
resten av folien och garnera om 
du vill med choklad och kolasås. 

12—16 portioner 

•   200 g savoiardikex 
(tiramisùkex) 

•   ca 1 dl starkt, kallt kaffe
•  ca ½ dl mjölk
•  100 g mörk choklad 
•  ca 10 st. (75 g) mjuka 

gräddkola karameller (t.ex. 
Omar eller Alku)

•  2 ägg
•  1 dl socker
•  2 dl vispbar grädde
•  2 tsk vaniljsocker
•  1 burk (250 g) mascarpone 

eller annan naturell färskost
•  1 msk kakaopulver
•  (kola- eller chokladsås)

1. Klä en ca 1,5 liters form invändigt 
med plastfolie så att folien hänger 
över kanterna. Doppa ena sidan 
på en del av kexen i mjölkkaffe 
som du hällt upp i en tallrik. Lägg 

Fryst terrin 
med choklad och kola

Terrinen är nära besläktad med patén. I söt 
version är den en läcker avslutning på måltiden.

Den fylliga frysta dessert-
terrinen trivs ihop med en 
simmig cream sherry med 

nöt- och chokladtoner. 
Många anser att det är 

ett av de bästa vinvalen 
också till glass.

DRYCKFÖRSLAG

Om du vill 
servera terrinen i skivor, 

doppar du en stor 
förskärare i hett vatten 

så får du snygga 
skivor.



HELSINGFORS

Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån.

Blindprovning on 11.4 kl 17.00

 må 16.4 kl 17.00

 to 19.4 kl 17.00

 ti 24.4 kl 17.00

 må 7.5 kl 17.00

 to 24.5 kl 17.00

 ti 29.5 kl 17.00

Bättre bubbelviner to 12.4 kl 17.00

 on 18.4 kl 17.00

 må 23.4 kl 17.00

 on 25.4 kl 17.00

 to 26.4 kl 17.00

 on 9.5 kl 17.00

 ti 22.5 kl 17.00

 ti 5.6 kl 17.00

Samspelet mellan mat och vin to 3.5 kl 17.00

 to 10.5 kl 17.00

 on 23.5 kl 17.00

 må 28.5 kl 17.00

 to 31.5 kl 17.00

 må 4.6 kl 17.00

ABC om doft och smak ti 8.5 kl 17.00

 må 21.5 kl 17.00

 on 30.5 kl 17.00

Somriga viner on 6.6 kl 17.00

 to 7.6 kl 17.00

 må 11.6 kl 17.00

 ti 12.6 kl 17.00

 on 13.6 kl 17.00

 to 14.6 kl 17.00

  

JYVÄSKYLÄ

Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån

Bättre bubbelviner ti 17.4 kl 18.00

Samspelet mellan mat och vin ti 8.5 kl 17.30

Blindprovning ti 22.5 kl 18.00

Somriga viner ti 12.6 kl 18.00

 

KUOPIO 

Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Bättre bubbelviner to 26.4 kl 18.00

Blindprovning ti 15.5 kl 18.00

Somriga viner on 13.6 kl 18.00

 

LAHTIS 

Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Bättre bubbelviner to 26.4 kl 18.00

Samspelet mellan mat och vin må 14.5 kl 17.30

Blindprovning on 23.5 kl 18.00

Somriga viner on 6.6 kl 18.00

PROVNING: BÄTTRE BUBBELVINER
Du får en inblick i hur man framställer mousse-
rande vin på traditionellt sätt. Vi provar fl era olika 
viner som är gjorda enligt champagnemetoden 
– champagne, cava och andra mousserande 
 kvalitetsviner. Vi jämför dem sinsemellan för att 
känna likheter, upptäcka deras speciella egen-
skaper och se hur de skiljer sig åt. Provningen 
pågår i cirka 1,5–2 timmar.
 Medlemspriset för provningen är 19 €. 
Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
deltagarna blir 32–45 €. 

PROVNING: BLINDPROVNING
Sätt dina sinnen på prov! Blindprovning är ett kul 
sätt att utmana smaklökarna och upptäcka nya 
nyanser i ett vin. Man vet ju inte vad det är för ett 
vin man har i glaset. Du behöver inte vara en full-
fjädrad vinkännare för att vara med och blind-
prova. Också en novis hittar nya smakupplevel-
ser och får en god uppfattning om vinernas 
 komplexa karaktärer. Provningen pågår i cirka 
1,5–2 timmar.
 Medlemspriset för provningen är 19 €. 
Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
deltagarna blir 13–24 €.  

PROVNING: SOMRIGA VINER
Våren och sommaren nalkas och snart är det 
dags för examensfester och grillpartyn. Vilka 
 viner passar till somrig festmat, grillrätter och 
nyfångad fi sk? Vi provar aktuella nysläppta viner 
för vår och sommar och får goda tips om hur 
man kombinerar dem med läcker sommarmat. 
Först får vi en kort presentation av sommar-
viner och sedan provar och kommenterar vi 
 några av dem. Provningen pågår i 1,5–2 timmar.
 Medlemspriset för provningen är 19 €. 
Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
deltagarna blir 9–19 €.

KURS: SAMSPELET MELLAN MAT 
OCH VIN
Du lär dig hur man parar ihop mat och vin till en 
harmonisk helhet. Vi belyser också vinets roll i 
en lyckad meny. Du får prova viner både utan till-
tugg och tillsammans med passande smakbitar. 
Vi bjuder på en resa till världens olika kök, såväl 
klassiskt europeiska som mer etniskt betonade. 
Kursen pågår i 3–3,5 timmar.
 Medlemspriset för kursen är 38 €. Kostnaden 
för provviner som delas lika mellan del tagarna 
blir 11–21 €.

KURS: ABC OM DOFT OCH SMAK
Den perfekta grundkursen för dig som är intres-
serad av vin och vill lära dig mer. Vi ger en kort 
presentation av viner och går igenom en prov-
ningsteknik där aromerna frigörs på bästa sätt. 
Du provar dig fram till skillnaderna mellan viner 
och lär dig identifi era ett vin med hjälp av sin-
nena. Det krävs ingen tidigare vinkunskap eller 
erfarenhet av vinprovning. Kursen pågår i 1,5–2 
timmar.
 Medlemspriset för kursen är 19 €. Kostnaden 
för provviner som delas lika mellan deltagarna 
blir 6–13 €.

ULEÅBORG 

Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

Bättre bubbelviner to 26.4 kl 18.00

Blindprovning må 14.5 kl 18.00

Somriga viner on 6.6 kl 18.00

 

ROVANIEMI 

Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

Bättre bubbelviner ti 17.4 kl 18.00

Somriga viner to 24.5 kl 18.00

SEINÄJOKI 

Restaurang Marttilan talli, Kivirikko, Puskatie 38

Bättre bubbelviner to 19.4 kl 18.00

Somriga viner to 24.5 kl 18.00

TAMMERFORS 

Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Bättre bubbelviner on 11.4 kl 18.00

Blindprovning on 25.4 kl 18.00

Somriga viner on 6.6 kl 18.00

ÅBO 

Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

Bättre bubbelviner to 26.4 kl 18.00

 to 10.5 kl 18.00

Samspelet mellan mat och vin to 3.5 kl 17.30

Blindprovning må 14.5 kl 18.00

Somriga viner ti 22.5 kl 18.00

 må 4.6 kl 18.00

VASA 

Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, andra vån.

Bättre bubbelvin  to 26.4 kl 18.00

Somriga viner  to 24.5 kl 18.00

PROVA SÅ LÄR DU DIG! PROVA SÅ LÄR DU DIG! PROVA SÅ LÄR DU DIG! 
VINKURSER OCH VINPROVNINGAR UNDER VÅREN

Kurserna och provningarna är öppna för alla klubbmedlemmar, 

och som medlem får du ta med en vän.

Vi hälsar alla vinvänner välkomna 
till Etikettiklubben!

Som medlem i Etikettklubben har du ett brett utbud 

av kurser och provningar att välja bland. Dessutom får 

du en rad olika förmåner med anknytning till viner:

•  Etiketten, den enda fi nlandssvenska tidskriften om 

 mat och dryck, kommer direkt hem till dig i brevlådan.

•  Du får en spännande 20-sidig vinguide (på fi nska) 

 fl era gånger per år.

•  Ett digitalt medlemsbrev dimper ner i din e-post 

 en gång per månad – späckat med fakta, aktuella  

 händelser och förhandsinfo om nyheter i sortimentet.

•  Du kan besöka våra medlemssidor och läsa om 

 en ny vintyp och annat intressant varje månad. Inne-

 hållet förnyas kontinuerligt.

Årsavgiften är bara 19 € per år. Det är lätt att bli med-

lem. Gå in på vår hemsida www.alko.fi /etikettklubben 

eller ring 020 711 715 vardagar kl. 9–16. 

Aura Hedengren

klubbmästare

Alla kurser hålls på fi nska.

ANNONS

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas 
emot från onsdag 8 februari 2012. Övriga 
kursanmälningar börjar onsdag 15 februari 
2012. Anmäl dig genom att ringa 020 711 
5500 (vardagar 9–16).
 Etikettklubben gör gemensamma inköp 
av provviner som betalas enligt Alkos 
prislista och kostnaderna slås ut på alla del-
tagare i en kurs. 
 

Sista anmälningsdag till en kurs är 
två veckor före  respektive kursdag. 

Kursavgiften som täcker både föreläsning 
och provdrycker faktureras efter att anmäl-
ningstiden gått ut. En kurs ställs in om färre 
än tio personer har anmält sig. De anmälda 
meddelas i så fall personligen och inga 
 fak turor skickas ut.
 Obs! Anmälan är bindande. Kostnaderna 
för inköp av provviner fördelas på antalet 
 anmälda deltagare och om du uteblir så 
 måste de andra stå för din andel. Ifall du får 
förhinder så kanske en vän eller bekant kan 
komma i stället för dig?
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HELSINGFORS

Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån.

Blindprovning on 11.4 kl 17.00

 må 16.4 kl 17.00

 to 19.4 kl 17.00

 ti 24.4 kl 17.00

 må 7.5 kl 17.00

 to 24.5 kl 17.00

 ti 29.5 kl 17.00

Bättre bubbelviner to 12.4 kl 17.00

 on 18.4 kl 17.00

 må 23.4 kl 17.00

 on 25.4 kl 17.00

 to 26.4 kl 17.00

 on 9.5 kl 17.00

 ti 22.5 kl 17.00

 ti 5.6 kl 17.00

Samspelet mellan mat och vin to 3.5 kl 17.00

 to 10.5 kl 17.00

 on 23.5 kl 17.00

 må 28.5 kl 17.00

 to 31.5 kl 17.00

 må 4.6 kl 17.00

ABC om doft och smak ti 8.5 kl 17.00

 må 21.5 kl 17.00

 on 30.5 kl 17.00

Somriga viner on 6.6 kl 17.00

 to 7.6 kl 17.00

 må 11.6 kl 17.00

 ti 12.6 kl 17.00

 on 13.6 kl 17.00

 to 14.6 kl 17.00

  

JYVÄSKYLÄ

Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån

Bättre bubbelviner ti 17.4 kl 18.00

Samspelet mellan mat och vin ti 8.5 kl 17.30

Blindprovning ti 22.5 kl 18.00

Somriga viner ti 12.6 kl 18.00

 

KUOPIO 

Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Bättre bubbelviner to 26.4 kl 18.00

Blindprovning ti 15.5 kl 18.00

Somriga viner on 13.6 kl 18.00

 

LAHTIS 

Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Bättre bubbelviner to 26.4 kl 18.00

Samspelet mellan mat och vin må 14.5 kl 17.30

Blindprovning on 23.5 kl 18.00

Somriga viner on 6.6 kl 18.00

PROVNING: BÄTTRE BUBBELVINER
Du får en inblick i hur man framställer mousse-
rande vin på traditionellt sätt. Vi provar fl era olika 
viner som är gjorda enligt champagnemetoden 
– champagne, cava och andra mousserande 
 kvalitetsviner. Vi jämför dem sinsemellan för att 
känna likheter, upptäcka deras speciella egen-
skaper och se hur de skiljer sig åt. Provningen 
pågår i cirka 1,5–2 timmar.
 Medlemspriset för provningen är 19 €. 
Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
deltagarna blir 32–45 €. 

PROVNING: BLINDPROVNING
Sätt dina sinnen på prov! Blindprovning är ett kul 
sätt att utmana smaklökarna och upptäcka nya 
nyanser i ett vin. Man vet ju inte vad det är för ett 
vin man har i glaset. Du behöver inte vara en full-
fjädrad vinkännare för att vara med och blind-
prova. Också en novis hittar nya smakupplevel-
ser och får en god uppfattning om vinernas 
 komplexa karaktärer. Provningen pågår i cirka 
1,5–2 timmar.
 Medlemspriset för provningen är 19 €. 
Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
deltagarna blir 13–24 €.  

PROVNING: SOMRIGA VINER
Våren och sommaren nalkas och snart är det 
dags för examensfester och grillpartyn. Vilka 
 viner passar till somrig festmat, grillrätter och 
nyfångad fi sk? Vi provar aktuella nysläppta viner 
för vår och sommar och får goda tips om hur 
man kombinerar dem med läcker sommarmat. 
Först får vi en kort presentation av sommar-
viner och sedan provar och kommenterar vi 
 några av dem. Provningen pågår i 1,5–2 timmar.
 Medlemspriset för provningen är 19 €. 
Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
deltagarna blir 9–19 €.

KURS: SAMSPELET MELLAN MAT 
OCH VIN
Du lär dig hur man parar ihop mat och vin till en 
harmonisk helhet. Vi belyser också vinets roll i 
en lyckad meny. Du får prova viner både utan till-
tugg och tillsammans med passande smakbitar. 
Vi bjuder på en resa till världens olika kök, såväl 
klassiskt europeiska som mer etniskt betonade. 
Kursen pågår i 3–3,5 timmar.
 Medlemspriset för kursen är 38 €. Kostnaden 
för provviner som delas lika mellan del tagarna 
blir 11–21 €.

KURS: ABC OM DOFT OCH SMAK
Den perfekta grundkursen för dig som är intres-
serad av vin och vill lära dig mer. Vi ger en kort 
presentation av viner och går igenom en prov-
ningsteknik där aromerna frigörs på bästa sätt. 
Du provar dig fram till skillnaderna mellan viner 
och lär dig identifi era ett vin med hjälp av sin-
nena. Det krävs ingen tidigare vinkunskap eller 
erfarenhet av vinprovning. Kursen pågår i 1,5–2 
timmar.
 Medlemspriset för kursen är 19 €. Kostnaden 
för provviner som delas lika mellan deltagarna 
blir 6–13 €.

ULEÅBORG 

Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

Bättre bubbelviner to 26.4 kl 18.00

Blindprovning må 14.5 kl 18.00

Somriga viner on 6.6 kl 18.00

 

ROVANIEMI 

Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

Bättre bubbelviner ti 17.4 kl 18.00

Somriga viner to 24.5 kl 18.00

SEINÄJOKI 

Restaurang Marttilan talli, Kivirikko, Puskatie 38

Bättre bubbelviner to 19.4 kl 18.00

Somriga viner to 24.5 kl 18.00

TAMMERFORS 

Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Bättre bubbelviner on 11.4 kl 18.00

Blindprovning on 25.4 kl 18.00

Somriga viner on 6.6 kl 18.00

ÅBO 

Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

Bättre bubbelviner to 26.4 kl 18.00

 to 10.5 kl 18.00

Samspelet mellan mat och vin to 3.5 kl 17.30

Blindprovning må 14.5 kl 18.00

Somriga viner ti 22.5 kl 18.00

 må 4.6 kl 18.00

VASA 

Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, andra vån.

Bättre bubbelvin  to 26.4 kl 18.00

Somriga viner  to 24.5 kl 18.00

PROVA SÅ LÄR DU DIG! PROVA SÅ LÄR DU DIG! PROVA SÅ LÄR DU DIG! 
VINKURSER OCH VINPROVNINGAR UNDER VÅREN

Kurserna och provningarna är öppna för alla klubbmedlemmar, 

och som medlem får du ta med en vän.

Vi hälsar alla vinvänner välkomna 
till Etikettiklubben!

Som medlem i Etikettklubben har du ett brett utbud 

av kurser och provningar att välja bland. Dessutom får 

du en rad olika förmåner med anknytning till viner:

•  Etiketten, den enda fi nlandssvenska tidskriften om 

 mat och dryck, kommer direkt hem till dig i brevlådan.

•  Du får en spännande 20-sidig vinguide (på fi nska) 

 fl era gånger per år.

•  Ett digitalt medlemsbrev dimper ner i din e-post 

 en gång per månad – späckat med fakta, aktuella  

 händelser och förhandsinfo om nyheter i sortimentet.

•  Du kan besöka våra medlemssidor och läsa om 

 en ny vintyp och annat intressant varje månad. Inne-

 hållet förnyas kontinuerligt.

Årsavgiften är bara 19 € per år. Det är lätt att bli med-

lem. Gå in på vår hemsida www.alko.fi /etikettklubben 

eller ring 020 711 715 vardagar kl. 9–16. 

Aura Hedengren

klubbmästare

Alla kurser hålls på fi nska.

ANNONS

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas 
emot från onsdag 8 februari 2012. Övriga 
kursanmälningar börjar onsdag 15 februari 
2012. Anmäl dig genom att ringa 020 711 
5500 (vardagar 9–16).
 Etikettklubben gör gemensamma inköp 
av provviner som betalas enligt Alkos 
prislista och kostnaderna slås ut på alla del-
tagare i en kurs. 
 

Sista anmälningsdag till en kurs är 
två veckor före  respektive kursdag. 

Kursavgiften som täcker både föreläsning 
och provdrycker faktureras efter att anmäl-
ningstiden gått ut. En kurs ställs in om färre 
än tio personer har anmält sig. De anmälda 
meddelas i så fall personligen och inga 
 fak turor skickas ut.
 Obs! Anmälan är bindande. Kostnaderna 
för inköp av provviner fördelas på antalet 
 anmälda deltagare och om du uteblir så 
 måste de andra stå för din andel. Ifall du får 
förhinder så kanske en vän eller bekant kan 
komma i stället för dig?
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Hur hänger märzenöl 
och månaden mars ihop?

ALLTID AKTUELLA ETIKETTI

Etikettis webbsidor går vidare där tidningsartikeln slutar. 
 Sök svar på dina frågor på Etiketti-net, eller ge dig ut 

på en fåtöljresa inspirerad av webbsidorna.

etiketti.fi

Hur väljer jag 
drycker för buffébordet?

Vad skall vi ha 
på påskbordet?

Vad är rätt 
dryck till fisk?

Hurdana 
ursprungsbeteckningar 

har varorna 
i Alkobutikerna?
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