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ntalet responskanaler ökar hela tiden, och samtidigt ökar också de 
krav responsgivarna ställer. Inte heller en kundtidning kan vara 
framgångsrik utan växelverkan. Man måste lyssna på läsarens 
röst, och den måste göras synlig. Under årets lopp har vi gjort också 
Etikettis sidor mer interaktiva. I en fortgående läsarförfrågning kan 

du utvärdera det färskaste numret av tidningen. Frågorna är på finska, men du 
kan gärna svara också på svenska och utvärdera Etiketten. I snabbgalluparna 
kan du ge din syn på aktuella frågor om mat och dryck. Vi på redaktionen hör 
alltså läsarens röst allt oftare och snabbare. 

KRING ÅRSSKIFTET genomfördes också Etikettis stora läsarundersökning.
Det slutgiltiga resultatet har inte ännu hunnit bli färdigt när den här tidningen 
gick i tryck, men vi har redan hunnit få små smakbitar i förväg. Etiketten anses 
i första hand vara en sakkunnig, högklassig och pålitlig tidning, vilket förstås 
är toppen. Däremot var vi inte speciellt inspirerande, och därför utlyser jag en 
nyårsutmaning till alla oss som gör tidningen. Vi skall fördjupa oss i forsknings-
resultaten och arbeta flitigt för att åstadkomma en allt bättre tidning. 
Tack för alla åsikter, förslag och tankar! 

DET NYA ÅRET skapar nya förväntningar. Också på Alko har året inneburit en 
nystart. Från och med början av året har Alko en ny VD, Hille Korhonen. 
Hon berättar om både Alko och sig själv i en artikel som börjar på sidan 28.

Med vårvinterhälsning,
Sari Karjalainen
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Resultaten från TNS Gallups under-
sökning Maine ja vastuullisuus för 
fjolåret har blivit klara. Undersök-
ningen kartlade nivån på företagets 
renommé och ansvarsfullhet 
i förhållande till handelsbranschen 
som helhet, och hur bilden av före-

tagets ansvarsfullhet har utvecklats.
Det tillämpade s.k. TRI*M-

reputationsindexet var för Alko 76, 
då det i fjol var 72.

För hela handelsbranschen hade 
reputationsindexet sjunkit till 55 från 
att för år 2011 ha varit 61 .

Alkos ansvarsfullhetsindex var 
oförändrat 37, medan medeltalet 
för hela handelsbranschens 
anvarsfullhetsindex hade sjunkit 
från 31 till 23.

 

GOTT BETYG

Alkos etikprogram framskrider

Allt fler av Alkos kunder söker sig till eko- eller 
rättvisemärkta drycker. Alko har förbundit sig till att 
iaktta etiska principer i sin inköpsverksamhet. 

I korthet betyder det att Alko förutsätter att 
leverantörerna följer lagarna och de internationella 
FN-fördragen. Till exempel tillåter Alko inte att 
leverantörerna utnyttjar barnarbetskraft. Bolaget 
kräver också att leverantörerna skall följa till 
exempel mänskliga arbetstider, minimilöner och 
bestämmelser om arbetssäkerhet.

Alkos etiska program har beretts i omkring fem 
års tid. Det kommer att gälla både inhemska och 
utländska leverantörer, från småproducenter till 
importörer. Alko köper drycker från över 60 länder.

Som en del av det etiska programmet har Alko 
anslutit sig till Business Social Compliance Initiative 
(BSCI), en internationell organisation som koncen-
trerar sig på att utbreda iakttagandet av ansvarsfulla 
förfaranden i inköpsverksamhet.

”Vi har av alla producenter och importörer 
införskaffat ett intyg om att de drycker vi köper  
produceras på ett etiskt hållbart sätt”, berättar 

varugruppschef Petri Aalto som svarar för inköp av 
viner.

Ansvarsfull inköpsverksamhet omfattar en 
audition, där en oavhängig auditör granskar 
sanningshalten i intygandena, varefter man tar sig 
an eventuella olägenheter. 

”Meningen är inte att vi skall avsluta ett 
affärsförhållande då vi uppdagar problem, utan att 
vi skall utveckla verksamheten i en bättre riktning  
i samarbete med affärspartnerna”, förtydligar Petri 
Aalto Alkos verksamhetsprinciper.

Alko syftar till att vid utgången av år 2014 ha 
auditerat två tredjedelar av sina leverantörer 
i riskländerna.

Alko inledde det här programmet i fjol i Chile, som 
är det största leverantörlandet för viner i Finland. 
De viktigaste granskningsområdena, arbets- och 
människorättsfrågorna, visade sig vara i ordning hos 
de auditerade producenterna. Bristerna handlade 
närmast om tekniska bristfälligheter i dokument och 
hur direktiv för arbetssäkerheten iakttogs. De här 
bristerna skall rättas till i år.

TEXT ARJA SUOMALAINEN
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i tar ansvar

Den här spalten presenterar samhällsansvarsfrågor som är viktiga för Alko.

REDAKTÖR ANU PIIPPO 
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Hur pratar du om 
alkohol med ditt barn?

”Hos oss pratar vi med 
barnen om många saker som 
kommer upp i vardagen, 
också om alkohol. Vi försöker 
alltid svara öppet och ärligt. 
Oftast är hälsoaspekten 
och uppskattningen av den 
egna kroppen med i bilden. 
Våra idrottande barn är också väl medvetna om 
vilken mat som är hälsosam och hur man skall 
sköta sin kropp för att bli en bättre idrottare. Vårt 
äldsta barn har tillsammans med oss funderat 
på hur man kan säga nej utan att bli mobbad, om 
kompisarna bjuder på alkohol.

Vi föräldrar använder alkohol till maten och 
som bastudryck. Barnen har visat intresse för 
vad drycken heter, var den är framställd och 
hur stark den är. Vi betonar att det här med att 
smaka på alkohol är något som är aktuellt först 
då man är vuxen.”

”Finländarnas inställning till
alkohol innehåller förbud, 
skåpsuperi och dubbelmoral. 
Kanske därför är överdrivet 
drickande för många ung-
domar ett sätt att göra uppror 
och frigöra sig från gränser 
som föräldrarna har dragit.

Men vad om man dricker 
måttfullt med vin till maten, så att man njuter av 
det på gott humör i goda vänners lag? Visst är det 
en kliché, men jag anser att det samtidigt är det 
bästa sättet som föräldrarna kan lära sina barn 
alternativ till rusinriktat alkoholbruk. 

Åtminstone hittills har det varit lätt och 
naturligt att prata om saken. Vi har pratat också 
om tråkiga exempel, men utan att förfalla till 
föreläsning. Vår 16-åriga unga man deltog 
nyligen på en kryssning för gymnasieelever och 
höll sitt löfte att komma hem helskinnad. Det 
ingav förtroende.”

Anu Vartiainen, 44, 
barnträdgårdslärare

Timo Mäkinen, 45, 
art director

Tips
Läs tips för diskussioner på adressen  

www.lastenseurassa.fi/v3_puhu.php.

Det bio dynamiska
sortimentet växer
I januari lanserade Alkobutikerna åtta nya biodyna-
miska viner, varav fyra röda och fyra vita. Av en del 
viner är partiet begränsat. På Alkos webbsidor på 
adressen alko.fi/produkter kan du se i vilka Alkobutiker 
vinerna finns. 

De biodynamiska vinerna från olika håll i Europa 
uppfyller kraven på ekologiskt vin. De odlas med en-
bart naturliga gödsel- och bekämpningsmedel. Enligt 
principerna för biodynamisk odling beaktar man därtill 
också solens, månens och planeternas rörelser.

Alkos sortiment omfattar nu närapå 170 ekologiska 
varor, varav ett tiotal också är biodynamiska.

PROVKÖPEN FORTSATTE 
Under fjolårets lopp utfördes två 
provköpsbesök i varje Alkobutik 
för att granska hur reglerna för 
ålderskontrollen följs. Dessa s.k. 
mystery shopping-besök gav ett 
gott resultat: vid 82 besök av hundra 
uppmanades köparen visa leg.

I samband med mystery shopping 
köper ungdomar som fyllt 18 år 
svaga alkoholdrycker och unga 
personer som fyllt 20 år svaga eller 
starka drycker. Förutom att åldern 
kontrolleras är det viktigt att unga 
kunder bemöts vänligt och respekt-
fullt i Alkobutikerna.

Symbolerna för 
biodynamiska 
och ekologiska 
varor hittar du på 
hylletiketterna 
i Alkobutiken. 
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Välsmaklig

Australien är ett 
mångsidigare vinland än 
vad dess rykte anger. Den 
nyaste trenden är de svala 

produktionsregionerna, men 
också gamla områden lyckas 

prestera överraskningar.
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inindustrin i Aus
tralien har under 
de två senaste 
årtiondena upp
levt en armbryt
ning i kulisser
na. Det ser ut 
s om om vän
nerna av kvali
tetsviner världen 
över skulle kam
ma hem vinsten.

Australiensiska viner blev mycket 
populära på 1980talet. Efterfrågan ledde 
till att man frenetiskt planterade druvor av 
alla de slag överallt. På de heta högplatå
erna grundades konstbevattnade vin
odlingar. Det ledde snabbt till överproduk
tion i de billigare prisklasserna. Man talade  
om vinsjön.

Samtidigt fattade den inflytelserika 
amerikan ska vinkritikern Robert Parker 
tycke för de stora, fruktiga shiraz vinerna 

från Barossadalen. De här prestigevinerna 
stal för ett ögonblick showen på den  
internationella scenen, och de övriga 
region erna i det jättelika landet hamnade 
i skymundan för såväl rampljusen som 
investerarnas intresse.

 
På jordmånens villkor
En rad producenter utförde dock i all still
het forskningsarbete bokstavligen på gräs
rotsnivå. Brian Croser var en av de första 
vinmakarna i Australien som ansåg att en 
viss druva skulle vara lämpad för ett visst 
område, för dess unika jordmån och klimat. 

”En vinstil bör utgå från var druvan växer. 
Det är inte vinmakaren som är avgöran
de, utan terroiren – den unika kombinatio
nen av topografi, jordmån och klimat – som 
filtreras upp i vinstocken och dess frukt.” 

Croser inledde sin forskningsresa 
redan på 1970talet. Han införskaffade en 
liten jordlott nära Adelaide och började 
odla Chardonnay. Snart hade han skapat 

Kengurun är
inte en sällsynt syn 
i australiensiska 
vingårdar. 



Margaret River – Cabernet 
Sauvignon, Merlot  
och Chardonnay

Mount Barker – Shiraz och 
Riesling

Clare Valley – Riesling och 
Shiraz

Barossa Valley – Shiraz

Eden Valley – Riesling och 
Shiraz

McLaren Vale – Shiraz och 
 Cabernet Sauvignon

Adelaide Hills – Chardonnay 
och Sauvignon Blanc

Coonawarra – Cabernet 
Sauvignon 

Great Western – Shiraz och 
Riesling

Mount Macedon – Pinot Noir

Yarra Valley – Pinot Noir och 
Chardonnay

Mornington Peninsula – 
Pinot Noir

Bellarine Peninsula – Pinot 
Noir

Tasmania – Pinot Noir, 
 Chardonnay och Riesling, 
speciellt för mousserande vin

King Valley – Nebbiolo och 
Sangiovese

Rutherglen – Muscat à Petits 
Grains och Muscadelle

Mudgee – Shiraz

Hunter Valley – Shiraz och 
Sémillon

BRIANS TUMREGEL

Brian Croser tog sig redan på 1970-talet an att utreda hur 
olika druvor och växtplatser passade varandra. Här under 
finns hans tumregel. Då man läser den bör man komma 
ihåg att samma druva på två olika växtplatser givetvis inte 
ger två likadana viner.
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En vinstil bör utgå 
från var druvan växer.”

Brian Croser

”

vinhuset Petaluma, som nådde så stor 
berömdhet att bryggerijätten Lion Nathan 
beslutade att köpa upp företaget i början av 
2000talet. Då hade Crosers arbete redan 
hunnit inspirera en helt ny generation av 
motiverade och utbildade vinmakare.

”Dessutom har Australien flotta terroir er, 
vars gamla jordmån och stabila väderleks
förhållanden skapar fina förutsättningar 
för produktion av högklassiga viner.”

Croser säger att förskjutningen av tyngd
punkten till kvalitetsviner inte var en trend 
som uppstod främst ur marknads krafternas 
pendelrörelse, utan ur vin industrins egna 
ambitioner.

I dag har takten för aussievinernas 
frammarsch angivits av de svalare växt
områdena i landets sydöstra del och 
Tasmanien, och av de druvor som lämpar 
sig för dem, såsom Pinot Noir, Chardonnay 
och Riesling.

”Australien återgår till mångformig
heten”, sammanfattar Croser.

Brian Croser är grund-
are av vingården 
Petaluma och en av 
de stora namnen 
i Australiens vinvärld. 

Australiens gamla 
jordmån erbjuder 
i samverkan med 
topografin och 
klimatet varierande 
terroirer.

Adelaide är den 
femte största staden 
i Australien. Adelaide 
kallas ofta landets 
vinhuvudstad.



Överraska påskgästerna med att servera 
lammköttet under ett grönt flor. Festen blir en 
garanterad framgång om köttet får sällskap av 
knaperstekt ris med vårliga grönsaker, och ett 
glas shiraz, givetvis också det från Australien.

ÖRT- OCH PISTAGEGRATINERAD
LAMMKARRÉ MED STEKT 
SPENATRIS
4 portioner

• 3 vitlöksklyftor
• 1 dl örter, t.ex. bladpersilja, mynta

och/eller gräslökt 
• 100 g skalade pistaschnötter (inte salta)
• 1 dl olivolja
• det rivna skalet och saften av 1 ekocitron 
• ca 800 g lammkarré
• salt, svartpeppar ur kvarn

Till stekning:
• en blandning av smör och olja

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN FOTO LAURA RIIHELÄ, GLAS OCH DRYCKFÖRSLAG ALKO ÖVRIGA FÖREMÅL ÄR FOTOREKVISITA

Lammet får den annalkande 
våren till ära ett grönskande 
täcke av örter och 
pistagenötter. Färgstegen 
är komplett när lammet 
hamnar mitt i det knapriga 
spenatriset.
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Överraska påskgästerna med att servera 

Lamm och 
rödvin matchar perfekt

STEKT SPENATRIS
4 portioner

• 1 schalottenlök
• 2 vitlöksklyftor
• ca ¾ dl olivolja
• ca 8 dl kokt, kallt jasmin- eller basmatiris
• 1 dl ärter
• salladsspenat 
• (några kokta, platta ärtskidor)
• 2 msk citronsaft
• salt, svartpeppar ur kvarn 

1. Skala och hacka löken. Fräs hacket några 
minuter i olja i en stekpanna på medelvärme.
2. Tillsätt riset, ärterna och salladsspenaten. 
Stek under omrörning. Tillsätt ärtskidorna, om 
du så önskar. Smaksätt med citronsaft, salt och 
peppar.
 

Dryckförslag:  Lammköttet med sin personliga smak tillåter ett kraftfullt vin.
En medelfyllig eller fyllig shiraz passar utmärkt till lammkarrén.

Till servering
• stekt spenatris, en grönsallad

1. Värm ugnen till 200 grader.
2. Skala vitlöksklyftorna och lägg dem i en skål 
tillsammans med örterna. Krossa nötterna. 
Lägg dem, citronsaften och det rivna skalet i 
skålen.
Tillsätt först hälften av oljan. Kör till en grov 
massa med stavmixer. Tillsätt så mycket olja 
att blandningen förblir stabbig, men ändå kan 
bredas ut.
3. Bryn lammköttet snyggt i en blandning av 
smör och olja i en stekpanna. Salta och peppra. 
Bred ut pistagepastan på köttet.
4. Stek 10–12 minuter i ugnen. Om du 
använder stektermometer tar du ut köttet då 
mätaren pekar på 58 grader. Täck köttet med 
aluminium folie och låt det vila ca 10 minuter. 
Du kan eventuellt skära köttet till kotletter. 
Servera med spenatris.



En gammal ny värld
Att öppna nya spår innebär dock inte att man 
överger allt det gamla. Dean Hewitson,
som driver en gård i Barossa Valley, be
känner sig som en andlig lärling till Brian 
Croser. 

”Barossa Valley är inte ett enhetligt om
råde, och Shiraz är inte något slags trist 
obligatorium här”, säger Hewitson.

Han producerar själv fina viner av en så 
pass överraskande druva som Mourvèdre, 
i Europa främst känd som en blanddruva i 
rhônevin. 

”Inte är där egentligen något överraskan
de. Vinstockarna har vuxit på samma ställe 
i över 150 år.” 

Vinstockarna på Hewitsons vingård Old 
Garden, veterligen från 1853, kan höra till 
världens äldsta.

Delstaten Sydaustralien står för hälften 
av hela landets vinproduktion, men för att 
få en helhetsbild måste man ställa in skär
pan på detaljnivån. Barossa Valley och någ
ra av de närliggande svalare områdena, så
som Eden Valley, Clare Valley, Maclaren 
Vale och Adelaide Hills, har klassificerats 
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Vintrenden i Australien handlar inte bara om svalare 
regioner utan också om kvalitet mera allmänt taget, tror 
Dean Hewitson, ägare av vingården Hewitson.

”Ett svalare klimat ger en stil där vinerna är lättare, 
med lägre alkohol- och tanninhalt. Vinerna är 
matvänligare än de fumliga, högoktaniga shirazvinerna. 
Svalheten är dock inget egenvärde.” 

Shiraz visar inga tecken på att vika undan. Druvan 
blandas gärna i blå druvor som är välkända från Medel-
havsområdet. Cabernet Sauvignon är på lätt nedgång, 
aromatiska vitviner på uppgång.

”I själva vinframställningen är det trendigt att vara 
naturlig – man använder sig av vildjäst, bevarar druv-
klasarna hela och är försiktigare med att använda ek.”

Vinindustrin beaktar också i allt högre grad miljöfrågor. 
Till exempel Hewitsons gård för bok över sitt kolspår, 
som numera är nästan neutralt.

”Nyckelordet är terroir. Viktigare än valet av druva 
är att hitta en lämplig växtplats för den.” Endruvsviner, 
inom vilka Hewitson själv är en av pionjärerna, kommer 
att öka i antal. ”Italienska och spanska druvor är nu en 
marknadstrend, men vinstockarna är så unga att deras 
potential visar sig först om 5–10 år.”

Australiens vinvindar

Barossa Valley är inte 
ett enhetligt område.”

Dean Hewitson

”

Dean Hewitson är 
också vinmakare 
för sitt vinhus.

De äldsta Mourvèdre- 
stockarna på 
vingården Hewitson 
har över 150 år 
på nacken.
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med den allmänna beteckningen ”Adelaide 
superzone”.

”Det här området omfattar sluttningar 
med varierande temperaturer, jordmåner 
och inriktningar, för vilka man kan hitta 
skräddarsydda druvor”, utmålar Hewitson.

Den storartade småskaligheten
Storhet är inte ett hinder för kvalitet. Stor
bolaget Penfolds producerar viner bland 
annat i Barossa Valley, och dess mest be
römda enskilda produkt Penfolds Grange 
görs huvudsakligen på Shiraz. 

Produktionsvolymen för Grange är dock 
liten, till och med hälften mindre än för 
många prestigefulla vingårdar i Bordeaux. 
Desto större är den uppskattning vinet 
röner. Knappast något annat australien
siskt vin nämns med samma respekt, och 
ofta karakteriseras Grange Australiens och 
hela södra halvklotets enda premier cruvin.

Peter Gago är ledande vinmakare hos 
Penfolds. Han har förädlat över 20 års
skördar till vin och intill de senaste åren 
ansvarat personligen för framställningen 
av Grange. Hans hemlighet är att tänka 
i smått.

”Man talar om Penfolds som ett stort 
varumärke, men själv talar jag hellre om en 
kultur. Vår kultur är att vi arbetar som ett 
team. Trohet är något man inte kan köpa, 
utan något man måste förtjäna.” 

Peters team har medarbetare som har 
sett över 30 skördar, en har rentav nått upp 
till hela 52.

Penfolds utbud täcker en sällsynt vid 
palett av vinstilar.

”Vi gör viner från små enskilda tegar, 
å andra sidan gör vi viner där vi blandar 
druvor från tio olika områden”.

Peters syn på de australiensiska vinerna 
är pluralistisk. Han tror på att det behövs 
både buteljerat solsken och boutiqueviner.

”När vinindustrin mognar blir den mång
sidigare och producenterna mera själv
säkra. I sista hand är det konsumenten som 
vinner. Man kan inte tilltala alla. Men för
söka kan man alltid”, säger Peter Gago med 
ett skratt. E

Man kan inte tilltala alla. 
Men försöka kan 

man ju alltid.”
Peter Gago

”

Peter Gago är en pris-
belönt vinmakare. Den 
färskaste utnämningen 
till ”Winemaker’s 
Winemaker” erhöll han 
i fjol i Düsseldorf.
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FÖR VINENTUSIASTENS SAK 

Sedan oktober i fjol har Karina Tiihonen 
fungerat som inköpare av australiensiska 
viner för Alko. Hon berömmer den finländska 
vinentusiasternas mångsidiga smak. En livlig 
vinkultur gör hennes arbete inspirerande. 

”Jag har alltid varit intresserad av ett 
konsumentcentrerat synsätt”, motiverar Karina. 

Nummer ett inom svala växtplatser i Australien är 
delstaten Victoria, och det tills vidare bäst kända 
området där är Yarra Valley i närheten av Melbourne. 
Den svarta hästen i loppet är Tasmanien.

”Att odla vin i ett svalt klimat kräver ett kunnande 
som inte nödvändigtivs tidigare var tillgänglig för alla”, 
förklarar Natalie Fryar, vinmakare på vingården Jansz, 
den nya trenden. 

”I ett svalt klimat ger naturen mindre skördar, vilket 
innebär större investeringar och risker – och givetvis 
en större belöning i form av bättre viner”, säger hon 
med ett leende.

Ön Tasmanien söder om Melbourne har byggt 
upp en reputation som ett område där man kan 
druvor som Pinot Noir, Chardonnay och Sauvignon 

Blanc. Speciellt har ön profilerat sig som producent av 
 mousserande viner.

En av fördelarna med att ön ligger avsides är 
renheten. Vingårdarna är koncentrerade på öns 
nordsida, där regnet som faller delvis har sitt ursprung 
i de antarktiska glaciärerna.

Jansz producerar enbart mousserande viner.
”Klimatet är idealiskt för oss. Druvorna mognar 

långsamt, och de hinner utveckla de friska syror som 
ett gott mousserande vin kräver.”

Jansz var föst i Tasmanien om att tillverka mous-
serande vin med den traditionella metoden. Också 
druvorna är de samma som används för champagne: 
Pinot Noir, Pinot Meunier och Chardonnay.

Tasmanien är coolt

Tasmanien

Sydaustralien Sydöstra Australien
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Gryträtter är förmånliga. 
När förberedelserna väl är gjorda lagar 

maten nästan sig själv. Man kan använda 
säsongens råvaror och närmat. Det är dags att gräva 

fram grytan om den samlar damm längst inne i skåpet.

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN FOTO LAURA RIIHELÄ 
DRYCKFÖRSLAG OCH GLAS ALKO GRYTOR OCH SERVIS CHEZ MARIUS, 

STOCKMANN OCH FOTOREKVISITA

GODA

n bra gryta är inte billig i inköp, men  betalar igen sig 
under årens lopp. Jonna Dammertden- Saikku och
Marius Saikku i köksbutiken Chez Marius ger här 
några tips för valet.

Vid köp av en gryta är det viktigt att tänka på vad 
den skall användas till. Om du ofta lagar fiskmat lönar det 
sig att skaffa en gryta med emalj eller annan ytbeläggning. 
Då sugs lukt och smak inte in i grytans porer. Om du lagar mest 
kötträtter kan du välja också en gryta utan ytbeläggning.

Grytans storlek är viktig av många orsaker. Grytan skall 
få plats i ugnen, men den skall också vara stor nog för att du 
skall kunna röra om i maten ordentligt. Dessutom blir grytmat 
vanligtvis bara bättre då man värmer om den, så det lönar sig 
att göra en stor sats.

Också din egen läggning inverkar på valet. En gjutjärns - 

 gryta kräver infettning, en lergryta blötläggning. Väljer du 
hellre ett lättskött alternativ, såsom en emaljgryta, eller till 
exempel en aluminiumgryta med ytbeläggning?

En emaljgryta kan användas till all mat, men å andra sidan 
tycker den inte om snabba temperaturväxlingar, till exempel 
att lyftas ut från kylskåpet och ställas direkt på en varm spis. 
En lergryta skall som regel blötläggas före användningen, och 
det rekommenderas oftast att den inte skall ställas på spisen. 
I övrigt kan grytor användas både på spisen och i ugnen, bara 
handtagen och knoppen är av ett material som tål hetta.

På modet just nu är ytbelagda grytor i gjutaluminium och 
tunna, lättare gjutjärnsgrytor. En stigande trend är porslins-
grytor som tål att stå på spisen. Dessa fås i flera färger.

Vid sidan av svart har vitt redan en tid varit en populär 
färg för grytor. E

GRYTOR
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KYCKLINGGRYTA MED CITRUSTONER
för 4 personer

• 1 stor broiler
• 3 msk smör
• 1 tsk salt
• 1 tsk svartpeppar
• 2 tsk rivet citronskal
• 8 små schalottenlökar
• 2 vitlöksklyftor
• 2 morötter
• ca 400 g rotselleri
• ca 2 dl höns- eller köttbuljong
• 2 dl vitvin
• 1 msk flytande honung
• några kvistar rosmarin eller timjan
• 3 msk citronsaft

1. Ställ ugnen på 200 grader. Stycka fågeln
i 8 bitar. Bryn bitarna snygga i smör i stekpanna. 
Skölj ur pannan med en skvätt vatten och häll 
skyn i en ugnsfast gryta. Gnid salt, peppar och 
rivet citronskal i köttbitarna. Lägg bitarna 
i grytan.
2. Skala och tärna löken och rotsakerna. Tillsätt 
dem i grytan.
3. Tillsätt hönsbuljongen, vitvinet, honungen 
och örtkvistarna. Lägg på locket eller täck med 
aluminiumfolie. Ställ i ugnen för ca 45 minuter. 
Smaksätt den färdiga grytan med citronsaft.
4. Servera med kokt ris och en grön sallad.

Tips: Du kan reda av grytspadet till en sås med 
majsstärkelse.

  
Dryckförslag: 
 Citruskycklingens fräscha syrlighet älskar 

 friska och fruktiga vitviner till exempel på 
druvan Sauvignon Blanc eller Riesling. Också 
mineralerna i en  nyanserad och strukturerad 
grüner veltliner passar till grytans smakvärld. 

 Veteöl har ofta citrustoner och matchar därför 
fint med den här rätten.

Högsäsongen för citrus
frukter infaller i början av 
året. De ger ugnsrätter en 
frisk, vårlig nyans. För den 
här grytan används en 
hel kyckling. 1970talets 
vardagsdelikatess är mer 
aktuell än någonsin, för 
då man själv transcherar 
en hel fågel får man 
garanterat både god 
och förmånlig mat.
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GRYTA MED KÅL OCH KANTARELLER
för 4–6 personer

• 1 dl blötlagda torkade kantareller
•  ½ litet vitkålshuvud
• 2–4 vitlöksklyftor
• 1 lök 
• 400 g rotsaker, t.ex. palsternacka 

och rotselleri
• 3 msk matolja
• 2 dl sojakross
• 4 dl + ca 6 dl grönsaksbuljong
• 1 tsk torkad körvel
• svartpeppar ur kvarn, (salt) 
• ¼ tsk torkad chili ur kvarn
• 1 msk sirap 

1. Blötlägg kantarellerna enligt instruktionerna 
här nedan.
2. Strimla kålen i tunna strimlor. Skala och skiva 
löken och rotsakerna. Fräs löken en stund i olja 
i grytan. Tillsätt sojan och 4 dl grönsaksbuljong. 
Låt sojan mjukna enligt instruktionerna på 
förpackningen. Krydda med körvel, svartpeppar 
och chili.
3. Tillsätt resten av grönsaksbuljongen, svampen, 
rotsakerna, kålen och sirapen. Låt blandningen 
koka upp, sänk värmen och lägg på locket. Låt 
småputtra omkring en halvtimme. Rör om några 
gånger under koket och tillsätt vid behov vätska.
4. Smaka av och krydda eventuellt med mera 
svartpeppar och chili. Salta vi behov.
5. Servera grytan med rågbröd eller annat bröd, 
ris eller potatis.
 

Så blötlägger du kantareller: Lägg svampen 
i ett litet kärl och häll på så mycket vatten att 
svampen täcks. Blötlägg i ca 3 timmar. Då det 
handlar om kantareller kan du använda blöt
läggningsvattnet i grytan.

 Dryckförslag: 
 Friska och fruktiga vitviner fräschar upp kål 

och kantarellgrytans lent söta smakvärld. Också 
 bäriga och friska rödviner, t.ex. på druvan 

Pinot Noir, matchar fint med den här rätten. På 
ölsidan kan man välja  lager eller fruktig  ale.

Vegetarisk 
gryta

Grytan på kål, sojakross 
och torkade kantareller är 
en läcker version av den 
välkända grytan på kål och 
malet kött. Den vegetariska 
versionen passar alla och 
håller garanterat hungern 
på behörigt avstånd.



18 ETIKETTEN 1/2013

LAXGRYTA MED ROTSAKSMOSTÄCKE
för 4 personer

• 1 lök
• 2 vitlöksklyftor
• 2 morötter 
• 2 msk matolja
• 1 burk (400–500 g) passerade tomater 
• 1 tsk socker
• 350 g skinn och benfri laxfilé
• 2 msk kaprisknoppar
• 2 dl kärnfria kalamataoliver
• 1 dl tärnade saltgurkor
• svartpeppar ur kvarn

Moset: 
• ca 1 l skalad, tärnad potatis
• ca ½ l skalad, tärnad palsternacka
• 3–4 dl het mjölk
• 1 tsk salt
• ½ tsk vitpeppar ur kvarn

1. Gör först moset. Skala och tärna rotsakerna. 
Koka 15–20 minuter under lock tills bitarna är 
mjuka. Kör till mos med elvisp. Häll i så mycket 
het mjölk att moset blir lagom tjockt. Salta och 
peppra.
2. Ta dig an grytan medan rotsakerna kokar. Skala 
och hacka löken. Skala och tärna morötterna. 
Fräs löken mjuk i olja i en gryta. Tillsätt de 
passerade tomaterna och morotstärningarna. 
Låt småputtra ca 15 minuter på svag värme.
3. Skär laxfilén i kuber. Tillsätt kuberna, kaprisen, 
oliverna och saltgurkan i grytan. Mal svartpeppar 
över anrättningen. Ytterligare salt behövs 
nödvändigtvis inte.
4. Låt blandningen småputtra ca 5 minuter tills 
laxkuberna är nästan genomkokta och häll den 
sedan i en ganska låg ugnsfast form. Spritsa eller 
skeda ut rotsaksmoset på blandningen.
5. Ställ formen i 250gradig ugn för ca 10 minuter 
eller tills ytan får en vacker färg. 
6. Servera som sådan eller med en grönsallad.

Tips: Du kan lägga också andra grön och 
rotsaker i grytan. Till exempel paprika, rotselleri 
och svamp sitter väl i grytans smakvärld.

Dryckförslag: 
Till laxgrytan med tomat kan man välja många 
slags drycker. Ett vitvin kunde vara en  riesling 
med hög syra och en aning restsocker för att 
jämna ut sältan hos saltgurkan och kaprisen. Av 
rödvinerna fungerar färsk och medelfyllig 

 chianti garanterat med tomatrika rätter.
På ölsidan framhäver friskheten hos 
en ljus  lager eller  pils de många smak
nyanserna i grytan.

Under täcket av rotsaksmos 
gömmer sig en röd laxgryta. 
Den tomatrika grytan med fisk, 
saltgurka och kaprisknoppar har 
öst inspiration ur soljankan, 
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GRYTA PÅ INNANLÅR 
MED TRE SLAGS LÖK OCH RÖDBETA
för 4 personer

• 500 g innanlår (innerstek) av nöt
• 4 schalottenlökar
• 4 vitlöksklyftor
• 500 g rödbetor (ca 4 st.)
• 1 liten purjolök
• 2 lagerblad
• ca 3 dl köttbuljong
• ca 100 g blåmögelost
• 1 msk flytande honung
• svartpeppar ur kvarn, (salt) 

Till stekning:
• 2 msk blandning av smör och olja

1. Skär köttet i kuber. Skala och klyfta löken och 
rödbetorna. Spola av purjon och skär den 
i breda skivor.
2. Bryn köttet i en blandning av smör och olja
i en gryta eller stekpanna. Om du delar upp 
köttet i några partier, så är det lättare att bryna 
det snyggt. Lägg det brynta köttet, grön
sakerna och lagerbladen i grytan och häll 
i köttbuljongen.
3. Låt grytan småputtra ca 1 timme på spisen 
eller i 175gradig ugn tills köttet är mört. Tillsätt 
vid behov köttbuljong.
4. Smula osten över anrättningen. Smaksätt 
med honung och peppar. Smaka av och salta 
vid behov, men beakta att köttbuljongen och 
osten tillför salt.
5. Servera grytan med bröd, potatis, ris eller en 
sallad.

Dryckförslag: 
Rödbetans sötma och blåmögelostens kraft 
och sälta gör grytan på innerlår till förträfflig 
ölmat. En  mörk lager eller  fruktig  ale är de 
bästa valen. Av rödvinerna kan man prova en 

 pinot noir från Nya Zeeland eller Bourgogne 
i Frankrike. I de här vinerna kan man träffa på 
rödbetstoner i såväl doften som smaken.

Den mustiga köttgrytan 
görs på innerlår. Köttet 
blir mört under långkoket 
i sällskap med tre lökar 
och en rödbeta. Den 
färdiga rätten toppas 
med blåmögelost.
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Den fjärde februari är en viktig dag i ölentusiasternas kalendrar. 
Då lanserar Alko elva unika hantverksöl.

Ölåret inleds med 
hantverksöl

ampanjen i början av året presenterar ölspecial iteter 
som inte tidigare har sålts på Alko. Också nu är till-
gången på varorna begränsad. En del av ölen är riktiga 
sällsyntheter. Alla nyheterna är nyligen utvecklade 
special partier, nio av dem inhemska och två utländska.

Den finländska ölvärldens lilla beaujolais nouveau-ögonblick 
infaller den fjärde februari. Från och med den dagen kan man 
kont rollera de olika varornas tillgänglighet på alko.fi/produkter.
Det kan hända att de här ölen säljs ut mycket fort, så det gäller att 
vara aktiv.

En ny bekantskap 
och en vild fusion 
av olika öltyper är 
danska Mikkeller 
Sort Gul Black 
India Pale Ale. 
Det mörkbruna och 
kraftigt skummande 
ölet har en lätt doft 
av grapefrukt och 
blommor. Mun- 
känslan är mycket 
fyllig. Tack vare sin 
aromatiska humle-

beska sitter ölet väl 
på ett ostbord, och 
speciellt till blå- 
mögelost. Då leker 
den rika humle- 
beskan och robusta 
maltigheten fint 
med sältan och 
fettet i osten. 

Sort Gul Black India Pale Ale

Att kombinera öl - 
typer är en ny 
trend. Det tradition-
ella belgiska gårds - 
ölet saison är torrt, 
skarpt kryddigt, 
till och med pep-
parstarkt, och med 
stor humlebeska. 
När man ger stilen 
en amerikansk 
kick med malt 
som har toner av 

citrus och mogen 
apelsin, är resultatet 
American Saison 
från Stadin Panimo. 
Det halmgula ölet 
matchar fint med 
till exempel lamm 
eller starka ostar. 
De djärvaste kan 
prova ölet med 
sushi.

Också Prykmestar 
Schwarzbock från 
Vakka-Suomen 
Panimo är en 
intressant helhet. 
Ölet, med toner 
av chokladmalt, 
lakrits och frukt, 
är en blandning av 
två underjästa öl, 
svart schwarzbier 

och fyllig bock. 
Resultatet är ett 
balanserat öl där 
man tydligt kan 
urskilja råvarorna. 
Det här ölet går ut-
märkt till gryträtter, 
stekar, hamburgare, 
korv och lufttorkad 
skinka.

Fusioner av öltyperna

American Saison

Prykmestar Schwarzbock

TEXT MIKKO SALMI RECEPT RAISA LAINE
FOTO LAURA RIIHELÄ OCH SUSA JUNNOLA

En ny bekantskap 
och en vild fusion 
av olika öltyper är 
danska Mikkeller 
Sort Gul Black
India Pale Ale.
Det mörkbruna och 
kraftigt skummande 
ölet har en lätt doft 
av grapefrukt och 
blommor. Mun-
känslan är mycket 
fyllig. Tack vare sin 
aromatiska humle

Sort Gul Black India Pale Ale

lakrits och frukt,
är en blandning av 
två underjästa öl, 
svart schwarzbier 

stekar, hamburgare, 
korv och lufttorkad 
skinka.

American Saison, 
specialitet (saison) 

Mikkeller Sort 
Gul Black India 
Pale Ale, ale (IPA)

Prykmestar 
Schwarzbock, 
mörk lager 
(schwarzbock)
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Lättlagad och chosefri 
fingermat passar fint till öl. Då 
behöver du duka fram bara 
mat, drycker, glas, en bunt små 
servetter och cocktailpinnar. 
En lämplig mängd är från tre till 
fem småportioner. Beräkna från 
två till fem stycken av varje sort 
per person.

AROMATISKA 
KYCKLINGSPETT
8 st.

•	ca	200	g	innerfiléer	av	
kyckling

•	4	grillspett	av	trä

Marinad:
•	1	msk	olivolja
•	2	tsk	sesamolja
•	1	tsk	rivet	citrongräs	
•	1	tsk	riven	ingefära
•	½	röd	chili	
•	2	tsk	limesaft
•	2	tsk	söt	sojasås	(ketjap	manis)

På	ytan:	
•	färsk	koriander,	fingersalt

1. Skär de små innerfiléerna
i tärningar. Trä upp tärningarna på 
spetten. Krossa chilin. Rör samman 
alla marinadingredienserna och 
pensla spetten med marinaden. 
Låt stå ca 30 minuter. Grilla spetten 
under ugnens grillelement  
ca 7 minuter eller tills köttbitarna 
är vackert bruna. Strö ymnigt 
med färska korianderblad och lite 
fingersalt över spetten. 
2. Servera spetten heta eller kalla.

Bjud på 
fingermat

FYLLDA ENDIVBLAD
10–12 st.

	
•	1	endiv	(sydcikoria)
•	100	g	blåmögelost	(stilton)
•	100	g	naturell	färskost
•	2	färska	fikon
•	½	dl	valnötter
•	honung	

1. Skölj endivbladen omsorgsfullt. 
Rör samman ostarna till en pasta 
och bred ut den på bladen. Garnera 
med fikonskivor och grovhackade 
nötter. 
2. Ringla honung på anrättningen 
strax innan serveringen.

ÖLGLASET	ALKO,	TEXTILER,	DEN	
VITA	SKÄRBRÄDAN	OCH	GLASET	MED	
KYCKLINGSPETTEN	ÄR	FOTOREKVISITA	
ÖVRIG	SERVIS	STOCKMANN
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LAMMCROSTINI 
ca 10 st.

•	½	lantbaguette
•	2	msk	olivolja	
•	1	vitlöksklyfta
•	150	g	malet	kött	av	

unglamm	eller	lamm
•	ca	100	g	aubergin	i	bit	
•	1	schalottenlök
•	2	tsk	tomatpuré
•	½	tsk	salt
•	grovmalen	svartpeppar
•	2	msk	smetana

Till	garnering:
•	färsk	timjan
•	flagad	pecorino

1. Krossa vitlöksklyftan och 
smaksätt oljan med den. Skiva 
baguetten och pensla skivorna 
med oljan. Rosta 5–7 minuter 
i 200-gradig ugn.
2. Bryn köttfärsen i en stek-
panna. Kärna ur auberginen 
och tärna den så fint som 
möjligt. Hacka löken. Rör ner 
aubergintärningarna och 
lökhacket i köttfärsen. Tillsätt 
tomatpurén och smetanan. 
Hetta upp röran och fördela 
den på baguetteskivorna. 
Garnera skivorna med färsk 

timjan och ostflagor.

GRILLADE TIGER- 
RÄKOR MED CHILIAIOLI
9 st.

•	1	dl	färdig	majonnäs
•	1	tsk	citronsaft
•	2	tsk	söt	chilisås
•	1	vitlöksklyfta
•	9	st.	tigerräkor	utan	skal
•	3	skivor	serrano-

eller	parmaskinka

1. Gör först dippsåsen: Smaksätt 
majonnäsen med citronsaft, 
chilisås och krossad vitlök.
2. Tina räkstjärtarna och torka 
av dem med hushållspapper. 
Skär skinkskivorna i tre strimlor 
på längden. Vira en strimla 
kring varje räkstjärt.  
Stek räkstjärtarna snabbt 
i en het stekpanna, ca 1 min. 
per sida. 
3. Servera heta med dippsåsen.

GRATINERADE 
MUSSLOR 
8 st.

•	8	kokta	grön-	eller	
blåmusslor	i	sina	skal	(säljs	
bl.a.	som	frysvara)

•	¾	dl	finriven	gruyèreost
•	2	msk	skorpmjöl	av	lite	

intorkat	lantbröd
•	1	msk	röd	pestosås
•	1	msk	olivolja
•	2	msk	finklippt	bladpersilja

För	formen:	
•	grovt	salt	

1. Tina musslorna och låt dem 
rinna av. Bred ut ett tjockt skikt 
grovt salt i en ugnsfast form. 
Lägg ut musslorna på salt-
bädden så att de står upprätt 
under hela gratineringen. 
Rör samman alla ingredienser 
för gratängsåsen och skeda 
såsen över musslorna. 
Gratinera ca 5 minuter 
i 250-gradig ugn. 
2. Servera genast.

Dryckförslag: Du kan 
arrangera en provning med 
hantverksöl. Välj ut några öl 
enligt egen smak och prov- 
smaka dem med den här 
fingermaten.

Små	cocktailpinnar	
av	trä	kan	vara	till	hjälp	
då	man	äter	musslor.
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En utgångspunkt 
då man vill stifta 
bekantskap med 
hantverksölen kan
vara lagerölet 
Tuplakeisari från 
Nokian Panimo. 
Det gräddkolabruna 
ölet har söt maltig-
het och honungs-

aktiga frukttoner. 
Alkoholstyrkan är 
8 procent. Med sin 
höga maltighet är 
Tuplakeisari gott 
sällskap till fetare 
mat, ugnsrostade 
rotsaker och 
svamp rätter.

Vehnäväinö från 
Teerenpeli är en 
mahognybrun, 
grumlig weizen-
bock med lätta ört- 
och banantoner. 
Ölet passar till fet 
fisk såsom lax, för 
dess fruktighet 
lämnar utrymme 
för matens smak. 

Också den lätta 
sötman i griskött 
klingar fint med 
sötman och nyans-
erna i veteölet. Till 
öltypen hör en 
alkoholstyrka som 
garanterar att ölet 
klarar av också 
tyngre såser. 

Också Zander 
Winter Ale från 
Suomenlinnan 
Panimo sitter väl 
i vårvintern. Det 
moget fruktiga, 
pomeransrika ölet 
med medelstor 

humlebeska är väl - 
balanserat, fylligt 
och starkt. Med 
dessa drag passar 
det perfekt till en 
gryträtt då det är 
smällkallt ute.

Ett annat exempel 
på ale är Kukko 
Ale från Laitilan 
Wirvoitusjuoma-
tehdas. Det är ett 
bärnstensgult, 
medelfylligt öl 
med nöt- och 
citrustoner och 
stark humlebeska. 
Det strama ölet är 

ett bra universalöl 
till mat. Dess 
karamellmaltiga 
mjukhet, fruktighet 
och tillräckliga 
beska passar till 
många kötträtter, 
rostade smaker och 
såser, till och med 
till senap.

Nørrebro Kings 
Country Brown Ale 
är ett kastanjebrunt, 
ytjäst öl med 
humlebeska utöver 
det vanliga. Ölet har 
toner av frukt och 
choklad, med en 
stomme av kexig 

karamellmalt. 
På vintern går 
denna danska 
brown ale till 
mustiga, långkokta 
rätter. Den stora 
humlebeskan till-
låter också starka 
såser.

Rejält med
vintersmaker

Tuplakeisari

Vehnäväinö

Zander Winter Ale

Kings Country Brown AleKukko Ale

Kolla	upp	
tillgängligheten	för		

hantverksölen	
på	webbadressen		
alko.fi/produkter.

Tuplakeisari, 
stark lager

Vehnäväinö, 
veteöl 
(weizenbock)

Zander  
Winter Ale, 
ale (strong ale)

Nørrebro  
Kings Country 
Brown Ale, 
ale (brown ale)

Kukko Ale, 
ale
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Efterfrågan på öl speciellt från inhemska småbryggerier har 
ökat. Kampanjen med de unika småbryggeriprodukterna som 
presenterades till Alkos 80-årsjubileum i fjol togs väl emot av såväl 
kunderna, butikerna som bryggerierna.

”Kampanjen som kör igång nu i februari presenterar elva nya 
och färska öl i en enda dukning. En del av dem har bryggts i slutet 
av fjolåret och en del i början av det här året. Kunden erbjuds en 
fin chans till att på en gång bekanta sig med bryggmästarnas 
senaste kreationer, som är verkliga prover på vad de kan”, säger 
Mika Kauppinen, varugruppschef för öl och cider på Alko.

Alla öl är specialpartier som har tillverkats i begränsat omfång 
allt efter bryggeriets kapacitet. Om tillgången på en vara är tillräck-
lig, kan den säljas ännu i maj. Alkobutikerna beslutar självständigt 
vilka av ölen de tar upp i sitt sortiment.

”Det lönar sig att följa med tillgängligheten på Alkos webbsidor, 

för i den motsvarande kampanjen i februari i fjol sålde många av 
butikerna ut varorna redan på ett par veckor”, säger Kauppinen.

”Specialpartierna erbjuder nu en imponerande palett av 
ölsmaker, inte bara den trendiga beskan utan också olika nyanser 
av malt och jäst. Det fina är att var och en – också de största av 
småbryggerierna – fräser fritt på sitt eget sätt och i sin egen skala.”

Provsmakandet blir intressant också av hur gränserna mellan 
ölstilarna har brutits ner och hur de olika öltyperna har korsats. 
Förutom hög maltighet och mogen fruktighet kan man hitta 
också aromer av rök, en och ek i en del av ölen.

Hantverksölen är bryggarnas konstverk. Lanseringen av dem är 
en speciell händelse för ölentusiasterna.

”Om efterfrågan och responsen fortfarande är positiv, är vi 
såklart villiga att köra liknande kampanjer också framöver.”

Hela öltypspaletten i en enda dukning

Koppar-
bruna Marsalkka 
Savu från Saimaan 
Juomatehdas är en 
välkommen nyhet 
för dem som gillar 
rököl. Det fylliga 

ölet med medelstor 
humlebeska och 
toner av rökmalt 
och rågbröd önskar 
sällskap av rökt 
mat och nyansrikt 
inhemskt vilt.

Svarta och fylliga 
Huvila Oak Porter 
från Malmgårds 
Bryggeri represen-
terar ekens strama 
aromvärld, där 
porterns mörka 
maltighet har 
mjukats upp med 
vaniljtoner. I doften 

kan man urskilja 
sherry, frukt och 
kaffe, som Oak 
Porter kan ersätta. 
Ölet passar också 
till chokladdesserter 
eller som en avslu-
tande digestiv. 

Mufloni Saison 
de Randonneur 
Kataja Edition från 
Beer Hunter’s är ett 
halmgult specialöl 
med toner av 
mogen citrus, barr 
och kryddiga örter. 
Det grumliga, fylliga 

hantverksölet med 
väl tilltagen humle-
beska avnjutes med 
fördel som sådant.

Rök, ek och en

Marsalkka Savu

Huvila Oak Porter

Mufloni Saison de Randonneur 
Kataja Edition

Marsalkka 
Savu, specialitet
 (rököl)

Beer Hunter’s 
Mufloni Saison 
de Randonneur 
Kataja Edition, 
specialitet (saison)

Huvila  
Oak Porter, 
stout & porter 
(imperial 
porter)
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Vilken dryck till lake?
Laken leker kring midvintern, och då 
är lakfångsterna som störst. Selma 
Wennonen fungerar som Alkos 
service- och varuutbildare 
i Helsingfors och det övriga Nyland. 
Hon berättar vilken dryck det lönar 
sig att välja till en lakmåltid.

TEXT ANU PIIPPO FOTO SUSA JUNNOLA OCH ISTOCKPHOTO

Lake är en klassisk vinterdelikatess, även om 
man numera får lake också på sommaren. 

Beroende på hur fisken är tillagad, hittar man 
matchande viner till exempel i smaktyperna friskt & 
fruktigt, generöst & rostat samt nyanserat & stukturerat. 

Om vi orienterar oss enligt regionen eller druvan 
finns en rad klassiska eller rent av självskrivna viner till 
laksoppa, såsom medelfyllig eller fyllig och på sin höjd 
återhållsamt ekad chardonnay från Australien eller USA. 
Ett annat alternativ en torr, vit viognier från Chile. Kan-
ske önskar du ett vin från gamla världen? Då hittar du 
lämpligt sällskap till laken bland till exempel rhôneviner. 
Prova gärna blandningar av områdets ofta mindre kända 
ursprungsliga druvor, såsom Grenache blanc, Clairette, 
Bourboulenc och Roussanne. Ett annat bra val från 
samma område är en vit châteauneuf-du-pape.

Man skall inte heller glömma öl. Finländarnas favorit, 
lager, är alltid ett lyckat val till laksoppa – ölet täcker inte 
laksmaken. Av starkviner är det värt att prova en mycket 

Vilken dryck går ihop med lake?

torr finosherry med utpräglad karaktär av flor, eller en 
torr och fruktig madeira, eller en madeira med bara en 
aning sötma.

Ett riktigt överraskande val till laksoppa kunde vara en 
blanc de blancs-champagne. Ett förmånligare val 
i samma riktning vore en spansk cava.” 

”

Rätt serveringstemperatur för vin?
Till att börja med: vinets temperatur har en stor betydelse för hur det upplevs. 
I Finland är rumsvärmen hög, så vanligtvis bör ett vin kylas före serveringen.

En tumregel är att drycken hellre bör vara för sval än för varm, för den blir snabbt 
varmare i glaset. Rödvin kan man ställa i kylskåpet cirka en timme före serveringen. 
Vitvin kan förvaras i kylskåpet och ställas på bordet ungefär en halv timme före 
serveringen.

Söta drycker serveras svalare än torra. Också aperitifer serveras kylda. Öl serveras 
kylskåpskalla undantaget mörkt öl, till exempel porter.

Någon gång kan man arrangera en provning, där samma dryck serveras rums-
varm och kyld till rekommenderad serveringstemperatur.”

”

På den här 
spalten besvarar 
Alkos personal

frågor kunderna
ofta ställer.
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Mot våren

Det första numret av Etiketten når butikerna i början 
av februari och är aktuellt fram till mitten av maj. 
Mera av aktuella tips om mat och drycker hittar du på 
Etikettis webbsidor på adressen etiketti.fi.

Vintern är som bäst när årets första nummer av 
Etiketten kommer ut i Alkobutikerna. Våren kikar 
dock fram både i tidningen som i tankarna.

4.2
I början av februari lanserar Alko elva unika 
hantverksöl från småbryggerier. Tillgången är 
begränsad, så det är lönt att kolla upp ut- 
budet från och med 4 februari på adressen 
alko.fi/produkter. Läs mera om de här sällsynt-
heterna i ölartikeln som börjar på sidan 20. 

12.2
Fastlagstisdagen och fastlags-
söndagen som föregår den 
berättar att det är bara sju 
veckor till påsk. Om vädret till-
låter skyndar vi ut i backen med 
varm kakao i termosen. Ibland 
kan situationen vara den rätta 
också för en toddy. Recept på 
modern, lätt toddy hittar du på 
sidorna 42–43.

Kalendern
7.2–16.5

REDAKTÖR ANU PIIPPO FOTO SUSA JUNNOLA, MIKKO HANNULA, ISTOCKPHOTO OCH LEHTIKUVA
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På Valentindagen uppvaktar man i USA speciellt sin 
hjärtevän eller den man önskar skall bli det. I Finland 
uppmärksammar man främst vännerna. Alkos sortiment 
omfattar flera mousserande viner i två deciliters butelj, 
som kan vara en trevlig överraskning. Det finns också 
ett alkoholfritt alternativ.

14.2

	 4	 5	 6		 7	 8	 9	 10	

alendern
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29.3
Långfredagen inleder påskhelgen. På påsken 
samlas många till en lugn festmåltid för första 
gången efter årsskiftet. Tips om högklassiga 
drycker hittar du i mars på Etikettis webbsidor på 
adressen etiketti.fi/ruoka-juoma. Också den här 
tidningen har lammrecept på sidan 10. 
På skärtorsdagen har Alkobutikerna öppet 9–20.

TYCK TILL OM TIDNINGEN!
Du kan ge respons om varje nummer av tidningen via Etikettis 
webbsidor. På adressen etiketti.fi finns en länk till en förfrågan,
där du kan utvärdera tidningen och framföra uppslag till artiklar. 
Du kan ge din syn också på Etiketten och gärna skriva på svenska. 
Bland alla som svarat på förfrågningen om nummer 3/2012 
utlottades Unikprodukter, som gick till Sami Peltonen 
i Reso. Grattis! Den här gången är priset tre högklassiga öppnare 
för mousserande vin (à 17,90 euro).

BERED DIG 
FÖR FESTEN
För många unga vuxna 

innebär månadsskiftet 
maj–juni studieavslutning 
och början av ett nytt 
skede i livet. Tips för 
examensfestens buffébord 
och dryckesval hittar du på 
webbsajten etiketti.fi
(sökord noutopöytä). 
Kom också ihåg Alkos 
dryckeskonsultation, som 
är gratis. Information om 
den hittar du på adressen 
alko.fi/dryckeskonsulten.

ALE VAR 
LÄSARNAS FAVORIT
Etikettis webbsidor frågade på 
senhösten sina läsare om deras 
favorit bland öltyperna. Det 
största understödet, 23 procent, 
samlade ale. Därefter kom vete - 
öl (18 %) och lager (15 %). De 
mest sällsynta favoriterna i den 
här omröstningen var pils och 
stark lager, som erhöll fyra och 
tre procent av de avgivna rös-
terna. Kolla upp den nya aktuella 
frågan på webbsajten etiketti.fi! 

Nästa nummer av 

Etiketten
utkommer

16.5

1.5
Första maj kommer inte alltid med vårsol, men oav-
sett vädret i varje fall med budskapet om att våren 
är här. Många lyser upp dagen med en butelj mous-
serande vin, som är en förträfflig måltidsdryck inte 
bara ute i det gröna. Läs mera på adressen etiketti.
fi (sökord kuohuviini). På valborgsmässoaftonen har 
Alkobutikerna öppet 9–18.
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Det är en 
nyckelfråga att det 
alltid finns någon 
i butiken som är 
beredd att hjälpa 

kunderna.”
Hille Korhonen

”
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Toppbra service
Alkos nya verkställande direktör Hille Korhonen sätter sig in i sin 
uppgift bland annat genom att besöka Alkobutiker på olika håll 
i landet. Hon säger att Alkos monopolställning förpliktar bolaget 
till att erbjuda kunderna bästa tänkbara serviceupplevelse.

TEXTJORMA LEPPÄNEN FOTO SUSA JUNNOLA

inländarna anser att Alko är landets bästa 
handelskedja. Den berömmande responsen 
gäller bland annat varusortimentet, expert
isen och serviceviljan hos personalen samt 

butikernas och Alkoombudens lägen. 
”Kundens bild av företaget grundar sig i mycket hur 

vi bemöter henne eller honom och hur vi lyckas bistå 
i valet av drycker. Kunden behöver inte känna till 
effekt iviteten hos vår inköpsfunktion eller logistik. 
Vi själva förstår att det vi levererar av nytta och värde 
bygger på att hela kedjan fungerar kundcentrerat”, 
säger Hille Korhonen

Finländarna uppskattar Alko som en ansvarsfull ak
tör och vanligtvis ifrågasätter de inte bolagets mono
polställning.

”Finlands alkoholpolitik och lagar utgör ramarna 
för vår verksamhet, och i det sammanhanget fram
hävs samhällsansvaret.  Vår ansvarsfullhet sträcker sig 

genom hela kedjan från inköpsverksamheten till för
säljningssituationen.”

Världen på en bricka
I affärsverksamheten bildar ansvarsfullheten, effektiv
iteten och den kundcentrerade verksamhetsmodellen 
en helhet, även om de ofta behandlas var för sig.

”Vi ansvarar inför ägarna, skattebetalarna och kun
derna för att vi fungerar effektivt och kundcentrerat. 
Effektiviteten möjliggör att vi kan upprätthålla ett brett 
och högklassigt sortiment och en hög servicenivå.” 

Enligt Korhonen får konsumenten många förmåner 
av att Alko är ett statligt monopol.

”Om du reser till Frankrike, Tyskland eller vil
ket som helst annat vinland, har butikerna som regel 
bara lokala viner. Alko erbjuder kunden  i princip hela 
världen på en bricka.”

”Vi är en stor köpare och en lockande partner för 
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Man kan med befog säga att Alko är den 
bästa kedjan inom handelsbranschen 
i Finland. Det framgick i fjolårets nationella 
serviceundersökning, även kallad Suomi 
tänään.

Åren 2010 och 2011 var Alko tvåa inom 
handelsbranschen i samma undersökning. 
Bland samtliga undersökta företag place-
rade sig Alko 2010–2011 på femte plats och 
2012 på fjärde plats.

Alko är bäst
inom handeln
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leverantörerna. De anställda som svarar för inköpen 
koncentrerar sig på sina egna varukategorier eller geo
grafiska områden. De känner marknaden och aktör
erna.”

Alkos anskaffningar på varje område görs med tanke 
på sortimentet som helhet samt kundernas prefer enser 
och värderingar. På butiksnivån lever sortimentet 
enligt vad kunderna köper.

”Våra kunder betalar inte för att våra varor samlar 
damm i lagren och butikshyllorna. Varorna kommer 
in genom bakdörren och går ut genom paraddörren, 
där behövs inga onödiga mellanlager. Om en vara inte 
går åt, plockas den bort. Planeringen av varuflödet ut
går från kundens behov, som varierar enligt region och 
säsong.”

Servicen överraskar
Hille Korhonen tog över sin nya uppgift vid års skiftet. 
Därförinnan besökte hon och jobbade på Alkobutiker 
på olika håll i Finland. Erfarenheten var mycket olik 
den hon fått som säsonghjälp på Alko under studie
tiden. 

”Det var mycket intressant att observera det vardag
liga arbetet och även delta i det. Som jag förstår är det 
en nyckelfråga att någon i butiken är beredd att hjälpa 
kunden. Till exempel allt arbete med att lossa laster 
och fylla på i hyllorna försöker man göra så att det all
tid finns resurser för kundservice. Till exempel under 
julsäsongen anlitade de största butikerna nattskift för 
bakgrundsarbetet. All verksamhet är inriktad på att 
bemöta kunden.”

Vår ansvarsfullhet sträcker sig
genom hela kedjan från 
inköpsverksamheten till 
försäljningssituationen.”

Hille Korhonen

”

Hille Korhonen fotograferades 
i Alkos kursutrymmen på 
Salomonsgatan i Helsing fors. 
Där arrangeras kurser  
i varukunskap, så också 
fotografierna regisserades 
som en vinprovning.



Självförsörjande ekonomi
Hille Korhonen uppskattar försäljarnas expertis också 
därför att matlagningen intar en viktig plats i familjens 
livsstil.

”Hemma hos oss sätter vi ner tid både på att planera 
maten och själva matlagningen, och på att välja match
ande vin och öl. Min man Pertti är en bra kock, och 
i köket är jag oftast i assistentrollen. Till våra principer 
hör också säsongsmat. Till exempel på vintern äter jag 
inte så mycket sallad, för det får jag från vårt växthus 
bara på sommaren.”

”Ni är ganska självförsörjande vad maten gäller. 
Vi har flera frysboxar med älg, hjort och fåglar vi själ
va har jagat. Vinterns lax hämtar vi själv från Tana. 
Kräftorna kommer från stugstranden, och av skalen 
kokar vi buljong som vi har i frysen. Också jordgubbarna, 
vinbären och äpplena får vi från stugtomten.”

”En sak som jag uppskattar är gourmetupplevelser 
i vardagen. Till exempel när man kokar kaffe i en sotig 
panna ute i skogen och äter en rågbrödsmacka med li
te renköttskorv och inhemsk ost, är det inte mycket mer 
man behöver önska. Små saker ger upphov till en stor 
upplevelse.” E

1/2013 ETIKETTEN 31

Enligt Korhonen är Alko ett genuint serviceföretag 
som förmår överraska kunderna.

”Alkos tidigare verksamhetsmodell var ganska pro
duktionscentrerad, och servicen sågs i främsta hand 
som distribution. Man sålde alkohol till dem som råkade 
infinna sig vid försäljningsdisken. Numera utgår vår 
service från att vi hjälper kunden att hitta en lämplig 
dryck för varje enskilt behov.”

”Speciellt som sortimentet är så brett önskar kunden 
service i valsituationen. Vilket slags vin eller öl passar 
till vilken mat? Vad kunde vara en lämplig present? Det 
bästa är, att vi ofta kan erbjuda kunden lösningar som 
han eller hon inte ens hade kunnat förvänta sig.”

Enligt Korhonen har det också skett en förändring 
i hur kunderna tar emot servicen.

”Efter diskkulturen var kunderna konfunderade när 
en försäljare närmade sig dem och frågade hur de kunde 
vara till hjälp. Nuförtiden vet kunderna att man får bra 
service på Alko, och förväntar sig det också. Jag under
stryker att vår uppgift inte är att främja åtgången utan 
att lösa kundens problem.” 

Ett levande intryck
Alko syftar till att vara Finlands bästa arbetsgemen
skap. Det här har ett direkt samband med hur kunden 
upplever servicen.

”Att ständigt utveckla arbetsmiljön och att upprätt
hålla arbetsglädjen och en entusiastisk atmosfär är 
viktiga saker för alla. Atmosfären i butiken är en del av 
kundupplevelsen. För att stödja detta satsar vi på att ut
bilda personalen i varukännedom, på att utveckla för
mågan att bemöta kunder samt på ledningsarbetet.”

”Målet är att arbetsmiljön och ledningsarbetet skall 
vara på en utmärkt nivå i varje enhet och butik.”

Med utbildningen säkras också att Alkobutikerna 
överallt i Finland har ett enhetligt butiksutseende.

”Vi försöker lära av varandra och dela med oss av väl
fungerande tillvägagångssätt. Meningen är givetvis in
te att utbilda försäljarna till robotar, som alltid ställer 
kunden samma frågor. Det är dock bra att förs äljaren 
förstår de olika faserna i en servicesituation, varför,  
hur och i vilken ordning man gör det ena och det 
andra.”

Även om Hille Korhonen uppskattar utbildning högt, 
betonar hon hur viktig rekryteringen är.

”En för uppgiften lämpad inställning och person
lighet är viktiga faktorer. Alla av oss är inte gjorda för 
kundservice, hur vi än skulle utbildas. De tekniska 
färdigheterna behövs, men den egentliga servicen ut
går från försäljarens person och intresse för saken. Det 
är otroligt hur mycket expertis kring drycker, mat och 
kulturer våra försäljare besitter.”

HILLE KORHONEN  
I ETT NÖTSKAL

•	51	år
•	Teknologie	licentiat
•	Fiskars,	direktör	för	produktion,	

sourcing	och	logistik,	medlem	av	
ledningsgruppen	2008–2012	

•	Iittala	Group,	logistikdirektör	2003–2007
•	Nokia,	ledningsfunktioner	för	

logistik	1996–2003
•	Familj:	ombildad	familj	med	make	och	

sammanlagt	5	barn
•	Bor	i	Esbo
•	Fritidsintressen	bland	annat	utomhusmo-

tion,	såsom	jakt,	fiske,	skidåkning,	joggning	
och	tennis	

etiketti.fi
Hille Korhonens svar på Etikettis 

frågor kan du läsa mera om också 

på webbadressen etiketti.fi.



Påvarnas
stolta 
arvingar

Châteauneuf-du-Pape skapade 
sitt rykte som hovleverantör för 
påvarna. Än idag producerar 
området stora och mångsidiga 
viner. Vinerna är bland de 
bästa i södra Rhône, och en del 
kännare anser att de hör till 
de bästa i hela Frankrike. 

TEXT MARKO PASANEN
FOTO RIITTA SOURANDER
OCH CHAPOUTIER
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inodlaren Florence Quiot går omkring på 
familjens vingård i närheten av byn Château-
neuf-du-Pape och böjer alltid då och då fram 
en druvklase som skuggas av lövverket på de 

över femtio år gamla Grenacherankorna. 
Vi är i början av september. Druvorna har redan 

erhållit en tillräckligt hög sockerhalt, men man väntar 
ännu på att tanninerna skall mogna.

”Det är bara omkring en vecka till att skörden kan 
börja. Förr i tiden inleddes den när hunden var villig 
att äta av druvorna”, minns Quiot, som representerar 
släktens trettonde vinodlargeneration.

Under hans fötter knastrar jordmånen som har 
gjort området berömt. Så långt ögat kan nå innehåller 
jorden stora, vita stenbumlingar som har slipats helt 
släta då urtida omvälvningar har fört dem med sig hit 
ända från Alperna.

”Då man talar om det här områdets terroir, talar man 
också alltid om stenarna, och inte utan orsak.”

En fördel med den steniga marken anses vara både 
att den torkar snabbt och att den lagrar och jämnar ut 
värmen.

”I verkligheten får man se upp med värmen, och också 
de plötsliga temperaturväxlingarna har sin betydelse”, 
preciserar Quiot.

Temperaturskillnaderna bidrar till att druvorna ut-
vecklar syror. En ensidigt varm växtperiod kan produ-
cera överdådigt syltiga viner. 

”Tur nog har vi mistralen”, säger Quiot till hälften på 
allvar.

Mistralen är en för regionen karakteristisk kall 
nordan vind. Den tar sats på Nordsjön, och då den 
klämmer sig in i Rhônedalen kan vindhastigheten nå 
upp till 30 sekundmeter. När vinden närmar sig Medel-
havskusten svänger den österut över Provence och kan 
kännas av ännu på Sardinien.

I Châteaneuf-du-Pape har man en kluven inställning 
till mistralen.

”Stenarna och mistralen bidrar till att mota bort sjuk-
domar”, medger Quiot, men fortsätter: ”Torkan kan 
också leda till att för mycket av vätskan i druvan av-
dunstar.” 

I värsta fall kan vindbyarna slita av vinrankor och 
till och med få jäsningen att stanna av i vineriet. När 

Floden Rhône flyter sakta 
i bakgrunden. Floddalen 
producerar kvalitetsviner. 
Precis i den här miljön hade 
påvarna sitt sommar viste 
på 1300-talet.

Vita stenar är en syn
som ofta möter en 
i Châteauneuf-du-Pape.

Michel Chapoutier 
tror på biodynamisk 
odling.
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vinden hålls inom rimliga gränser är allt 
bra. 

Mistralens förmåga att fördriva mol-
nen har för sin del bidragit till att ekologisk 
odling har blivit allmän praxis i regionen.

 
Musik för smaklökarna
Det speciella med de fylliga och kryddiga 
châteauneuf-du-pape-vinerna är att hela 13 
druvsorter är tillåtna för framställningen. 
Omsorgsfulla odlingsmetoder och ett 
skickligt blandande av druvsorterna har 
givit områdets viner ett renommé som 
må hända de bästa vinerna det varma kli-
matet kan producera.

”Området har ingen idealisk druva”, 
förklarar Charles Perrin på vingården
Beaucastel. 

”Många producenter odlar dock i praktiken 
bara Grenache, vartill de har lite av alla de 
övriga tolv druvorna på en enda teg.” 

Perrin odlar fortfarande alla tretton 
druvorna i ganska stor skala, för familjen 

tror på att alla druvorna har sin egen roll 
i den slut giltiga produkten.

”De första fem åren sker allt på Grenaches 
villkor”, beskriver Perrin husets flaggskepps-
produkt, röd Beaucastel. 

Under de nästa fem åren, då vinet ut-
vecklas, framhävs de starka sidorna hos 
Mourvèdre. ”Aromerna utvecklas från frukt-
iga till animaliska, och terroiren börjar fram-
träda.”

I bakgrunden arbetar dessutom tanninet 
från Syrah, kryddigheten från Muscardin 
och Vaccarèse samt en mjuk anstrykning av 
Cinsault.

Vinerna från Châteauneuf-du-Pape anses 
ha den största lagringspotentialen av alla syd-
franska viner.

Det är inte lätt att försöka nå fullkomlighet 
på en släktgård där nio av de anställda är 
släktingar.

”Innan vi fattar beslutet om i vilka pro-
portioner vinet blandas till, har vi 40 viner 
som har producerats av olika druvor på olika 

Rhône flyter från Alpernas 
snöiga sluttningar till Medel-
havet. I årtusenden har floden 
varit handelns och kulturens 
pulsådra för Sydfrankrike. Vid 
floden ligger ett av landets 
mest produktiva och populära 
vinområden.

Vinområdet Rhône är 
inte helt så prestigefullt som 
Bourgogne, dess angräns-
ande nordliga granne. Längs 
floden kan man dock plocka 
prestigefulla namn. Côte-Rôtie 
och Hermitage i norra Rhône 
och Châteauneuf-du-pape 
i södra Rhône hör till det 
odiskutabla främsta ledet bland 
franska vinområden. I svala 
norra Rhône dominerar Syrah, 
i södra Rhône Grenache. 

Södra Rhône producerar 
över 90 procent av allt vin 
från floddalen. Områdets 
Medelhavsklimat ger lätta och 
fruktiga viner, varav det mesta 
säljs som côtes-du-rhône. Byar 
som har meriterat sig med 
konsekvent kvalitet har rätt att 
använda ursprungsmärkningen 
Côtes-du-Rhône Villages. 
Därtill får viner från bland annat 
Gigondas, Vacqueyras och 
Rasteau säljas med angivet 
bynamn.

Geografiska variationer och 
ambitiösa producenter har 
gjort Rhône till ett område som 
kan erbjuda positiva överrask-
ningar med uttrycksfulla viner 
och ett förmånligt förhållande 
mellan pris och kvalitet. Även 
om vinerna inte hör till de 
billigaste, har de en etablerad 
popularitet i Finland.

Alkos standardsortiment 
omfattar ett trettiotal rhône-
viner, och urvalet har nyligen 
kompletterats med en vit 
côtes-du-rhône, en ekologiskt 
odlad crozes-hermitage samt 
ekologisk röd côtes-du-rhône 
i vinbox. Dessutom lanseras 
en prestigefull châteauneuf-
du-pape i vinerna som kan 
reserveras i mars.

Sakta flyter 
Rhône 

Byn Châteauneuf-du-
Pape ligger ungefär 
tjugo kilometer från 
staden Avignon (t.h.).

Byn ligger på en kulle 
omgiven av en slätt 
som är täckt med 
rundslipad flintsten (t.v.).

Charles Perrin odlar 
på sin släktgård alla 
de tretton druvor 
som är tillåtna 
i Châteauneuf- 
du-Pape.
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tegar, och av dem skall vi skapa en balanserad 
produkt. Det är som att komponera musik för 
40 instrument.”

Sök efter balans
”Jordbruk är något man aldrig talar för 
mycket om”, säger Michel Chapoutier, en 
av områdets kraftgestalter.

Han understöder en filosofi som bygger 
på terroir och biodynamisk odling.

”Mångsidigheten hos ett vin uppstår 

inte bara genom att blanda olika druvor 
eller druvpartier från olika vinlotter. 
I grund och botten härstammar den ur jord-
månens mikrobiologiska rikedom. Mikrob-
erna är den enda faktorn som förmår över-
föra mineraler, med andra ord smaker, till 
en växt”, sammanfattar Chapoutier.

Problemen hos jordmånen och växter 
har enligt Chapoutier oftast ett samband 
med att någon balans har rubbats. Balansen 
går som regel inte att återställa genom att 
åtgärda bara symtomen.

”Biodynamisk odling går i all sin enkel-
het ut på att påverka grundorsakerna med 
naturliga åtgärder.”

Chapoutier påminner också, att vinets 
kvalitet i huvudsak åstadkoms genom hur 
det odlas.

”Odlaren skapar en kvalitetspotential. 
Potentialen är som en steg – vinmakaren 
kan klättra uppåt eller neråt längs stegen, 
men stegens längd har avgjorts redan i vin-
gården.” E

PÅVARNAS 
GLADA MISÄR
Som en följd av medeltidens 
maktpolitiska krumbukter flyttade 
påvesätet i början av 1300-talet 
från Rom till Avignon, där det stan-
nade i flera årtionden. Perioden 
har kallats påvarnas babyloniska 
fångenskap.

Det var knappast ett sam-
manträffande att samtliga påvar 
i Avignon var fransmän. I den 
dåvarande byn Calcernier en och 
en halv mil från Avignon lät det 
påveliga hovet bygga ett sommar-
palats där man också kunde 
tillbringa veckosluten. 
Slottet bevarades ända till andra 
världskriget, och ruinerna är 
fort farande en populär sevärdhet 
i byn som sedermera erhöll nam-
net Châteauneuf-du-Pape. Namnet 
betyder påvens nya slott.

Påvens hov fattade tycke för det 
lokala vinet, och enligt traditionen 
konsumerade slottsfolket allt 
vad det lilla området kunde 
producera. När påvarna äntligen 
flyttade tillbaka till Rom, återvände 
vinodlingen till en jordisk vardag 
för många århundraden.

De nuvarande reglerna för 
vinområdet Châteauneuf-du-Pape 
är från 1920-talet. Antalet tillåtna 
druvor var ursprungligen tio. På 
1930-talet utökades listan med 
ytterligare tre namn.

Området har ingen 
idealisk druva.”

Charles Perrin

”

Till vilken maträtt 
rekommenderas vit 

châteauneuf-du-pape? 
Läs på sidan 25!

Florence Quiot är ett 
exempel på de långa 
traditionerna i den 
franska vinodlingen. 
Hon representerar 
den 13:e generatio-
nen av vinodlare 
i släkten.

Paris
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TEXT VIRPI KURJENLENTO FOTO SUSA JUNNOLA

Tillbehören ger blinin karaktär
I år serverar vi blinierna med förrätter från Europa och Levanten som tillbehör.
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lättliknande blinier är goda också 
de, men en traditionell blini på 
bovetemjöl är tjock och frasig. 
Speciellt god blir den om en del 
av tillbehören har gräddats med 
blinin.

Ett bra dryckesval till blinier är champ
agne eller ett enklare mousserande vin. 

”Torrt bubbel är kronan på blini bordet. 
En crémant med fin mineralkaraktär, 
fruktiga mousserande viner från nya värld
en eller champagne med spröda rosttoner 
friskar upp eftersmaken och balanserar upp 
den ganska tunga helheten”, förklarar varu
informationschef Taina Vilkuna på Alko. 

Också rieslingviner fungerar fint med 
blinier. Det viktigaste är att vinet har till
räckligt frisk syra som bryter fettet i maten.

Kurs på Medelhavet
Nu plockar man idéer för blinitillbehör 
bland Medelhavsområdets friska vegetar
iska entrérätter. Blinitillbehör skall helst 
ha en distinkt egen smak. Bra alternativ är 
olika slags grönsakspastor och sallader, till 
exempel hummus och auberginpasta eller 
en fräsch tabboulehsallad. 

Då det handlar om blinier är det inga
lunda förbjudet att experimentera. Blini
erna har ju under århundradenas lopp 
vandrat till Finland från Persien via Ryss
land, och under den långa färden sugit upp 
många intryck både det gäller konsisten
sen och smaken. Det viktigaste har kanske 
varit användningen av det goda bovete
mjölet som huvudingrediens i smeten.

Nu provar man på också blinier med 
ostar eller en fluffig mousse med avokado, 
wasabi och lime. Fikon eller aprikossylt 
eller chutney med en liten bit blåmögel
ost får blinierna att smälta i munnen. Till 
de här tillbehören passar en fruktig riesling 
med god syra och en aning restsocker.

”Till kryddiga tillbehör kan man prova 
också aromatiska viner på druvorna 
Viognier eller Gewürztraminer.”

Också det grekiska köket bjuder på friska 
tillbehörsalternativ. Honung, den mjuka 
gurksalladen tsatsiki, fetaost och en pasta 
på oliver och kapris sitter fint i bliniernas 
smakvärld. Då kan man välja också ett vin 
från samma land som till behören.

Tillbehör i samma panna
 Ursprungligen gräddades blinier så att man 
hopade nötter, honung, kryddor och frukt 
på blinin medan den första sidan grädda
des. Då man vände hela härligheten tryck
tes tillbehören delvis in i blinin. Man kunde 
också använda en salt fyllning, såsom rökt 
sidfläsk och lök.

En modern blinigräddare i Finland lägger 
lite rökt lax och lökringar på den halv
gräddade blinin och vänder den sedan. Den 
frasiga blinin beströs med dillhack och får 
en sked smetana på sig. Ett tillbehör kan 
vara surkål med rökt sidfläsk, varvid drycken 
lämpligen kan vara en robust riesling från 
Alsace eller en kryddig grüner velt liner från 
Österrike.

Också rostade paprikaringar i marinad 
med vitlöksolivolja kan gömmas i blinin, 
eventuellt med parmaskinka som har kna
perstekts i pannan i förväg. Anrättningen 
kan toppas med några rucolablad och 
lite balsamvinäger. Till den här portionen 
passar ett frisk italienskt vitvin.

En lämplig dessert kunde vara en frukt
sallad med rostade mandelflagor och några 
stänk starkvin. Dessertsalladen kan serve
ras på en blini, om man förmår ännu en.

Säkra klassiker 
Karina Scherbakova i Sankt Petersburg 
studerar internationell politik. Hon berät
tar att det sista skriket i hennes hemstad 
vad gäller blinitillbehör är färskost med 
flytande honung. Ett annat sött alternativ 
är jordgubbssylt och smetana.

Den absoluta klassikern är fortfaran
de kombinationen saltgurka, honung och 
smetana. Gurkan är givetvis äkta rysk 
mjölksyrejäst saltgurka. Lämpliga drycker 
är då öl, speciellt ljus lager eller en pils med 
god humlebeska, eller mineralvatten.

Traditionellt har man i Ryssland och 
Finland ätit blinier med olika slags fiskrom, 
lökhack och svampsallad. En annan god 
kombination är lättsaltad gravlax. E

•  Beräkna 2–3 blinier per person 
(diameter 10–11 cm, tjocklek 
1–2 cm).

•  Den traditionella blinipannan 
är av gjutjärn. Det går att 
grädda blinier också i en 
plättlagg.

•  Blinin skall gärna vara frasig på 
ytan och lite fuktig inuti.

•  Blinierna får sin goda särsmak 
då man använder bovetemjöl 
och smeten får jäsa över 
natten.

•  Om du börjar grädda varje 
blini från kall panna får blinin 
långsamt en fin, frasig yta.

•  Mjölken i smeten kan ersättas 
med havre- eller sojadryck.

•  Det bästa resultatet får du med 
en kombination av smör och 
matolja.

•  Lökens skärpa kan brytas 
genom att hälla en skvätt 
rybsolja i lökhacket och sedan 
lätt värma upp ingredienserna 
i mikrovågsugn eller i en stek-
panna.

•  Gräddningen tar mindre tid 
om du använder många 
stekpannor samtidigt.

•  Om du gräddar blinier för ett 
större sällskap kan du lägga de 
färdiga blinierna på ett galler 
och hålla dem varma i svag 
ugnsvärme.

TIPS FÖR BLINI- 
GRÄDDNINGEN

etiketti.fi
Recept på blinismet, auberginepasta 

och blinitillbehör med fiskrom och lök 

hittar du på adressen etiketti.fi.



öksskåpen visade sig 
vid vårstädningen igen 
en gång att hysa dem. 
Presenter från utlands-
resorna, köpta i allvarligt 
syfte men aldrig givna till 

den tilltänkta mottagaren. Att de dyker 
upp i köket förklaras med att jag har för 
vana att titta in småbutiker och saluhallar 
för att snappa upp trevliga presenter 
från resan. Jag stannar också vid stånd 
där lantborna säljer sina säregna lokala 
produkter. Såsom de där konserv- 
burkarna, som jag hittade en hel hög av 
i hörnskåpet. 

När jag radade upp dem på diskbänken 
kom jag nog ihåg den pratiga italienska 
tanten i aktningsvärd ålder som  sålde 
burkarna till mig vid en bergsväg norr 
om Brescia. Däremot hade jag inte den 
blåblekaste aning om från vilken växt de 
lillfingersstora bitarna i burkarna kom. 
Efter att granskat burkarna en stund 
hittade jag en datummärkning i bottnen, 
ditskriven med en kulspetspenna. Dagen 
hade passerat för flera år sedan. Intill 
dateringen hade någon med darrig 
handstil raspat ner ord. Med hjälp av en 
ordbok fick jag uppfattningen att jag hade 
framför mig ramslöksblad i olivolja.

JAAKKO SELIN

Burkarna har 
en gång i tiden 

innehållit franska 
kex, polska pastiller 
eller dansk choklad.

”

Vårstädning och ramslök
Då kom jag ihåg hela storyn. Meningen 

vara att oljan skulle gjutas över osten 
jag köpt i samma by, och så skulle hela 
härligheten avnjutas tillsammans.

Visst har en del trevliga souvenirer nått 
fram till vännernas kökshyllor. Speciellt 
då presenten är förpackad i en fasciner-
ande burk. De färgglada burkarna har en 
gång i tiden innehållit franska kex, polska 
pastiller eller dansk choklad. Nu har de 
blivit förvaringsplats för småpengar, 
sytillbehör, frimärken eller en massa 
nycklar som ingen minns till vilket lås de 
går, men som förvaras för säkerhets skull.

En gång var jag på bussrundresa genom 
hela Bulgarien. Vid en vägkorsning 

i en by vägrade jag köpa av den rosa, 
essensstarka rosenlikören som de övriga 
turisterna ivrigt smakade på. Jag köpte 
en dryck på moreller, till vilken den flinke 
gossen i ståndet intill sålde små bägare 
i lysterglas i alla regnbågens färger. 
Hemma kommenterade ingen drycken 
med ett ord, men alla ville skriva upp 
namnet på tillverkaren av glasen. 
Det kunde ju alltid hända att nån bekant 
gjorde en avstickare till Bulgarien och 
kunde köpa av de skimrande kristall-
glasen. Nå, sedermera framgick det att 
de förtjusande glasen hade tillverkats 
i Turkiet. 

Att köpa presenter på resor är en konst
i sig. Min vän Liisa är en veritabel 
mästare. Hon raggar upp alla sina 
förtjusande souvenirer på bensinmackar 
längs de italien ska autostradorna. 
Snabbt, behändigt och billigt. 

I korgen hamnar trendig karamell-
färgad pasta, sardeller i pyttesmå kon-
servburkar, parmesan till extrapris och 
snygga svampar som har torkats i näpna 
flätade korgar. Ibland hoppas jag faktiskt 
att det i bottnen av en svampkorg skulle 
ligga en lapp med texten ”Handplockade 
i Finland”. E
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När Hotell- och restaurangmuseet 
renoverades, förnyades inte bara 
den permanenta utställningen 
utan också hela grundidén. Nu kan 
man snusa, smaka och till exempel 
sjunga karaoke. Ett museum 
behöver inte vara tråkigt.

otell- och restaurangmuseet på Kabel- 
fabriken i Helsingfors slog för ett år sedan 
igen dörrarna för en genomgripande reno-
vering. När museet öppnades några måna-
der senare, i augusti i fjol, hade det tidigare 
delade utrymmet sammanslagits. I det öppna 

rummet ger mindre helheter inblick i den finländska 
inkvarteringsnäringens, turismens och restaurangnä-
ringens historia. Allt det här vill man berätta för besök-
aren genom alla sinnen, och där det är möjligt, så att 
besökaren själv kan vara aktiv.

Vänd på sidan och kom med på en rundvandring 
i museet!

ALKO MEDVERKAR 
I BAKGRUNDEN
Alko är en av Hotell- och 
restaurangmuseets samar-
betspartner. Alkos butiksmu-
seum, som öppnades 1982, 
införlivades 
i Hotell- och restaurangmuse-
ets samlingar år 1999. 
Alko har också en represen-
tant i museets representant-
skap.

”Det är viktigt att bevara 
branschens historia för till 
exempel dem som studerar 
i restaurangbranschen och för 
Alkos butikspersonal”, säger 
Alkos kommunikations– och 
marknadsföringsdirektör 
Mika-Pekka Miettinen. 

Han anser att det förnyade 
museet är överskådbart, 
fräscht och funktionellt.

”Bland annat Alkos histo-
riska material, butiksmiljön 
från 1930-talet, är väl framme. 
Jag anser att utställningen 
utgör en mångsidig helhet 
som är värd ett besök av alla 
med intresse för ämnet.”

*Från museets raggrepliksautomat.

Turism i tiden
TEXT ANU PIIPPO ILLUSTRATION MIKKO VÄYRYNEN

Får jag kolla  
i din nacke och  
se om det står  

”Made in heaven”?
*
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7. 

Musik har förekommit i finländska res-
tauranger allt sedan slutet av 1800-talet. 
Karaokekulturen, som sedermera gjorde 
storsuccé, landsteg från Sverigebåtarna 
på 1990-talet. Museets nya karaoke- 
anläggning har varit i flitig användning.

2.  

Miniatyrmodellen av det fiktiva hotellet Belle Epoque visar 
åskådligt vilken miniatyrvärld ett storhotell utgjorde i början 
av 1900-talet. Modellen, som påminner om ett jättelikt 
dockskåp, har byggts i Estland för den här utställningen med 
ritningarna för hotell Kämp och Societetshuset i Karis som 
förebild. 

3. 

När museibesökarna inför 
renoveringen tillfrågades 
om vilka utrymmen i den 
då varande utställningen 
absolut borde tas med i det 
förnyade museet, visade 
sig det att köket var en av 
publikens favoriter. Föremålen 
som finns utställda intill köks-
avdelningen visar att många 
köksredskap har en längre 
historia i Finland än vad 
man skulle tro. Till exempel 
pastamaskinen härstammar 
från tidigt 1900-tal. 

1.

3.

2.

4.

5.

6.

8.

4.  
Från köket förflyttar vi oss till 
restaurangsalen. I en vitrin 
kan vi beundra frukostrum-
met från Nedre Kämp, 
också kallat Börskaféet. Den 
massiva soffan kan mycket 
väl ha tagit avtryck av många 
celebriteter i början av det 
föregående seklet.

5.  

Det blev vanligt med dans på 
de finländska restaurangerna 
på 1920-talet. Under krigen 
var dans förbjuden, men 
musik var fortfarande till-
låten. I museet produceras 
musiken med en jukebox. 
Stegmarkeringarna på golvet 
hjälper dem som har glömt 
hur stegen gick i conga. 

6.  

Baren, med Big Ben 
i 1970-talets Lahtis 
som förebild, är 
en nykomling 
på museet. Bara 
tobaksröken fattas 
i den tidsenliga 
mörka interiören, 
vars tapeter man 
hittade i en tysk 
webbutik.

Får jag kolla  
i din nacke och  
se om det står  

”Made in heaven”?
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8. 

De första kaféerna i Finland grundades 
på 1700-talet. Restaurangerna var länge 
slutna rum för kvinnor utan herrsällskap, 
men kaféerna var öppna också för säll-
skap av enbart damer. Att driva ett kafé 
ansågs också vara ett godtagbart yrke 
för damer. Inne i museet finns ett trot-
toarkafé där man kan köpa automatkaffe.

10. 

Doftbaren, som införskaffats 
från Stockholm, ger besöka-
ren mer än en fläkt av svunna 
tiders mat- och dryckesvärld. 
Den återger hela 58 dofter, 
bland annat av frukter, spann-
mål och örter.

7.

9.

10.

1. 

Hotellreceptionen med inredning 
i 1950-talsstil är en naturlig 
utgångspunkt för en rundvand-
ring i museet. Vid disken kan 
man titta på turistfilmer från 
1950-talet eller bekanta sig med 
turismens historia på en dator. 
Hotellet fortsätter bakom nästa 
hörn med en svit från Finlands 
dåtida största hotell Vaakuna i 
Helsingfors.

9. 

Alkobutiken 
i 1930-talsstil åter-
skapar en handel 
från årtiondet då 
bolaget inledde sin 
verksamhet. Bu-
tiken, som ingick 
redan i den tidi-
gare permanenta 
utställningen, visar 
nu också hur Alkos 
första vinkampanj 
1959 tog sig ut-
tryck både i varu-
placeringen och 
i en förmånligare 
prissättning.   

Museet finns 
i Kabelfabriken, adress 

Tallbergsgatan  1 G, 
Helsingfors. 

 Ytterligare information 
www.hotellijaravintola

museo.fi
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ölddagar och varma drycker är 
en perfekt kombination. Fin
ländarnas favoriter bland de 
alkoholhaltiga varma dryck
erna är glögg, romtoddy och 
whiskey spetsad irish coffee.

Trendmedvetna barmästare komplett
erar dem ständigt med alternativa egna 
kreationer.

Jesse Auvinen på Bar Latva och Erno 
Vainanen på Bar Grotesk är två bar mästare 
från Helsingfors som har placerat sig fint i 
internationella tävlingar.

Enligt dem har många av kunderna sina 
egna favoriter bland de varma dryckerna, 
men många vill också prova på något nytt.

”De är beredda att testa vad bartendern 
föreslår”, säger Auvinen.

Erno Vainanens favoriter:

Barmästarens fantasi utgör den enda gränsen då det gäller att blanda till 
varma drycker. Ibland kan man prova de traditionella klassikerna.

En varm kopp 
TEXT MATTI REMES FOTO SUSA JUNNOLA FOTOINSPICIENT KAISA JOUHKI DE TVÅ MELLERSTA GLASEN IITTALA

VARMT VINTERÄPPLE

• 4 dl kallpressad äppelmust
• 4 dl högklassig brittisk eller  

fransk cider
• 8 cl citruslikör, t.ex. på blodgrape
• stjärnanis och vaniljstång 

(eller en stänk vaniljsocker)

Blanda ingredienserna i en kastrull och värm 
till nära kokpunkten. Servera med skivor av 
torkat äpple och citrusfrukt.

VARMA BÄR

• 4 dl starkt fruktvin enligt smak
• 3 dl torrt mousserande vin
• 8 cl hjortronlikör 
• 8 cl koncentrerad svartvinbärssaft

Häll ingredienserna i en kastrull och värm 
upp till nära kokpunkten. Servera med 
torkad frukt.

Jesse Auvinens favoriter:

SPANPORT CAFFE

• 12 cl vaniljlikör
• 8 cl portvin
• 4 cl agavesirap
• 8 dl kaffedryck av mörkrostat kaffe
• kanelkryddad grädde (lätt vispad)
• 4 kanelstänger

Värm ingredienserna, toppa med den lätt 
vispade grädden och garnera med en 
kanelstång. Fungerar också kall om den 
ruskas i shaker.

HOT O' TEA TIME

• 8 cl örtlikör
• 8 cl ljus glögg
• 8 dl starkt grönt te
• 4 teskedar honung
• 4 cl limesaft
• 1 tsk kryddbitter
• stjärnanisar, citronskal 

och kryddnejlikor 
• till garnering: färsk mynta 

och limeskal

Koka upp alla ingredienserna, sila och 
garnera med färsk mynta och limeskal.

Recepten är för 4 personer

Gamla klassiker igen på modet
Enligt Vainanen söker sig dryckestrender
na nu bakåt i tiden. Gamla drinkar är på 
modet för ögonblicket, till och med sådana 
som har utvecklats för många århundraden 
sedan. Det här gäller också varma drycker.

”Ett exempel är varm punsch i olika 
varianter. Dessa är ett slags föregångare till 
cocktails, där smaken på vin och starksprit 
man haft tillgång till har förbättrats med 
kryddor, rötter, citrusfrukt och socker”, 
berättar Vainanen. 

Ett favoritvirke i varm punsch är också 
het mjölk, som har smaksatts med till ex
empel kanel, kryddnejlika, honung och 
brandy.

Enligt Auvinen gör man nu varma 
version er av många kalla favoritcocktails. 

En sådan är en varm mojito, som blandas 
till av rom, pressad limefrukt och mynta
blad.

”En tydlig trend för varma drycker är att 
man går över från drycker på rödvinsbas till 
andra virken, till exempel äppelcider och 
färskpressad juice. Kallpressad, uppvärmd 
äppelmust är mycket god”.

Te är just nu en mycket trendig dryck, och 
detta syns också i de varma dryckerna bar
mästarna har skapat.

”I drinkar uppskattar jag grönt te högst. 
Det gör sig utmärkt med till exempel gin”, 
konstaterar Vainanen.

Gott sällskap till frukt och choklad
Vissa varma drycker håller sina positioner 
från år till år. Glöggsäsongen inför jul är en 
tradition. Senare på vintern är kakao med 
mintlikör en stående favorit speciellt i skid
centra, liksom också romtoddy. 

Barmästarna betonar att även klassiska 
drycker kan ges nya nyanser med små 
variationer.

”Smaken på romtoddy kan varieras 
genom att använda rom av olika sorter. 
Själv tycker jag att irish coffee blir ännu 
bättre om drinken görs på espresso i stället 
för på filterkaffe”, tipsar Auvinen.

Till vinterfisket passar enligt Auvinen 
den bortglömda klassikern bull shot. Det 
är köttbuljong – gärna hemlagad – som 
spetsats med en skvätt vodka.

Som tilltugg med röd glögg serverar 
Vaina nen till exempel päronbitar som 
först har vänts i kanel och socker och sedan 
stekts i ugnen. Man kan också prova till ex
empel chokladdoppade djupfrysta tranbär.

”Ljus glögg och ost är en god kombi
nation. Till romtoddy är det trevligt att 
knapra på pistaschnötter eller andra hög
klassiga nötter.” E 
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Varmt vinteräpple 

Varma bär

Spanport caffe

Hot o' tea time
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ALKO ÅBO 
CENTRUM SALUHALLEN
• Adress: Eriksgatan 16 H, Åbo
• Grundad: i november 2012
• Butiksyta: 36 kvadratmeter
• Personal: 4

Krister Fransman 
får hjälp av 
försäljaren Elina 
Lindström.

Markku Laiho 
lotsar Alko- 
butiken i 
saluhallen.

Butikschefen 
Markku Laihos 
team består av 
Erica Karppinen, 
Hanni Salmi och 
Elina Lindström.

Alkos minsta butik fick
besök också av Eeva-Liisa 
och Hannu Teissala.

Hanni Salmi fyller på
i hyllorna längs 
centralgången.
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Ljus, proper och 
allmänt tillfredsställande
Finlands minsta Alkobutik i Åbo Saluhall har blivit en ganska stor sevärdhet.

TEXT MATTI VÄLIMÄKI FOTO VESA-MATTI VÄÄRÄ

tadens saluhall, hvilken, som bekant, 
igår uppläts för sitt ändamål, togs un
der dagens förlopp flitigt i betraktan
de af stadsborna, och allmänt hörde 

man uttalas tillfredsställelse med den ljusa, 
propra och rymliga hallen”, skrev Åbo 
Underrättelser den 6 oktober 1896.”

Samma ord gäller också nu drygt 116 år 
senare – såväl för hela fastigheten som för 
dess nyaste hyresgäst, Alko Åbo centrum 
Saluhallen.

Butikschefen Markku Laiho berättar att 
landets minsta Alkobutik, som öppnades 
i november, har blivit en sevärdhet. Många 
kommer enkom för att beundra det kom
pakta undret.

”Folk har blivit förtjusta i butikens sym
patiska proportioner. ’Är den nu inga större 
än så här’ och ’Vartåt fortsätter den’ har 
varit typiska kommentarer”, skrattar Laiho.

Och det påstås rentav att man skulle ha 
lyckats snappa upp Tammerforsdialekt 
bland hyllorna.

Ekomat och -dryck
I saluhallen hittar man också nuförtiden 
produkter från till exempel närliggande 
boskapsuppfödare och fisk från Erstan. 
Lika väl sitter det med till exempel en sushi
restaurang och kryddor från fjärran länder. 

Markku Laiho berättar att idén med 
Alko Saluhallen är att kunderna skall 
kunna köpa både matvaror och drycker på 
samma plats.

”Det snäva butiksutrymmet tillåter 

givetvis bara ett begränsat sortiment. Vi 
har koncentrerat oss på vin och speci
ellt ekologiska varor. Vi har allt som allt 
350 varor, varav 250 är viner, och av dem är 
80 ekologiska.”

”Eftersom saluhallens utbud har ton
vikten på ekologiskt och närmat, erbjuder 
också vi ekologiska viner”, sammanfattar 
försäljaren Hanni Salmi.

Hon berättar att ekovinerna blir stadigt 
populärare. Den största kundgruppen be
står av unga vuxna som betonar ekologiskt 
och etiskt ansvar.

”På vintern säljer vi också kraftfullare 
och fylligare rödviner. På vårsidan vill man 
ha lättare viner. Mousserande viner säljer 
bra året om.”

 

Möten och senaste nytt
Krister Fransman har handlat mat i salu
hallen. Fårbogen och ingefäran skall bli 
indisk korma. Försäljaren Elina Lindström 
har bistått i valet av matdrycken, en robust, 
lite kryddig sydafrikansk shiraz med kanel
toner.

Fransman är stamkund i saluhallen och 
nöjd med att man nu kan köpa också dryck
erna under samma tak.

”Man hittar högklassiga råvaror här. 
Också den varma atmosfären och till 
exempel doften av kryddorna är en viktig 
del av helheten”, beskriver Krister.

Också Eeva-Liisa och Hannu Teissala 
har kommit för att handla vin. Precis som 
Fransman öser de beröm över miljön i den 
lilla Alkobutiken, den individuella servicen 
och den stressfria atmosfären.

”Mysig, blir det kotoinen på finska?” 
Hannu Teissala söker efter det rätta ordet.

Försäljaren Erica Karppinen anmärker 
att saluhallen är en plats dit man inte kom
mer bara för fylla på i skafferiet, utan också 
för att njuta av själva shoppandet, av män
niskorna man träffar och av att utbyta ny
heter.

”Man såg det bra redan dagen vi öppna
de. Vi hade långa köer, men folk var på gott 
humör och log.”

Gös i vin
Hallvärden Heikki Samsten har kommit 
till Alkobutiken för att köpa toddy virke. 
Han berättar att Åbo Saluhall som bäst för

”

Folk har 
överraskats 
positivt av butikens 
sympatiska 
proportioner.”
Markku Laiho

”

Vi har tidigare 
presenterat 

Alko Äkäslompolo, 
Sulkava, Kuhmo, Kuppis, 
Hangö, Ulvsby, Arkadia 
och Helsingfors-Vanda
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nyas planmässigt så att man respekterar 
det gamla. Som en del av saneringen är det 
bland annat meningen att koncentrera res
tauranger till närheten av Alko.

Köksmästaren Kari Nieminen vid
S. Wallins fiskaffär har tittat in hos grannen 
för att språka. Wallins fiskhandel har verkat 
i saluhalen ända sedan starten 1896.

På tal om traditioner har fisk och vitvin 
vandrat hand i hand genom historien. Eller 
borde man säga att en fisk i vitt vin simmar 
som fisken i vattnet.

”Den egna smaken är viktigast. Själv 
tycker jag till exempel mera om lätt rödvin 
till fisk. Nån gös à la Walewska och ett lätt 
italienskt eller franskt rödvin är en lysande 
kombination”, funderar Nieminen.

Vitvin behövs dock vid tillagningen av 
den här klassiska fiskrätten, som skall ha 
fått sitt namn efter Napoleons älska rinna 
Marie Walewska.

Den legendariska fiskrätten kunde be
römmas med en aboensisk underdrift: ”Int’ 
felas den nu speciellt mycket”.

 
 

Gott sällskap och god dryck
Siiri Lindblad har kommit till saluhallen 
för att köpa mousserande vin till sin pojk
väns födelsedagsfest. Det skall bli en liten 
kvällssits med vännerna. 

Siiri studerar franska vid det finska uni
versitetet. Den franska kulturen och mat
kulturen har hon stiftat bekantskap med 
också då hon arbetat som au pair.

”Det är fint när den franska familjen sam 
las sent på kvällen för att äta och prata till
sammans.”

Det framgår att också försäljaren Elina 
Lindström studerar vid universitetet, där 
hennes ämne är filosofi.

Vinet och konsten har haft ett ganska 
nära förhållande genom historien, men hur 
har det varit mellan vinet och filosofin?

”En lämplig mängd gott vin och gott 
sällskap möjliggör ofta en god filosofi”, 
skrattar Elina Lindström. E

Åbolake 
söker make
Till lakrom och blinier passar till 
exempel champagne eller ett 
enklare mousserande vin som 
tillverkats med den traditionella 
metoden.

”Blinier och rom är fettrik mat 
som syran i vinet kompenserar 
fint”, berättar försäljaren Hanni 
Salmi.

Blinier kan ätas också med 
till exempel lax, kallrökt renstek 
eller svampsallad.

”Då kunde matdrycken vara 
ett aromrikt vitvin med ganska 
hög syra. Till exempel en 
riesling är ett säkert val.”

Läs mera om 
lämpliga drycker 

till lake på sidan 25. 
Blinikunskap hittar du 

på sidorna 36–37.

Köksmästaren Kari Nieminen från fisk-
butiken helt intill väljer vin i samspråk 
med Markku Laiho.

Siiri Lindblads intresse 
gällde mousserande vin.

Erica Karppinen bistår 
Jorma och Marja Airo
i valet av vin.
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TEXT LINDA MARTIKAINEN FOTO SUSA JUNNOLA

Matlagning ombord lyckas
När seglingslandslagets nya huvudtränare Sari Multala 
vill ha något gott faller valet ofta på choklad och ost.

Har dina matvanor ändrats 
efter din aktiva bana?
I viss mån. Jag är inte längre 
så hungrig som förr, och inte 
så ofta. Därför äter jag mindre, 
men det har nog blivit mera 
gott. Min basdiet är dock gan-
ska långt oförändrad, mycket 
grönsaker och goda proteiner.

Hur lyckas matlagning 
ombord på en båt?
Det beror ganska långt på 
båten. Nöjesbåtar har ofta en 
gasspis, som är mycket bra 
för matlagning. Gasugnar kan 
vara utmanande, så det är lite 
svårare att baka. Ofta är det ont 
om svala förvaringsutrymmen. 
I min egen jolle kunde man 
inte laga någon som helst mat, 
så matsäcken följde med i 
tränarens båt.

Lagar du ofta själv 
mat hemma?
Ja, nästan dagligen. På 
vardagar blir det nåt enkelt 
och snabbt, såsom en matig 
sallad. På veckoslutet och till 
fester kan jag prova något nytt 
recept. 

Salt eller sött?
Beror på. Salt när jag är hungrig 
och sött till efterrätt.

Gillar du ost? Din favoritost?
Ja. Jag tycker om mögelost 
och lagrad hårdost. I sallader 
använder jag ofta halloumi, 
getost eller feta. Vi har verkligen 
goda inhemska ostar i Finland.

Vad är din hemliga last?
Jag gillar speciellt choklad, ost, 
kanelbullar, äppelpaj och mo-
rotskaka. Att äta gott behöver 
inte vara en last, om basdieten 
är i ordning och man rör på sig 
tillräckligt.

.
Vilka är dina favoritdrycker?
Mineralvatten och vin. Mina 
fasta favoriter är torr cava och 
champagne samt sauvignon 
blanc från Marlborough. Rödvin 
väljer jag enligt mat och sam-
manhang. Jag vill gärna lära 
mig mera om att kombinera 
mat och vin. 
 
När väljer du vin?
Vin är kronan på en god måltid, 
och gör också en enklare 
måltid festligare. Vin smakar 
bäst i gott sällskap.

Sari 
Multalas

starkaste smakminne 
är från bröllopsresan 

till Curaçao.

Ett smakminne 
du sent skall glömma?
På en restaurang som vi hittade 
på vår bröllopsresa till Curaçao. 
fick jag den bästa italienska 
mat jag någonsin ätit. Första 
kvällen åt vi oss igenom hela 
förrättsmenyn, och på den an-
dra kvällen enbart huvudrätter. 
De använde en massa tryfflar. 
Kocken, som också ägde stället, 
var italienare. Efter måltiden 
bjöd han oss på limoncello som 
han lagat med receptet hans 
mamma använt. E

Saris 
tryffel
risotto
För 4 personer

• 1 l grönsaksbuljong
• 1 stor msk smör
• 1 hackad lök
• 2 hackade vitlöksklyftor
• 4 dl ris
• 1 burk svart vinter

tryffelsås eller 2 burkar 
(à 30 g) skivade svarta 
tryfflar

• salt och svartpeppar
• 1 glas vitvin

På ytan:
• riven parmesanost 
• finklippt persilja
• tryffelolja 

Hetta upp grönsaks- 
buljongen till kokpunkten. 
Hetta upp smöret och fräs 
löken och riset i det. 
Häll i en slev kokande 
buljong och låt den sugas 
upp. Tillsätt en slev buljong 
i taget. Rör om regelbundet.
Tillsätt tryffelsåsen i den 
ännu lösa risotton. Du kan 
ersätta tryffelsåsen med 
t.ex. 4 dl stekt svamp.

När risotton börjar vara 
färdig är det dags att 
krydda och att tillsätta 
vitvinet. Lägg upp 
portionerna i djupa tallrikar 
och beströ ytan med riven 
parmesan och finklippt 
persilja. Ge portionerna 
en sista touche med 
god tryffelolja.

makminnen



ROVANIEMI 

Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

Lär känna mousserande viner on 24.4 kl 18.00

Stoltheter från brittiska bryggerier on 15.5 kl 18.00

Sommarviner on 5.6 kl 18.00

SEINÄJOKI 
Restaurang Marttilan talli, Kivirikko, Puskantie 38

Lär känna mousserande viner to 25.4 kl 18.00

Sommarviner to 23.5 kl 18.00

 
TAMMERFORS 

Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Stoltheter från brittiska bryggerier on 10.4 kl 18.00

Lär känna mousserande viner on 17.4 kl 18.00

 to 16.5 kl 18.00

Sommarviner ti 4.6 kl 18.00

 on 12.6 kl 18.00

 
ÅBO 

Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

Lär känna mousserande viner må 15.4 kl 18.00

 ti 7.5 kl 18.00

Vin- och matklassiker ti 23.4 kl 17.30

Stoltheter från brittiska bryggerier må 13.5 kl 18.00

Sommarviner to 23.5 kl 18.00

 må 3.6 kl 18.00

 
VASA 

Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, andra vån.

Sommarviner to 23.5 kl 18.00

HELSINGFORS

Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån 

ABC om viner må 8.4 kl 17.00

 on 17.4  kl 17.00

 to 25.4 kl 17.00

 on 15.5 kl 17.00

 ti 21.5 kl 17.00

Vin- och matklassiker ti 9.4 kl 17.00

 to 18.4 kl 17.00

 må 22.4 kl 17.00

 må 20.5 kl 17.00

 to 23.5 kl 17.00

 ti 28.5 kl 17.00

 må 3.6 kl 17.00

Stoltheter från brittiska bryggerier on 10.4 kl 17.00

 ti 14.5 kl 17.00

 to 16.5 kl 17.00

 to 30.5 kl 17.00

Lär känna mousserande viner to 11.4 kl 17.00

 ti 16.4 kl 17.00

 ti 23.4 kl 17.00

 on 24.4 kl 17.00

 to 16.5 kl 17.00

 on 22.5 kl 17.00

 må 27.5 kl 17.00

 on 29.5 kl 17.00

Sommarviner ti 4.6 kl 17.00

 on 5.6 kl 17.00

 to 6.6 kl 17.00

 må 10.6 kl 17.00

 ti 11.6 kl 17.00

 on 12.6 kl 17.00

 to 13.6 kl 17.00

JYVÄSKYLÄ

Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån

Stoltheter från brittiska bryggerier ti 9.4 kl 18.00

Lär känna mousserande viner to 25.4 kl 18.00

Sommarviner ti 4.6 kl 18.00

 
KUOPIO 

Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Lär känna mousserande viner må 29.4 kl 18.00

Stoltheter från brittiska bryggerier to 16.5 kl 18.00

Sommarviner to 30.5 kl 18.00

 
LAHTIS

Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Lär känna mousserande viner to 11.4 kl 18.00

Stoltheter från brittiska bryggerier ti 7.5 kl 18.00

Sommarviner ti 4.6 kl 18.00

ULEÅBORG 

Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

Lär känna mousserande viner ti 23.4 kl 18.00

Stoltheter från brittiska bryggerier to 16.5 kl 18.00

Sommarviner to 13.6 kl 18.00

 
BJÖRNEBORG 

Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17

ABC om viner to 11.4 kl 18.00

Lär känna mousserande viner ti 23.4 kl 18.00

Sommarviner ti 4.6 kl 18.00

DU LÄR DIG GENOM ATT PROVA
PROVNINGAR OCH KURSER UNDER VÅREN

Provningar och kurser är ett trevligt sätt att vidga sina vyer och stiga in i den 

mångfasetterade vin- och ölvärlden. Alla klubbmedlemmar är välkomna till 

våra provnings- och kurskvällar. Du kan också ta med en vän.

ANNONS

PROVNING: STOLTHETER FRÅN 
BRITTISKA BRYGGERIER
Vi provar ett brett urval öl och cider av yppersta 
kvalitet från bryggerier på de brittiska öarna.
I fokus står ale och dess understilar med kara-
melliga och fruktiga toner, men du får också 
prova porter och stout med rostade aromer. Sist 
men inte minst smakar vi på några cider med 
fruktig smak och inslag av mogna äpplen.
Provningen pågår i cirka 1,5–2 timmar. Priset är 
22 € per deltagare plus en kostnad på 10–22 € 
för provningsdryckerna som delas lika mellan 
deltagarna.

KURS: LÄR KÄNNA
MOUSSERANDE VINER
Vi lär känna mousserande vin i olika stilar och 
går igenom de olika tillverkningsmetoderna och 
de vanligaste druvorna för mousserande vin. 
Du får veta efter vilka kriterier man bedömer 
mousserande viner. Kursen ger också tips om 
hur man använder och serverar dem. Vi provar 
många olika typer av mousserande vin, även 
äkta champagne. Kursen pågår i cirka 2,5 tim-
mar. Priset är 30 € per deltagare plus en kost-
nad på 17–28 € för provningsvinerna som delas 
lika mellan deltagarna.
 
PROVNING: SOMMARVINER
Våren och sommaren nalkas och snart blir det 
dags för examensfester, grillpartyn och fi s-
kafängen. Vilka viner passar till somrig festmat, 
grillrätter och nyfångad fi sk? Vi provar aktuella 
nysläppta viner för vår och sommar och får 
goda råd om hur man kombinerar vinerna med 
läcker säsongsmat. Först får vi en kort presen-
tation av vinerna och därefter provar och kom-
menterar vi några av dem. Provningen pågår i 
1,5–2 timmar. Priset är 22 € per deltagare plus 
en kostnad på 9–19 € för provningsvinerna 
som delas lika mellan deltagarna.

KURS: VIN- OCH MATKLASSIKER
Vi stiftar bekantskap med klassiska kombinatio-
ner av vin och mat och diskuterar vinets roll i en 
måltid med fl era rätter. Viner provas både utan 
tilltugg och tillsammans med smakbitar av olika 
maträtter. Vi fokuserar främst på traditionella 
europeiska smaker samt på klassiska viner från 
såväl Europa som utomeuropeiska länder och 
områden. Kursen pågår i 2,5–3 timmar.
Priset är 55 € per deltagare plus en kostnad på 
13–25 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

KURS: ABC OM VINER
Den perfekta grundkursen för dig som är intres-
serad av vin och vill lära dig mer. Vi ger en kort 
presentation av viner och demonstrerar en 
provningsteknik där vinets aromer frigörs på 
bästa sätt. Du provar dig fram till skillnaderna 
mellan viner och lär dig identifi era ett vin med 
hjälp av sinnena. Det krävs ingen tidigare kun-
skap om viner eller erfarenhet av vinprovning.
Kursen pågår i 1,5–2 timmar. Priset är 22 € per 
deltagare plus en kostnad på 6–13 € för prov-
ningsvinerna som delas lika mellan deltagarna.

Vi hälsar alla vinvänner välkomna 
till Etikettklubben!

Vi har ett brett utbud av kurser och provningar att  välja 

bland. Dessutom får du en rad olika förmåner med 

anknytning till viner:

•  Etiketten, enda tidningen om mat och dryck på svenska 

 i Finland, hem till dig fyra gånger per år.

•  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. Det är späckat med smakliga   

 fakta, förhandsinformation om nya varor i 

 sortimentet samt aktuella händelser och nyheter.

•  Du kan gå in på vår medlemssajt och stifta bekantskap  

 med en ny vintyp varje månad och läsa annat intressant  

 innehåll som vi lägger ut kontinuerligt.

Årsavgiften är bara 19 € per år. Det går lätt och smidigt 

att bli medlem via vår hemsida www.alko.fi /etikettklubben 

eller per telefon 020 711 715 vardagar kl. 9–16. 

Aura Hedengren

klubbmästare

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas 
emot från onsdag 13 februari 2013. Övriga 
kursanmälningar börjar onsdag 20 februari 
2013. Alla kursanmälningar sker per telefon 
020 711 5500 (vardagar 9–16).
 Provvinerna köps in gemensamt för alla 
kursdeltagare genom Etikettklubben. De 
 debiteras enligt Alkos aktuella prislista och 
kostnaderna slås ut på alla deltagare i en 
kurs.
 
 Sista anmälningsdag till en kurs är 
 två veckor före respektive kursdag. 
 
Kursavgiften – för både föreläsning och 
 provdrycker – faktureras efter att anmälnings-
tiden gått ut. En kurs ställs in om färre än tio 
personer har anmält sig. De anmälda med-
delas i så fall personligen och inga fakturor 
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 någon du känner kan 
komma i stället för dig?

Alla kurser hålls på fi nska.
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ROVANIEMI 

Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

Lär känna mousserande viner on 24.4 kl 18.00

Stoltheter från brittiska bryggerier on 15.5 kl 18.00

Sommarviner on 5.6 kl 18.00

SEINÄJOKI 
Restaurang Marttilan talli, Kivirikko, Puskantie 38

Lär känna mousserande viner to 25.4 kl 18.00

Sommarviner to 23.5 kl 18.00

 
TAMMERFORS 

Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Stoltheter från brittiska bryggerier on 10.4 kl 18.00

Lär känna mousserande viner on 17.4 kl 18.00

 to 16.5 kl 18.00

Sommarviner ti 4.6 kl 18.00

 on 12.6 kl 18.00

 
ÅBO 

Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

Lär känna mousserande viner må 15.4 kl 18.00

 ti 7.5 kl 18.00

Vin- och matklassiker ti 23.4 kl 17.30

Stoltheter från brittiska bryggerier må 13.5 kl 18.00

Sommarviner to 23.5 kl 18.00

 må 3.6 kl 18.00

 
VASA 

Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, andra vån.

Sommarviner to 23.5 kl 18.00

HELSINGFORS

Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån 

ABC om viner må 8.4 kl 17.00

 on 17.4  kl 17.00

 to 25.4 kl 17.00

 on 15.5 kl 17.00

 ti 21.5 kl 17.00

Vin- och matklassiker ti 9.4 kl 17.00

 to 18.4 kl 17.00

 må 22.4 kl 17.00

 må 20.5 kl 17.00

 to 23.5 kl 17.00

 ti 28.5 kl 17.00

 må 3.6 kl 17.00

Stoltheter från brittiska bryggerier on 10.4 kl 17.00

 ti 14.5 kl 17.00

 to 16.5 kl 17.00

 to 30.5 kl 17.00

Lär känna mousserande viner to 11.4 kl 17.00

 ti 16.4 kl 17.00

 ti 23.4 kl 17.00

 on 24.4 kl 17.00

 to 16.5 kl 17.00

 on 22.5 kl 17.00

 må 27.5 kl 17.00

 on 29.5 kl 17.00

Sommarviner ti 4.6 kl 17.00

 on 5.6 kl 17.00

 to 6.6 kl 17.00

 må 10.6 kl 17.00

 ti 11.6 kl 17.00

 on 12.6 kl 17.00

 to 13.6 kl 17.00

JYVÄSKYLÄ

Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån

Stoltheter från brittiska bryggerier ti 9.4 kl 18.00

Lär känna mousserande viner to 25.4 kl 18.00

Sommarviner ti 4.6 kl 18.00

 
KUOPIO 

Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Lär känna mousserande viner må 29.4 kl 18.00

Stoltheter från brittiska bryggerier to 16.5 kl 18.00

Sommarviner to 30.5 kl 18.00

 
LAHTIS

Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Lär känna mousserande viner to 11.4 kl 18.00

Stoltheter från brittiska bryggerier ti 7.5 kl 18.00

Sommarviner ti 4.6 kl 18.00

ULEÅBORG 

Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

Lär känna mousserande viner ti 23.4 kl 18.00

Stoltheter från brittiska bryggerier to 16.5 kl 18.00

Sommarviner to 13.6 kl 18.00

 
BJÖRNEBORG 

Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17

ABC om viner to 11.4 kl 18.00

Lär känna mousserande viner ti 23.4 kl 18.00

Sommarviner ti 4.6 kl 18.00

DU LÄR DIG GENOM ATT PROVA
PROVNINGAR OCH KURSER UNDER VÅREN

Provningar och kurser är ett trevligt sätt att vidga sina vyer och stiga in i den 

mångfasetterade vin- och ölvärlden. Alla klubbmedlemmar är välkomna till 

våra provnings- och kurskvällar. Du kan också ta med en vän.

ANNONS

PROVNING: STOLTHETER FRÅN 
BRITTISKA BRYGGERIER
Vi provar ett brett urval öl och cider av yppersta 
kvalitet från bryggerier på de brittiska öarna.
I fokus står ale och dess understilar med kara-
melliga och fruktiga toner, men du får också 
prova porter och stout med rostade aromer. Sist 
men inte minst smakar vi på några cider med 
fruktig smak och inslag av mogna äpplen.
Provningen pågår i cirka 1,5–2 timmar. Priset är 
22 € per deltagare plus en kostnad på 10–22 € 
för provningsdryckerna som delas lika mellan 
deltagarna.

KURS: LÄR KÄNNA
MOUSSERANDE VINER
Vi lär känna mousserande vin i olika stilar och 
går igenom de olika tillverkningsmetoderna och 
de vanligaste druvorna för mousserande vin. 
Du får veta efter vilka kriterier man bedömer 
mousserande viner. Kursen ger också tips om 
hur man använder och serverar dem. Vi provar 
många olika typer av mousserande vin, även 
äkta champagne. Kursen pågår i cirka 2,5 tim-
mar. Priset är 30 € per deltagare plus en kost-
nad på 17–28 € för provningsvinerna som delas 
lika mellan deltagarna.
 
PROVNING: SOMMARVINER
Våren och sommaren nalkas och snart blir det 
dags för examensfester, grillpartyn och fi s-
kafängen. Vilka viner passar till somrig festmat, 
grillrätter och nyfångad fi sk? Vi provar aktuella 
nysläppta viner för vår och sommar och får 
goda råd om hur man kombinerar vinerna med 
läcker säsongsmat. Först får vi en kort presen-
tation av vinerna och därefter provar och kom-
menterar vi några av dem. Provningen pågår i 
1,5–2 timmar. Priset är 22 € per deltagare plus 
en kostnad på 9–19 € för provningsvinerna 
som delas lika mellan deltagarna.

KURS: VIN- OCH MATKLASSIKER
Vi stiftar bekantskap med klassiska kombinatio-
ner av vin och mat och diskuterar vinets roll i en 
måltid med fl era rätter. Viner provas både utan 
tilltugg och tillsammans med smakbitar av olika 
maträtter. Vi fokuserar främst på traditionella 
europeiska smaker samt på klassiska viner från 
såväl Europa som utomeuropeiska länder och 
områden. Kursen pågår i 2,5–3 timmar.
Priset är 55 € per deltagare plus en kostnad på 
13–25 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

KURS: ABC OM VINER
Den perfekta grundkursen för dig som är intres-
serad av vin och vill lära dig mer. Vi ger en kort 
presentation av viner och demonstrerar en 
provningsteknik där vinets aromer frigörs på 
bästa sätt. Du provar dig fram till skillnaderna 
mellan viner och lär dig identifi era ett vin med 
hjälp av sinnena. Det krävs ingen tidigare kun-
skap om viner eller erfarenhet av vinprovning.
Kursen pågår i 1,5–2 timmar. Priset är 22 € per 
deltagare plus en kostnad på 6–13 € för prov-
ningsvinerna som delas lika mellan deltagarna.

Vi hälsar alla vinvänner välkomna 
till Etikettklubben!

Vi har ett brett utbud av kurser och provningar att  välja 

bland. Dessutom får du en rad olika förmåner med 

anknytning till viner:

•  Etiketten, enda tidningen om mat och dryck på svenska 

 i Finland, hem till dig fyra gånger per år.

•  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. Det är späckat med smakliga   

 fakta, förhandsinformation om nya varor i 

 sortimentet samt aktuella händelser och nyheter.

•  Du kan gå in på vår medlemssajt och stifta bekantskap  

 med en ny vintyp varje månad och läsa annat intressant  

 innehåll som vi lägger ut kontinuerligt.

Årsavgiften är bara 19 € per år. Det går lätt och smidigt 

att bli medlem via vår hemsida www.alko.fi /etikettklubben 

eller per telefon 020 711 715 vardagar kl. 9–16. 

Aura Hedengren

klubbmästare

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas 
emot från onsdag 13 februari 2013. Övriga 
kursanmälningar börjar onsdag 20 februari 
2013. Alla kursanmälningar sker per telefon 
020 711 5500 (vardagar 9–16).
 Provvinerna köps in gemensamt för alla 
kursdeltagare genom Etikettklubben. De 
 debiteras enligt Alkos aktuella prislista och 
kostnaderna slås ut på alla deltagare i en 
kurs.
 
 Sista anmälningsdag till en kurs är 
 två veckor före respektive kursdag. 
 
Kursavgiften – för både föreläsning och 
 provdrycker – faktureras efter att anmälnings-
tiden gått ut. En kurs ställs in om färre än tio 
personer har anmält sig. De anmälda med-
delas i så fall personligen och inga fakturor 
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 någon du känner kan 
komma i stället för dig?

Alla kurser hålls på fi nska.
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Juha 
Korhonen 
Årets chef
Årets chef har valts inom Alko 
för fjärde året i följd. Årets chef 
2012 blev Juha Korhonen 
i Tammerfors, som är 
distriktschef för Alko i Birkaland. 
Korhonen, som har innehaft 
chefsställning på Alko 
i omkring tio år, följer den 
gamla principen keep it simple. 

”När cheferna ger tydliga, 
entydiga instruktioner och 
mål som är lättförstådda och 
enkla att följa, ställs all frigjord 
energi oförkortad till kundens 
förfogande”, säger han.

”Det bästa med chefsjobbet 
är när de underställda lyckas, 
i stort som smått. Vi vill att 
ribban skall hållas högt på alla 
fronter.”

ÖPPETTIDER FÖR VÅRENS HELGER
Alkobutikerna har öppet i samband med vårens helger enligt 
följande:

Påsken
Skärtorsdagen (to 28.3) kl. 9–20
Från långfredagen till annandag påsk är Alkobutikerna stängda.

Första maj
Valborgsmässoaftonen (ti 30.4) kl. 9–18

Kristi himmelsfärds dag
Kristi himmelfärds dag (on 8.5) kl. 9–20

Samuli 
Helavuos 
installation 
”Juhlat” pryder 
hela vintern
Alko Arkadias 
skyltfönser 
i Helsingfors.

Ölglasserien Etiketten tas upp i sortimentet i månadsskiftet 
februari-mars. De maffiga glasen finns i olika fasoner för 
öltyperna lager, ale och veteöl. Glasen kan användas flexibelt 
också för andra öltyper, men formen har designats så att just de 
här öltyperna kommer bäst till sin rätt i glasen.

Alkos experter har medverkat vid planeringen av glasen, och 
förpackningen ger mera information om öltypen och match-
ande mat.

Glasen, som är handblåsta, säljs i förpackningar med två 
glas. Priset per förpackning är 17,40 e. Kontrollera i vilka 
Alkobutiker glaset finns på Alkos webbsida  alko.fi/produkter. 
Knappa in till exempel söktermen ”Etiketti”. 

SOMMAR- 
JOBBA 
PÅ ALKO? 
Alko behöver 
serviceinriktade och 
glada inhoppare året 
om och speciellt 
under sommar- och 
julsäsongerna. 
Det är aktuellt att 
söka platserna nu. 
Ansökningstiden 
pågår som bäst. 
Tiderna varierar 
regionvis, så det 
lönar sig att bekanta 
sig med de öppna 
platserna och hur det 
är att jobba på Alko 
på Alkos webbsida 
alko.fi/rekry. På den 
finskspråkiga sidan 
kan du också göra 
ett litet test om hur 
du själv skulle klara 
av att rekommendera 
drycker för olika 
sammanhang.

Ölglasserien Etiketten 
lanseras i Alkobutikerna

UPPGIFTER ALKO FOTO ALKO, SUSA JUNNOLA,
OSKARI HELLMAN OCH MATTI MATIKAINEN

lko står för service
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TEXT RAISA LAINE
FOTO LAURA RIIHELÄ

DRYCKFÖRSLAG OCH CHAMPAGNEGLAS ALKO
DESSERTGLAS STOCKMANN 
SKEDEN ÄR FOTOREKVISITA

Lemon posset är en urbrittisk 
dessert. Den utvecklades från den 
medeltida föregångaren syllabub, 
en stärkande dryck och skedmat 
som också Cajsa Warg ger 
receptet på. Namnet posset sägs 
komma från den lilla krukan där 
mjölken ystades. Ursprungligen 
använde man öl eller vin i stället 
för citronsaft. 

Dessertens nuvarande 
popularitet kan förklaras med 
att den är så lättlagad – bara tio 
minuter – och delikatessen kan 
ställas svalt i väntan på servering.
 

För 4–5 personer 

•  4 dl vispgrädde
•  1 dl socker
•  ¾ dl apelsinsaft
•  ¼ dl  citronsaft
•  det rivna skalet av 

1 (eko)apelsin
 

1. Mät upp grädden och sockret
i en liten kastrull. Koka ca 5 minuter 
under ständig omrörning. Lyft 
kastrullen av spisen och rör 
ner apelsin- och citronsaften. 
Tvätta apelsinen omsorgsfullt 
och riv skalet. Spara lite skal för 
garnering och tillsätt resten 
i blandningen.

2. Häll upp blandningen
i portionsskålar, t.ex. glas eller 
kaffekoppar fungerar fint.  
Täck med färskfilm och låt stelna 
minst 4 timmar i kylskåp.

Apelsinposset med mandelbiskvi

Till apelsinpossetarna 
passar en moscato d'asti, 

ett spritsigt och sött vitvin 
från Italien. Den som 

föredrar ett mörkare och 
fylligare vin kan prova 
en commandaria, ett 
starkvin från Cypern.

DRYCKFÖRSLAG

För att grädden 
i possetsmeten skall 

ysta sig bör apelsinerna 
vara tillräckligt sura. 

Välj små apelsiner 
– gärna ekologiska –

med tunt skal.

Den här desserten kan 
du göra en dag eller två 

i förväg. 
I tät förpackning håller 
sig mandelbiskvierna 

några veckor 
i rumsvärme.

Mandelbiskvier
30–35 st.

•  150 g smör
•  1 ¼ dl socker
•  1 tsk vaniljsocker
•  1 ägg
•  2 äggulor
•  2 ½ dl vetemöl 
•  1 ½ dl mandelmjöl

För ytan:
•  hackad mandel

1. Rör det mjuka smöret och 
sockret till skum. Tillsätt ägget och 
gulorna en i taget under ständig 
omrörning. Tillsätt vetemjölet och 
den malna mandeln och rör till en 
jämn deg.
2. Rulla med mjölade händer 
degen till en stång och dela upp 
den i ca 35 bitar. Lägg bitarna 
glest på ett bakplåtspapper och 
platta till dem lätt med fingrarna. 
Strö hackad mandel på ytan. 
Grädda 8–10 minuter 
i 200 grader.  

Desserten med det skojiga namnet trivs med en mandelbiskvi



Etiketti på webben:

etiketti.fi
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