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dryckens källa
TEXT ANNA KAUHALA FOTO GETTY IMAGES

Öl och kultur vid  
foten av Alperna 
Det europeiska ölbältet löper via de södra 

delarna av Tyskland till Österrike och kultur-

staden Salzburg. På ett stenkasts avstånd  

från Mozarts födelsestad, inkörsporten till  

Alperna, ligger skidorten Obertauern med 

sina hänförande landskap och populära pister. 

De flesta förknippar Salzburg med  

Mozartkugeln och filmen Sound of Music, 

men få känner till att staden vid foten av 

Alperna är det trendiga vinlandets ”hemliga” 

ölhuvudstad. I staden och dess omgivningar 

finns en uppsjö av ölbryggerier och ölstugor 

i vilka besökaren kan prova lokala ölsorter, 

bekanta sig med ölbryggandets ädla konst 

och delta i seminarier och guidade turer. 

Ölstugorna har något för alla smaker. 

Får det vara en ljus lager, märzen, en veteöl, 

weißbier, eller kanske en bocköl, bockbier? 

Det starka bockölet, som finns i både ljus 

och mörk tappning, är ett maltigt och fylligt 

underjäst öl som ursprungligen bryggdes 

för att nära fastande munkar och hålla 

dem vid gott mod. Salzburg är Österrikes 

restaurangtätaste stad, åtminstone i fråga om 

gourmet restauranger, och nästan hälften av 

det regionala lantbruket är ekologiskt. 
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 N
ytt år, nya fläktar. Det nya året till ära 
har vi stöpt om tidningen Etiketten. 
Vi hoppas att ”nykomlingen” faller dig 

i smaken. Innehållsmässigt följer tidningen 
bekanta stigar, men layouten och framställ-
ningssättet har genomgått en ansiktslyftning 
för att förhöja läsupplevelsen. 

Vi har inte ruckat på Etikettens välbekanta 
och uppskattade grepp att behandla drycker, 
mat och kultur som en syntes. 

Huvudartikeln, som börjar på sidan 12, tar 
med läsaren till italienska Piemonte, som bju-
der på både fantastiska viner och läckra rätter. 
Slå dig ner i soffan och följ med på en spännan-
de vin- och matresa! Den som till äventyrs är 
på väg till Alba får värdefulla besökstips och 
den som vill stifta bekantskap med de italiens-
ka smakerna med sleven i handen kan följa 

receptet på regionens självskrivna delikatess, 
barolorisotto, i slutet av artikeln. Buon viaggio! 

Vårvinterns Etiketten bjuder också på 
hantverksöl och på spännande smaker från 
Mellanöstern och Korea. Entréerna på sidorna 
6–11 behandlar intressanta och aktuella frågor. 
Läs om hur THL:s nya generaldirektör upplever 
sin uppgift och finländarnas alkoholvanor.  

Innehållet i Etiketten är både tidlöst och 
säsongsbetonad. Jag hoppas att detta nummer 
lyser upp tillvaron under de tunga oxveckorna 
fram till påsk. På webbsidorna Etiketten.fi, 
som uppdateras varannan vecka, kan du kom-
mentera tidningen och dess innehåll.  

Vackra vårmånader!
Sari Karjalainen

3 x Smakresa

.fi
ETIKETTEN.FI

Receptarkivet i Etiketten.fi innehåller 

mångsidiga recept med dryckesre-

kommendationer.  Sidorna uppdateras 

regelbundet. Ge respons, kommentera 

tidningen och delta i utlottningen. 

Etiketten.fi

FACEBOOK

Våra rådgivare svarar på frågor var  - 

dagar kl. 9–16. Ge feedback och berät-

ta om dina egna kombinationer av mat 

och dryck. Via tidsaxeln kan du läsa 

besökarnas tidigare frågor och kom-

mentarer. facebook.com/alko.palvelee

ETIKETTKLUBBEN

Vill du utforska matens och dryck-

ernas fascinerande värld? Du hittar 

vårens kursprogram och anvisningar 

om hur du ansluter dig till Etikett-

klubben på sidorna 48–49 i denna 

tidning. alko.fi/etikettklubben
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Busan är Sydkoreas näststörsta stad.
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Ett mänskligare Finland
 

Institutet för hälsa och välfärd, THL, leds sedan början av året 

av professor Juhani Eskola.  

”Väl medveten om utmaningarna i samhället och 

sparkraven på THL tog jag emot mitt nya uppdrag med stor 

ödmjukhet. Institutet för hälsa och välfärd fungerar väl och 

jag är övertygad om att vår insats behövs. 

Vid sidan om krisen inom vårdsektorn och den aktuella 

social- och hälsovårdsreformen pockar bland annat den 

sociala ojämlikheten och de ökande hälsoskillnaderna på 

uppmärksamhet. Dagens samhälle tillmäter de ekonomiska 

värdena alltför stor betydelse. För att må bra behöver män-

niskan också närhet, samvaro, kultur och naturupplevelser.”

Vilka är THL:s tyngdpunkter framöver?

”Beslutsfattarna behöver allt mer kunskap som underlag för 

sitt arbete. I dessa tider av nedskärningar och ekonomiska 

krav gäller det att fokusera på de tjänster som är viktigast för 

samhället och beslutsfattarna.”

I vilken riktning vill Ni styra alkoholpolitiken?

”En stor del av finländarna dricker i berusningssyfte och  

vår kultur bejakar tyvärr friskt drickande. Fastän allt fler  

väljer svaga alkoholdrycker är vår alkoholkultur fortfarande 

långt efter kulturen i resten av Västeuropa. Hög konsumtion 

av alkohol leder till bland annat förgiftningar, olyckor, sjuk-

domar och för tidig död.

Det viktigaste är att stävja alkoholskadorna. Vi får inte rikta 

in oss på enbart storkonsumenterna eftersom också måttlig 

konsumtion kan få allvarliga följder.”

Vilket är Ert förhållande till alkohol?

”Jag bodde fyra år i Frankrike. I Bourgogne, Loiredalen och 

Rhendalen norr om Lyon tillverkas mina favoritviner, som 

är rättframma och okonstlade. Många av dessa viner finns i 

Alkos breda och mångsidiga sortiment.” 

Entréer� �
Säsongens smaker och fenomen, ansvar och internationella vindar.

TEXT MARINA AHLBERG, ELISA HELAVUORI, MARITA KOKKO, KATI SÄRKELÄ, TARJA VÄSTILÄ
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3.2 Alko börjar  
sälja unika  
hantverksöl

Alko fick miljöcertifikat

Alko 
har ett ansvarsfullt rykte
Alko Ab:s rykte kom på delad sjätte plats i TNS 

Gallups undersökning gällande finländska 

företags rykte och ansvarsfullhet. Alko delade 

sjätte platsen med Veikkaus Ab. Kone Abp 

knep första platsen i fjolårets undersökning. 

I fråga om ansvarsfullhet rankades Alko 

mycket högt i sin kategori (handel). TNS 

Gallups undersökning, som gjordes för fjärde 

gången i ordningen, omfattade 59 företag i 

branscherna handel, bank och försäkring, ser-

vice, energi, livsmedel, ICT och övrig industri. 

Den webbaserade undersökningen gjordes i 

TNS Gallup Forum. 

Vinguiden, som utkommer 

varje år, omfattar Alkos 

alla viner och bedöm-

ningar av över 2 000 viner 

enligt den internationella 

100-poängsskalan. Guiden 

innehåller matförslag och 

information om årgångs-

viner. Vinerna presenteras 

enligt ursprungsland och 

Alkos prislista. I anslutning till 

de rekommenderade vinerna 

finns etikettbilder. Vinguiden 

har ett behändigt namnindex.  

Pekka Suorsa: 

Viiniopas (på finska) 

Readme

Balanserat, friskt, fylligt, 

prisvärt… Vinguiden 

innehåller anvisningar 

om hur man kombinerar 

mat och vin. Handboken 

omfattar Alkos alla viner 

och många tax free-viner. 

Vinguidens poängsättning, 

bedömning av förhållandet 

mellan pris och kvalitet, 

beskrivning av olika vintyper, 

ordlista och årgångstabell 

underlättar valet av viner.  

Juha Berglund, Antti Rinta-Huumo: 

Viinistä viiniin (på finska) 

Otava

Boken tar läsaren med 

på en spännande resa 

till Europas vindistrikt. 

Resan går till bland 

annat Bordeaux och 

Champagne i Frankrike, 

Mosel i Tyskland och 

vinlundarna i Grekland. I 

anslutning till vindistrikten be-

handlas regionernas historia, 

gastronomi och traditioner. 

Boken innehåller dryckförslag 

för matälskare.  

Juha Berglund, Jaakko Heinimäki, 

Antti Rinta-Huumo, Antti Vahtera: 

Ruoasta viiniin (på finska) 

Otava

böcker

5.2 Finlands över 
200-åriga  
nationalskald firas 14.2 På Alla hjärtans  

dag kockar nära och 
kära tillsammans

Kalender

Unga kunders ålder  
kontrolleras 
I fjol gjorde Alkobutikerna över 3,5 miljoner 

ålderskontroller. Expediterna kontrollerar 

kundens ålder om han eller hon bedöms 

vara yngre än 25 år. Ungefär fem procent 

av alla kunder företedde legitimationsbevis 

som visade att de får köpa alkoholhaltiga 

drycker. 

ertifikat

I januari beviljades huvudkontoret i Helsingfors, region-
kontoren och Alkos samtliga butiker det internationella 
miljöcertifikatet ISO 14001. Certifikatet utfärdades av ett 
oberoende certifieringsinstitut. 

Alkos välfungerande miljösystem 
hjälper företaget att beakta miljöfrågorna 
och att administrera bland annat energi-
förbrukningen, avfallshanteringen och 
utbildningen av personalen.  

Personalens kompetens och medveten-
het är nyckelfaktorer i alla miljöfrågor. 
Effekten är avsevärd när hela personalen 
har samma målsättning. De miljöansva-
riga i butikerna främjar miljöhänsynen 
genom att utbilda och handleda alla nya 
medarbetare ända från början.  

Alkos miljöarbete är målinriktat.  
Genom att ställa upp konkreta mål kan företaget lindra och  
i bästa fall eliminera de negativa miljökonsekvenserna.  
Realiseringen följs upp genom periodiska utvärderingar.

Visste du? I fjol gjorde Alkobutikerna 

över 3,5 miljoner ålders-

kontroller.
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3xtjänster

MÅNGA ANSER ATT den mörka, något lynniga druvan 
Malbec är en stigande stjärna inom rödvinsvärlden. 
Förväntningarna är höga i framförallt Argentina där 
Malbec, som är det nya vinlandets stolthet, har fått 
status av inofficiell nationaldruva.

Vägen har minsann inte varit spikrak för Malbec, som 
härstammar från Cahors i sydvästra Frankrike. I slutet 
av 1800-talet höll vinlusen på att slå ut druvan och efter 
flera år med dålig skörd valde många franska vinodlare 
att ersätta Malbec med andra sorter. I dag odlas druvan 
mycket sparsamt i Frankrike, men den har fått starkt 
fotfäste på andra sidan Atlanten. 

Druvans nya liv började i mitten av 1800-talet när 
fransmannen Michel A. Pouget exporterade den till 
Argentina. Klimatet och de gynnsamma odlingsförhål-
landena i druvans nya hemland har gjort Argentina till 
malbecvinernas viktigaste producentland. Malbec  
odlas också i Sydafrika, Nya Zeeland, USA och några 
syd europeiska länder.  

De kraftfulla, tanninrika och aromatiska malbecviner-
na, som har toner av körsbär, jordgubbe och plommon, 
lämpar sig utmärkt till bland annat grillat kött och 
hårda ostar.

Argentina uppmärksammar nationaldruvan Malbec 
och sin vinhistoria med evenemanget Malbec World 
Day som går av stapeln 17:e april.

16.2 Restaurangdagens 
popularitet ökar 
från år till år 28.2 Kalevaladagen – 

en uppdukning av 
finsk kultur 2.3 Fastlagssöndag  

med friluftsliv och 
varma drycker

Väl mött i klubben
Som medlem i Etikettklubben får du 

tidningen Etiketten och olika vingui-

der hemskickade per post samt 

klubbens medlemsbrev per e-post. 

Du får också förhandsinfo om nyhe-

ter och varierande klubbförmåner. 

Årsavgiften är 25 euro.  

alko.fi/etikettklubben

Tjänster  
till företag
Alkos Företagstjänst arrangerar 

vinkurser, rekommenderar drycker 

och ger gåvotips. Företags tjänst 

erbjuder även gåvopaketering samt 

varuleverans till företag och fest-

lokaler. Läs mer på webbadressen  

alko.fi/sv/tjanster-till-foretag

Goda råd 
Behöver du hjälp med att välja 

drycker, beräkna åtgången eller 

arrangera en provningskväll? Alkos 

dryckeskonsulter hjälper dig i både 

stort och smått. Över 80 Alkobutiker 

runt om i landet ger avgiftsfri hand-

ledning. Boka tid på webbadressen 

alko.fi/sv/dryckeskonsulten

Fest för Malbec

entréer
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Nya present-
förpackningar
Alko förnyar sitt urval av 

presentförpackningar. 

Vissa askar, påsar och 

kassar med nytt tryck finns 

redan i butikerna, men 

sortimentet breddas ytter-

ligare i februari. En vackert inslagen gåva gläder 

både mottagaren och givaren oavsett anledningen 

till firandet. De behändiga presentförpackningarna 

besparar dig dessutom besväret med att själv slå 

in flaskan.

20.4 Under den långa 
helgen kan man   
smörja kråset 1.5 Första maj och 

vårens första 
picknick – inomhus 
eller utomhus

8.5 Dags för nästa 
nummer av 
Etiketten

Vårens öppethållningstider 
Påsk 

•  på skärtorsdagen 17.4 är Alkobutikerna  

 öppna kl. 9–20  

•  butikerna är stänga under påsken 18–21.4  

•  på tisdag 22.4 är butikerna öppna  

 som vanligt 

 

Valborg 

•  på valborgsmässoaftonen onsdag 30.4  

 är Alkobutikerna öppna kl. 9–18  

•  butikerna är stängda på första maj  

•  på fredag 2.5 är butikerna öppna  

 som vanligt      

[ Skumkrona ]
ALLA ÖLVÄNNER känner till det några centimeter 

tjocka skumlager som bildas på ytan av ett gott 

öl vid serveringen. Skumkronan gör ölet vackert 

och fungerar också som ett lock som håller ölets 

aromer fångna i glaset. 

Skumkronans tjocklek och utseende varierar 

mellan olika ölsorter. Öl bör serveras i rena, för  

ändamålet avsedda glas. Om glaset inte är rent 

kan man glömma skummet. Häll upp ölet längs 

glasets kant och avsluta med att tömma flaskan i 

mitten av glaset.

Visste du?

I FRÅGA OM VECKOKONSUMTION ÄR RISKGRÄNSEN 24 PORTIONER FÖR MÄN 
OCH 16 PORTIONER FÖR KVINNOR. OM VECKOKONSUMTIONEN ÖVERSKRIDER 
RISKGRÄNSEN REGELBUNDET ELLER OM KONSUMTIONEN I BERUSNINGSSYFTE, 
SOM ÄR MINST 7 PORTIONER FÖR MÄN OCH 5 PORTIONER FÖR KVINNOR VID 
ENGÅNGSKONSUMTION, ÄR ÅTERKOMMANDE HANDLAR DET OM MISSBRUK.  
DET ÄR VIKTIGT ATT REGELBUNDET VARA UTAN ALKOHOL FLERA DAGAR I RAD.

RISKGRÄNSERNA VID  
ALKOHOLKONSUMTION

Män: 7 portioner Kvinnor: 5 portioner Personer över 65 år:  

2 portioner

RISKGRÄNSERNA VID ENGÅNGSINTAG

Riskgränserna vid alkoholkonsumtion är individuella. Det samma 
gäller alkoholens inverkan på hälsan. Riskgränserna får inte tolkas 
som säkerhetsgränser. Bland annat kön och vikt inverkar på meta-
boliseringen av alkohol.

1 flaska mellanöl  

eller cider

1 glas  

(12 cl) vin

1 whiskygrogg

MED EN PORTION AVSES:

OBSERVERA: ETT STOP IV-ÖL (0,5 L) = 2 PORTIONER, EN FLASKA A-ÖL = 1,3 PORTIONER

PORTIONER PER FLASKA:
Vin (75 cl) = 6 portioner

Starkvin (75 cl) = 10–11 portioner

Starksprit (50 cl) = 13 portioner
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Stiftelsen Itsenäisyyden Juhlavuoden Lastenrahaston Säätiö 
(ITLA) har inlett ett femårigt program på temat barn, ung-
domar och familjer i det hundraåriga Finland. Syftet med 
programmet är att undersöka och analysera hur samhällets 
strukturer och verksamhetssätt motsvarar de finländska bar-
nens, ungdomarnas och familjernas behov. 

Programmet utgår från Finlands framgångar och miss-
lyckanden vid utvecklandet av betingelserna för barn, ung-
domar och familjer. Målsättningen är att sammanställa data 
som kan fungera som underlag för kommande beslut.

Alko finansierar delprogrammet ”Sata lasissa – varttumi-
nen suomalaisessa alkoholikulttuurissa” (ung. Hundra år av 
uppväxt i den finländska alkoholkulturen), vars syfte är att un-
dersöka bland annat generationsöverskridande dryckesvanor. 
Hur nedärvs dryckesvanorna från föräldrar till barn och från 
generation till generation? Hur upplevs alkoholen av barn till 
missbrukande föräldrar? Hur formas inställningen till alkohol 
och var söker de unga stöd och hjälp? Målsättningen är att slå 
en bro mellan forskare och beslutsfattare. 

Läs mer om programmet och delprogrammet på finska  
på ITLA:s webbsidor: itla.fi.

� �bli medlem i  
Etikettklubben

etikettklubben.fi

Mot en ansvarsfullare  
alkoholkultur

Årets polis 2013
Överkonstapel Merja Riikilä, som har 

arbetat som polis i 24 år, valdes till Årets 

polis 2013 i början av november. Hon arbetar 

vid polisinrättningen i Södra Österbotten 

som utredare av vålds- och sexualbrott 

riktade mot barn och ungdomar. Årets polis 

utses av Helsingfors juniorhandelskammare, 

Finlands Polisorganisationers Förbund och 

Polisstyrelsen. Alko har redan länge under-

stött valet av Årets polis.

Svara och påverka Etiketten
Tidningen Etiketten har förnyats. Vad tycker 

du om den nya tidningen? Vad vill du läsa 

om, vilka recept är du intresserad av, har du 

frågor i anslutning till mat och dryck? 

Dina åsikter, idéer och  

förslag är viktiga för oss. 

Genom att delta i enkäten  

på webbadressen Etiketten.fi 

kan du inverka på innehållet 

i Etiketten. 

Vinvärldens Da Vinci-kod
Den svenska författaren Kåre Halldéns 

debutroman Champagneführern inleder Wine 

Crime-serien, som kombinerar vin med brott 

och historia. 

Handlingen i romanen, som har fått epitetet 

vinvärldens Da Vinci-kod, utspelar sig under 

en vinresa. Mordet inträffar i champagne huset 

Cloët-Décleauxs källare, men motivet finns i 

distriktet Champagnes förflutna. 

Kåre Halldén: Samppanjaruhtinas (Damm förlag)

entréer
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Solen på tallriken
hitta recept

Du hittar blinirecept och  

dryckesförslag på webb-

adressen Etiketten.fi.

Den runda formen och gyllengula färgen 
hos blinierna, som är syrliga, jästa plättar, 
symboliserade solen bland forntidens slaver. 
Blinierna bakades när vintern led mot sitt slut 
för att uppmärksamma solen och försäkra sig 
om ett lyckosamt år. Den ortodoxa kyrkan 
fortsatte blinitraditionen och i dag är blinierna 
en självklar del av fastlagsfirandet i många 
ortodoxa hem. 

Blinierna, som var ett utmärkt livsmedel när 
de färska råvarorna tröt, åts och äts fortfaran-
de med smält smör, smetana, honung, hackad 
lök, saltgurka och olika fiskprodukter så som 
kaviar, rom, rökt lax och sill. Blinier lämpar sig 
också som dessert med till exempel sylt. 

I dag väljer de flesta att steka sina blinier 
i panna, trots att det ursprungliga receptet 

föreskriver gräddning i ugn. Varför inte bjuda 
gästerna på läckra blinier med goda tillbehör? 
Låt degen börja jäsa på morgonen, stek bli-
nierna innan gästerna anländer och värm dem 
i ugnen strax före serveringen. 

Överblivna blinier kan frysas in. Till blinier 
kan man med fördel servera champagne eller 
något annat mousserande vin. Mineraliga 
crémantviner, fruktiga mousserande viner från 
Nya världen och champagne med svagt rostad 
ton lämpar sig särskilt väl till blinier. Många 
rieslingviner erbjuder också den syrlighet som 
behövs för att balansera upp de feta blinierna. 
Ölvänner kan välja en ljus lager eller en pils 
med tydlig humlebeska, speciellt om blinierna 
serveras med rysk saltgurka. Det bästa alko-
holfria alternativet är mineralvatten.
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TEXT MIKKO TAKALA FOTO TOMMI ANTTONEN OCH MIKA REMES

SLOW FOOD OCH  
ÅTR ÅDDA VINER

Regionen Piemonte i närheten av Turin i nordvästra Italien håller på att bli ett 
namn på alla kulinaristers och vinälskares läppar. Slow Food-rörelsen såg dagens 
ljus i regionen, som också är känd för sin vita tryffel och sina åtrådda viner.

12        1 |2014



Provning. Danilo Drocco från 
vinhuset Fontanafredda  
kontrollerar hur vinet mår.
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 C
irka sextio kilometer söder om Turin 
finns den lilla staden Alba, som är 
Piemontes odiskutabla vincentrum och 
den vita tryffelns huvudstad. När jag 
stiger ur bilen fylls mina näsborrar av 

en omisskännlig lukt. Min näsa har rätt, det luktar 
faktiskt nötter. Staden är, åtminstone ännu, mer 
känd för sin tillverkning av nötdelikatessen Nutella 
än för sina tryfflar och rödviner.

Jag befinner mig i Alba under den legendariska 
tryffelmässan och därför kryllar stadens medeltida 
centrum av gastroturister. På shoppinggatan Via 
Vittorio Emanuel frapperas jag av det stora antalet 
delikatessbutiker och lyxiga affärer med italienska 
modevaror. I Alba behövs minsann ingen karta – de 
himmelska dofterna leder besökaren rätt. Jag sluter 
ögonen och andas in doften av tryffel.  

Alba får tacka en herre vid namn Giacomo Morra 
för epitetet världens tryffelhuvudstad. På 1950-talet 
gjorde den förslagne herren den konstiga svampen 
från Piemonteköket till ett av världens dyraste och 
mest eftertraktade brand. Han skickade tryfflar 
till den tidens celebriteter, bland annat Winston 
Churchill och Charlie Chaplin, och uppmuntrade 
toppkockar runt om i världen att utveckla gomsme-
kande tryffeldelikatesser.  

Michelinrestaurangen Piazza Duomo Alba, som 
förestås av köksmästare Enrico Grippa, har en 
inbjudande tryffelmeny av provningskaraktär. När 
jag stiger in i restaurangen blir jag till min bestört-
ning vänligt men bestämt avvisad av ställets artiga 
hovmästare. ”Signore, Ni borde ha beställt bord för 
minst tre veckor sedan.” 

Skam den som ger sig, tänker jag, och traskar 
vidare. Alba har många trevliga restauranger som 
serverar tryffel till betydligt facilare pris än Piazza 
Duomo Alba. 

Efter några dagar i staden lägger man märke till 
att de mindre restaurangernas menyer är nästan 
identiska. Variationen är ringa, men kvaliteten är 
genomgående hög. Restaurangerna serverar tradi-
tionella rätter gjorda på högklassiga råvaror, bland 
annat italiensk ragu, tagliatelleliknande tajarin med 
fyllig köttsås, agnolotti som är pastaknyten med 
köttfärs och miniravioli med fyllning av färskost 

1. Byn Barolo bjuder 
på det klassiska Italien: 
medeltid, böljande 
landskap och vinåkrar. 
2. Under valven. 
Enoclub i Alba serverar 
klassiska rätter och 
viner från Piemonte. 
3. Lyx. Pastaknytena 
med ägg, färskost och 
spenat förgylls av vit 
tryffel från Alba.  
4. Läcker pasta.  
Tajarin med ragu och 
parmesan. 5. Bäst i 
dag. År 2001 var gynn-
samt för barolovinerna.

Den konstiga svampen från  
Piemonteköket blev ett av världens  
mest eftertraktade delikatesser.

T
H

IN
K

S
T

O
C

K

14        1 |2014



15

2

4

3

◊

5

15



2

1

3

4

1. Alltid fullsatt. Vincafé i 
Alba serverar regionens 
viner i både flaska och 
glas. Maten är god och 
rejäl. 2. Enligt Danilo 
Drocco från Fontana-
fredda ger de traditionella 
metoderna mångfacette-
rade baroloviner.  
3. Universitetet i Pollenzo 
har en egen vinbank.  
4. Fontanafreddas baro-
loviner mognar på stora 
ekfat. Vinhuset har ett 
kungligt förflutet.  
5. Priset på Albas vita 
tryffel varierar mellan  
2 500 och 3 500 euro 
per kilogram. 6. Luigi 
Einaudis viner bär vinma-
kare Lorenzo Raimondis 
signatur.

och spenat. Landskapsrätten brasato al barolo, det 
vill säga rödvinsbaddad nötstek, är ett måste för den 
som besöker Alba.  

Den modige provar också på rätten finanziera, 
som rörs ihop av de delar av djurkroppen som da-
gens kokböcker i allmänhet tiger om. 

BYN BAROLO I PIEMONTE är känd för sitt rödvin 
barolo och sina hänförande landskap. Med ett glas 
barolo i handen spanar jag ut över den vackra nejden 
genom vinbarens fönster. Hyllorna i baren dignar av 
flaskor vars innehåll skulle betinga ett astronomiskt 
pris på vilken fine dining-restaurang som helst hem-
ma i Helsingfors. Här är de fina vinerna vardags-
dryck för bargubbarna – åtminstone nästan.   

De lokala guiderna Renato Priolo och Mauro 
Carbone tar mig med på en promenad till vinod-
lingarna. Det omgivande landskapet, som ligger in-
svept i dimma, är både vackert och hemlighetsfullt. 
Promenaden slutar vid det anrika slottet Crinzane 
Cavour, som på 1800-talet beboddes av en av huvud-
arkitekterna för det enade Italien, nämligen greve 
Camillo di Cavour. Här är den gode greven mer 

känd som utvecklare av och förespråkare för vinet 
barolo än för sina insatser som statsman. 

”Barolovinerna görs i 11 kommuner, men den 
sammanlagda odlingsytan är bara 1 300 hektar. Vid 
klart väder ser man varje by härifrån”, säger Renato 
Priolo med stolthet i rösten. 

De röda vinerna från Piemonte anses, vid sidan 
om vinerna från Toscana, höra till de bästa i Italien 
och resten av världen. Regionens starka traditioner 
och tron på de traditionella druvorna borgar för hög 
kvalitet. Druvan framom alla andra heter Nebbiolo. 
De nobla barolovinerna, som görs på denna druva, 
lagras minst tre år, varav två på ekfat. Som ungt är det 
tanninrika vinet inte särskilt tilltalande, men när det 
har mognat bjuder det på både mjukhet och fyllighet.  

”Nebbiolo är Piemonte och barolovinerna är 
druvans nobla manifestation”, säger huvudvinma-
kare Danilo Drocco från Piemontes största vinhus 
Fontanafredda. Han tar emot mig i vingårdens 
högkvarter i Serralunga d’Alba.

 Den berömda vingården, som grundades av ingen 
mindre än kung Emmanuele Vittorio II, köptes år 
2008 av affärsmannen Oscar Farinetti som äger ett 
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piemonte 

hos alko

Alkos ordinarie 

sortiment omfattar 

mellan tio och tjugo 

piemonteviner. De 

röda vinerna är gjorda 

på druvorna Nebbiolo, 

Barbera och Dolcetto 

medan de vita vinerna, 

som är både torra och 

söta, är gjorda på olika 

druvor, bland annat 

Arneis och Moscato. 

I Alkos beställnings-

sortiment ingår därtill 

tiotals riktigt fina 

viner från Piemonte. 

Bekanta dig med 

hela sortimentet och 

vinernas tillgänglighet 

på Alkos webbsidor på 

adressen alko.fi. Det 

stora sökfältet upptill 

på sidorna erbjuder 

en behändig genväg 

till varorna: skriv till 

exempel piemonte i 

sökfältet.

Regionens starka traditioner 
och tron på de traditionella 
druvorna borgar för kvalitet. 

supermarketimperium. I dag växer och utvecklas 
vinhuset i rask takt. Produktionen omfattar  
Piemontes alla viktiga vinsorter, bland annat  
barbera, dolcetto, moscato och gave. Nyligen flytta-
de en av regionens mest uppskattade restauranger, 
Michelinkrogen Guido, in i vinhuset.

Danilo Drocco karakteriserar vinhusets flagg-
skeppsvin, barolon, som ett traditionellt framställt 
vin.  

”I blindtester väljer hela 99 procent av konsumen-
terna modernt producerade, lättdruckna baroloviner. 
Jag själv föredrar viner som långsamt mognar och 
utvecklas på flaska”, säger Danilo Drocco.

Moderna baroloviner jäses snabbt och mognar 
på små franska fat, men Danilo Droccos viner får 
mogna på traditionella fat som rymmer flera tusen 
liter. Han låter druvornas skal delta i processen 
under flera veckor.  

”Vinet blir mångfacetterat och långlivat. Tanni-
nerna mjuknar efter flera års lagring i vinkällare”, 
säger Danilo Drocco.

Det yppiga, eleganta rödvinet barbaresco, som 
också görs på druvan Nebbiolo, är inte lika kraftfullt 
som barolo, men det kan avnjutas som yngre än sin 
släkting. För barbarescovinerna gäller detsamma 
som för barolovinerna, nämligen att tillverkningen 
har både traditionella och moderna former.  

”Det går att hitta en balans mellan traditionella 
metoder och nya innovationer”, säger Ugo Lequio 
som driver en vingård i den lilla byn Neive. Hans 
viner produceras utan kemikalier och druvorna od-
las ekologiskt utan bekämpningsmedel, men gården 
har ännu inte beviljats ekocertifikat. 

VINHUSET LUIGI EINAUDI, som är den äldsta 
kommersiella vingården i området Dogliani, är 
starkt förknippat med Italiens historia. Vingården 
grundades i slutet av 1800-talet av statsvetaren 
Luigi Einaudi, som var Italiens första president 
efter andra världskriget. Vinhuset ägs fortfarande 
av familjen Einaudi.

Luigi Einaudis vinmakare Lorenzo Raimondi 
tillverkar barolovin på modernt vis.   

”Traditionellt tillverkade viner klarar tidens tand 
bättre än modernt tillverkade, men lagringen utgör 
ett stort problem. Under optimala förhållanden, 
till exempel i våra vinkällare, kan ett vin mogna 
och utvecklas i upp till 40 år, men få konsumenter 
har möjlighet att lagra sina viner så länge. Viner av 
modernare snitt är bäst efter 6–8 års lagring”, säger 
Lorenzo Raimondi. 

Byn Dogliani är mest känd för sina dolcettoviner 
och vinhuset Luigi Eunaudi är en av områdets mest 
uppskattade vintillverkare. Trots sitt namn ”den 
lilla söta” används den blå druvan Dolcetto inte för 
tillverkning av söta viner. De goda, lättdruckna och 
prisvärda dolcettovinerna lämpar sig utmärkt som 
vardagsvin till bland annat pastarätter.  

”Dolcettovinerna kommer nog aldrig att bli så 
populära exportviner som deras kvalitet skulle 
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albas bästa

Väggarna i restaurang Piazza Duomo, som har tre  

Michelinstjärnor, pryds av freskomålningar. Köks-

mästare Enrico Crippas eleganta provningsmenyer 

(150–170 euro) är en utmärkt inkörsport till Albas smakvärld.  

piazzaduomoalba.it

Restaurang La Libera. ”Bekanta smaker i ny tappning”. 

Så beskriver ägarparet Marco Forneris och Flavia Boffa 

restaurangens filosofi. Enligt paret är spenat- och 

ostfyllda ravioli med vittryffelchips det absolut bästa man kan göra av 

tryffel. lalibera.com

Tryffelaffären Tartufi Morra, som har anor från  

1930-talet, värnar om sin grundare Giacomo Morras 

rykte. I dag ägs brandet av familjen Bonino. Affären 

erbjuder allt man kan önska sig i tryffelväg. tartufimorra.com

Källarrestaurangen Enoclub är en av de bästa i Alba. 

Restaurangen serverar bland annat vitello tonnato, 

lammkotletter och Piemontes pastastolthet agnolotti. 

Vinbar, Caffe Umberto, finns i gatuplanet. caffeumberto.it

Vincafe är en internationell, avspänd, vänlig och  

mycket populär vinbar som också serverar god mat. 

Serveringen är inte bunden till specifika lunch- och 

middagstider.  +39 (0)173 364603

förtjäna. Druvans namn, som anspelar på sötma, gör 
den inte riktigt rättvisa. Dolcettovinerna är förvisso 
lättdruckna, okomplicerade allroundviner, men det 
finns tusen och ett sätt att modifiera och förändra 
deras karaktär”, säger Lorenzo Raimondi bestämt. 

NÄR MAN RESER RUNT i regionen och upplever 
allt det vackra och fina är det lätt att förstå varför 
den internationella Slow Food-rörelsen uppstod 
just i Piemonte. Till Slow Food-rörelsens viktigaste 
manifestationer hör ett gastronomiskt universitet. 
Läckerhetsuniversitetet slog upp sina dörrar år 
2004 i Pollenzo i staden Bra på cirka tjugo kilome-
ters avstånd från Alba.   

I universitetets källare finns en unik vinbank. 
Under de senaste tio åren har vinerna från Piemonte 
blivit så populära runt om i världen att de bästa köps 
upp omedelbart. Detta i kombination med regionens 
relativt små produktionsmängder har lett till brist 
på många av de eftertraktade vinerna. Syftet med 
vinbanken är att säkerställa att åtminstone en del av 
de ädla dryckerna får uppnå sin optimala ålder. 

I den 1 700 kvadratmeter stora tegelkällaren förva-
ras viner från flera hundra producenter. Buteljerna 
ligger förpackade i trälådor om sex stycken. Snacka 
om sixpack! Vinbanken har sammanlagt omkring 
100 000 flaskor, varav de äldsta är från år 1996.  

”Årgångarna mognar efter hand. Tänk vilken 
skattkammare vi har om 20 år!”, säger vinbankir 
Dario Molino.
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0,5 dl olivolja
1 hackad medelstor lök
4 dl Arborioris
2½ dl baroloa eller något annat aromrikt 
italienskt rödvin
1,2 l hönsbuljong
3 msk kallt tärnat smör
1 dl nyss riven parmesan och  
ytterligare parmesan till serveringen

tillagning

1. Värm upp oljan i en djup och bred panna. Slå 

i löken och minska värmen. Låt löken mjukna 

6–8 minuter under omrörning, men låt den inte 

brynas.

2. Slå i riset och rör om med en träslev. Låt riset 

badda i oljan.

3. Koka upp hönsbuljongen i en kastrull. Slå 

rödvinet och en skopa hönsbuljong över riset. Låt 

anrättningen puttra och rör om då och då. Slå på 

mer hönsbuljong (en slev åt gången) när riset har 

sugit i sig vätskan. 

4. Fortsätt ungefär 20 minuter tills riset är  

al dente, alltså mjukt och krämigt men inte grö-

tigt. Genom att provsmaka riset under kokningen 

undviker du att det blir för mjukt.

5. Tillför smör och parmesan när riset är färdigt. 

Servera omgående med extra parmesan.

Barolorisotto
                       Förrätt för åtta, huvudrätt för fyra

Frågar man någon i Piemonte hur rödvinsrisotto tillagas 
får man som svar att det enda vin som duger är barolo. 
Men det finns faktiskt förmånligare alternativ. Servera 
gärna risotton med en matsked extra vin till dem som  
vill ha kraftigare vinsmak. Du kan även göra en grop  
i risotton och hälla i lite rödvin.

Barolorisotto serveras  
på många restauranger  
i Piemonte. Kärlen på 
bilden är rekvisita.
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TEXT ANNA KAUHALA FOTO MIIKA KAINU

ÅRET VAR 2009. Gitarristen och finsmakaren Mikko 
Kosonen satt i Maija Vilkkumaas turnébuss på en  
13 timmar lång resa från Helsingfors till Äkäslompolo. 
Gruppens Lapplandsturné hade börjat och Mikko 
beslöt sig för att pigga upp gänget och ”förkorta” den 
långa resan. 

”Jag ordnade en fransk kväll ombord på bussen. Det 
vankades gott vin, baguette, ost och Édith Piafs odöd-
liga musik. Iklädd en gammal baskermössa, som jag 
hade hittat hemma, fungerade jag som kvällens franska 
värd”, berättar Mikko.

Hans franska alter ego fick namnet Jacques Boissons. 
Efternamnet Boissons betyder dryck och förnamnet 
Jacques är ett franskt mansnamn förklarar Mikko, som 
bodde i Belgien som barn. När det begav sig kunde han 
inte ana vad hans nya franska ”identitet” skulle föra 
med sig – kort efter Lapplandsturnén blev Jacques 
Boissons matbloggare och en del av Mikkos karriär.

”Det föll sig naturligt att döpa bloggen till Jacques 
Boissonsin ruokarundi (Jacques Boissons matrunda). 
Genom att uppträda som mitt alter ego kunde jag skri-
va i princip vad som helst utan att behöva skämmas – i 
dag är jag mindre känslig och klarar av både spott och 
spe”, säger Mikko med glimten i ögat.

Mikko Kosonen motsvarar inte riktigt sinnebilden av 
en Top Chef-domare som har vuxit upp i Mellaneuro-
pa, som talar flytande franska och som sitter i juryn för 
San Pellegrinos World’s Top 50 Restaurants. Mikko har 
inga divalater – han dyker upp i god tid iklädd svarta 
rockarkläder och dricker kaffe ur en vanlig pappmugg. 
Han vill inte bli kallad matkritiker. 

”Jag vill inte skriva om och kritisera dåliga restau-
ranger. Min uppgift är att ge människor upplevelser – 
att förmedla positiva känslor och erfarenheter via min 
musik och text”, säger Mikko. Hans filosofi har inte 
utrymme för onödig kritik. 

GITARRISTEN 
SOM BLEV  
FINSMAK ARE
Yrke: gitarrist. Livsfilosofi: välbefinnande. 
Passion: mat och dryck. Musikern, Top 
Chef-domaren och matbloggaren Mikko 
Kosonen har ingen egentlig älsklingsrätt, 
men gott vin och färskt bröd ligger honom 
varmt om hjärtat.

Gitarristen Mikko Kosonen, som både 
matbloggar och kockar, säger att det 
är passionen som förenar musiker och 
kockar. ”Jag förstår varför kockar ivrar för 
att alltid göra lite bättre ifrån sig. Precis 
samma fenomen existerar i mitt yrke.”
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Gitarristen stortrivs och tillbringar  
mycket tid i köket  – utan musik.

mikko  

kosonen

• Ålder: 36

• Yrke: musiker

• Utbildning: student

• Familj: hustrun Maija 

Vilkkumaa och två 

barn (3 och 6 år)

• Hobbyer: vattenlöp-

ning, matlagning och 

gitarrspelning

• Bästa kombinationen 

av mat och dryck: 

tapas och torr sherry

• Oförglömlig måltids-

upplevelse: middag 

på Paul Bocuses 

topprestaurang  

L’Auberge du Pont  

de Collonges

• Vilka två råvaror 

skulle du ta med 

dig till en öde ö? 

”Palsternacka, som 

lämpar sig för nästan 

vad som helst: puré, 

chips, stekning i oliv-

olja, soppa... och min 

nya favorit kålrabbi.”

NÄR MIKKO KOSONEN ser en djupt i ögonen och 
säger att mat är en av livets hörnstenar är det lätt 
att hålla med. 

”God mat och goda måltidsvanor är en viktig del 
av mitt och min familjs liv. Maten signalerar kärlek 
och uppskattning och jag strävar efter att visa mina 
barn hur viktig den är. Jag vill att barnen upplever 
våra gemensamma måltider, både hemma och på res-
taurang, som varm samvaro. I vår familj talar vi ofta 
om mat och måltider – det är en del av vår kultur.”

Mikko och hans fru Maija Vilkkumaa är båda 
ivriga kockar, men Mikko håller oftare i sleven.

”Som yrkesmusiker har jag en tendens att analy-
sera all musik och därför är vårt kök musikfritt. Jag 
vill lyssna till kökets egna ljud, njuta av den ange-
näma atmosfären och de underbara dofterna och 
fundera på hur jag kan sätta extra piff på maten”, 
säger Mikko.

Han lagar mat utan åthävor, kockar sällan samma 
rätt två gånger och följer ogärna färdiga recept. Fa-
miljen äter mycket fisk och grönsaker av ekologiska 
skäl. Den minskade användningen av kött har med-
fört utmaningar, men det bekommer inte Mikko.  

”Matlagningen blir riktigt intressant när skaffe-
riet är nästan tomt och man är tvungen att fundera 
på vad man kan röra ihop av det lilla som finns. Det 
sätter kreativiteten på prov.”

Gitarristen och finsmakaren, som trivs utanför 
det så kallade bekvämlighetsområdet, vill inte stam-
pa på stället. Någon favoritmat eller -dryck nämner 
Mikko inte, men han avslöjar att han redan länge 
haft en pinot noir-period.  

”Pinot noir är en outsinlig källa och man hittar 
ständigt något nytt och spännande. Jag vurmar 
för tyska och österrikiska pinot noir-viner, men 
det finns också många intressanta amerikanska 
alternativ. Kaliforniska viner är i allmänhet goda 
och prisvärda”, säger Mikko. Han tillägger att han 
gärna bryter mönstret och ibland väljer ett fylligt, 
tanninrikt rödvin såsom syrah. 

Gott vin, god mat och färskt bröd är självklar-
heter vid gitarristens måltider, som han helst intar 
utan brådska i sällskap med familjen eller vänner. 

”Det bästa är en lång middag med flera rätter och 
goda viner på en bra restaurang. Måltiden blir en fest 
när ingen vid bordet har bråttom och alla ger sig tid 
att njuta av maten, vinet, atmosfären och varandra.”

UNDER SINA MÅNGA och ofta långa resor har Mikko 
Kosonen lärt sig slå av och på sina finsmakaregen-
skaper. Maten och dryckerna varierar stort under 

turnéerna – ibland äter Mikko på bensinmackar 
och ibland blir han bjuden på fantastiska måltider 
av arrangörerna. Mikko provar gärna de lokala 
restaurangerna, om sådana finns. Enligt rockaren är 
restaurangkulturen ofta undermålig på små orter. 

Trots sin anspråklösa framtoning uppskattar 
Mikko Kosonen verkligen goda måltider. Hans mest 
minnesvärda restaurangerfarenhet var en middag 
på Paul Bocuses topprestaurang L’Auberge du Pont 
de Collonges i Lyon. Det moderna kökets grand old 
man Paul Bocuse är en verklig legend i matkretsar – 
den nästan 90-årige kockens enastående restaurang 
besöks av presidenter och andra celebriteter från värl-
dens alla hörn. På grund av sin belgiska bakgrund kän-
de Mikko till både Paul Bocuse och hans restaurang.  

”När mitt kulinariska självförtroende hade vuxit 
insåg jag att jag vågar besöka vilken restaurang som 
helst. Jag styrde stegen till L’Auberge du Pont de 
Collonges och när jag närmade mig restaurangen såg 
jag en skulptur av mästaren utanför entrén – trodde 
jag. Det visade sig vara Paul Bocuse i egen hög 
person som stod vid dörren och hälsade gästerna 
välkomna.”

”Känslan var obeskrivlig och det var middagen 
också – gomsmekande rätter från det franska köket i 
kombination med utsökta viner. Middagen rimmade 
förmodligen illa med hälsoprofeternas rekommen-
dationer.” 

”Miljön var både fantastisk och varm. Ingen mat 
och inget vin i världen kan uppväga en ansträngd 
stämning och därför är det viktigt att restaurang-
miljön är angenäm och tilltalande. Känslan är en 
mycket viktig del av upplevelsen.”

Mikko Kosonen anser att den finländska restau-
rangkulturens hjärta finns i Helsingfors, men att 
också Åbo och Tammerfors är bra restaurangstäder. 
Han tycker ändå att något saknas i vårt land. 

”Jag efterlyser högklassiga vegetariska restaurang-
er. Det finns tecken på att sådana är på väg att dyka 
upp – helsingforsrestaurangerna Chef & Sommelier, 
Spis och Ask har utmärkta vegetariska menyer.”

När vi är klara med intervjun samlar Mikko 
Kosonen ihop sina saker och slänger den urdruckna 
pappmuggen i en papperskorg. Han ger mig ett fast 
handslag och framför ett sista önskemål till restau-
rangvärlden:

”Jag skulle gärna se en restaurang som kombi-
nerar utsökt mat och goda drycker med överrask-
ningsmoment, udda kreativitet och utmaningar. En 
restaurang som skänker glädje och lockar till skratt. 
Helt enkelt något småtokigt.”
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Amerikan Eno från Rekola
En annorlunda morbror. 
Enligt bryggeriet bjuder det 
maltiga India Pale Ale-ölet 
med stor humlebeska på 
en helt ny ölupplevelse. 
Humlebeskan balanseras 
upp av ölets fylliga maltighet 
och dess toner av citrus 
och barr. Passar utmärkt till 
blåmögelost.

Unika 
hantverksöl

Innis & Gunn Toasted Oak IPA
Humlebeskan är inne. Det skotska ölet 
Innis Gunn Toasted Oak IPA är en medel-
fyllig, gyllengul India Pale Ale med stor 
humlebeska. Öltypen India Pale Ale (IPA) 
har sina rötter i den brittiska kolonialtiden. 
Tillförandet av extra humle i slutet av 
jäsningsprocessen ger ölet toner av 
grapefrukt och örter. Passar utmärkt till 
cheddar.

Kievari Agricola från Laitila
Rättskrivning. Ölet Laitilan Kievari  
Agricola, som är uppkallat efter det 
finska skriftspråkets fader, är en fyllig 
och balanserad kastanjebrun strong ale. 
Hemligheten bakom ölets mjuka smak 
av honung är belgisk malt. Det ofiltre-
rade helmaltsölet har toner av torkad 
frukt och gräddkola. Umgänges ölet  
kan avnjutas som sådant.

Pyy från Lammin Sahti
Ölupplevelse i skarens tider. Det 
tjinuskibruna ölet Lammin Sahti 
Pyy, som bryggs av Finlands äldsta 
småbryggeri, är en stark och fruktig 
strong ale med doft av banan och 
choklad. Det maltiga ölet med la-
gom bitter smak kommer från byn 
Lieso. Umgängesölet kan avnjutas 
som sådant.

Emmer Tripel från Malmgård
Östra Nyland har ordet. 
Malmgårds fylliga, gyllengula 
klosteröl med läkeörter och 
toner av tropiska frukter bryggs 
på gårdens egna råvaror. Vid 
bryggningen används belgisk 
jäst och den uråldriga vetesor-
ten emmer, som gör ölet mjukt 
och aromrikt. Umgängesölet 
kan avnjutas som sådant.

Nu erbjuder Alko sina ölälskande kunder femton 
spännande, aldrig tidigare skådade ölsorter. De unika och 
aromrika hantverksölen, som finns i begränsad mängd, 
lämpar sig särskilt väl för att avnjutas som sådana, 
men de passar också till ost. Ölens stora humlebeska 
balanserar ostens sälta och den runda maltigheten 
accentuerar ostens smak.
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Thor Bock från  
Sveaborgs Bryggeri
Släpp fångarne loss, det är 
vår!” Ölet från Sveaborgs 
Bryggeri är ett fylligt kas-
tanjebrunt, karamelligt och 
maltigt bocköl med svaga 
chokladtoner. Ölet bryggs 
genom traditionell och 
arbetsdryg trippeldekok-
tion (mäskningsprocess), 
vilket ger drycken dess 
karakteristiska smak och 
färg. Umgänges ölet kan 
avnjutas som sådant.

Senaattori från Bryggeri Helsinki
En stark senator. Doppelbocken, som 
är ännu starkare än traditionellt bocköl, 
bryggs ett stenkast från Salutorget i  
centrala Helsingfors. Det fylliga kaffe-
bruna, mjukt maltiga och lätt rostade 
bockölet har mognat i 4–5 månader. 
Passar utmärkt till stark emmentaler.

Pläkki från Hiisi
Rebell. Det brunsvarta ölet Hiisi Pläkki, som 
bryggs av småbryggeriet Hiisi i Jyväskylä, prövar de 
traditionella ölgränserna. Det fylliga ölet av IPA-typ 
bjuder på stor humlebeska, bärtoner, ädelhumlear-
om och torrostade toner. Bryggeriets målsättning 
har varit att visa att ett mörkt öl kan ha stor humle-
beska utan att förlora sitt spektrum av rostade 
toner. Umgängesölet kan avnjutas som sådant.

Presidenttisahti från Pyynikki
Värdigt en president. Allt fler små-
bryggerier visar intresse för tradi-
tionsölet sahti. Det mahognybruna, 
fylliga, söta och fruktiga ölet Presi-
denttisahti från bryggeriet Pyynikin 
Käsityöläispanimo har stor humle-
beska och toner av enbär och tjära. 
Ölets höga humlehalt förlänger 
hållbarhetstiden. Umgänges ölet 
kan avnjutas som sådant.

Marsalkka Double IPA från 
Saimaan Juomatehdas 
En ståtlig marskalk. Ölet 
Marsalkka Double IPA från bryg-
geriet Saimaan Juomatehdas är 
både unikt och annorlunda. Det 
aromrika, fylliga och blommiga 
bärnstensgula sällskapsölet 
med stor humlebeska bjuder på 
toner av aprikos och rosépeppar. 
Passar utmärkt till stark gruyère.

Hantverksölen  
inleder ölåret
•  Alkos tredje säsongskampanj med  

 unika ölkoncept.

•  Hantverksöl i begränsad mängd –  

 15 sorter varav 13 inhemska.

•  Hantverksölen levereras till Alkos butiker  

 måndagen den 3 februari. Kontrollera  

 tillgången på webbadressen www.alko.fi/sv

•  I slutet av februari utökas butikernas  

 sortiment med inhemska viner, likörer och  

 spritdrycker av hantverkstyp.
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Ridgeway Imperial Russian Stout
Fyllig britt. Den mörkbruna brittiska 
stouten Ridgeway Imperial Russian 
Stout med fyllig maltighet bjuder på 
toner av espresso, nötter och plommon. 
Enligt bryggmästaren bör stouten av-
njutas nästan rumstempererad ur  
ett rödvinsglas. Stouten passar utmärkt 
till stilton.

Mokkamatti från Teerenpeli
Orrspel i Lahtis. Den mörkbruna, fylliga och 
balanserade stouten Mokkamatti är kryd-
dad med kaffe. Stouten bjuder på medel-
stor humlebeska och tydliga toner av kaffe, 
mörk choklad och råg. Bryggeripersonalen 
gavs fria händer att skapa en egen stout. 
Umgänges ölet kan avnjutas som sådant.

Prykmestar  
Kahvi Stout
Bryggmästaren talar. Den 
mörkbruna stouten med 
mjuk och fyllig kropp är 
kryddad med kaffebönor. 
Stouten, som doftar 
lakrits, frukt och kaffe, 
bryggs med brittisk bitter-
humle av typen Fuggles. 
Umgänges ölet kan avnju-
tas som sådant.

Mufloni Keripukki från Beer Hunter’s  
Stora horn. Småbryggeriet Beer Hunter’s 
i Björneborg har lekt med smaker och 
kryddor. Beer Hunter’s Mufloni Keripukki 
är en fyllig, mörkbrun stout med stor 
humle beska. Den maltiga stouten är 
smaksatt med vanilj, kokos och vit choklad. 
Umgänges ölet kan avnjutas som sådant.

Double Oat Malt Stout 
från Stadin Panimo
Stout från stan. Den 
mörkbruna, fylliga stout-
en Double Oat Malt Stout 
från bryggeriet Stadin 
Panimo är kryddad med 
mältad havre och rostat 
korn. Stoutens stora 
humlebeska och toner av 
rostade chokladkex och 
mältad havre gör drycken 
unik. Stouten passar 
utmärkt till bland annat 
pepparost.
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Sherry& svamp
Sherry upplevs av många som en udda stjärna i vinvärlden.  
Trots sitt tvivelaktiga rykte lämpar sig torr sherry utmärkt  
som dryck till bland annat tapas, ost och italiensk svampsoppa. 

Mustig svampsoppa tillredd 
på torkad svamp är en varm 
avslutning på en kylig dag. 

tillagning

1. Blötlägg svampen i kallt vatten ca två timmar. 

Krama ur vattnet.

2. Skala och hacka löken. Stek den några minuter 

i en kastrull. Tillsätt svampen och låt den badda en 

stund under omrörning. Slå i grönsaksbuljongen och 

låt anrättningen puttra ca 10 minuter på medelhög 

värme.

3. Mixa soppan med en stavmixer, men lämna kvar 

några svampbitar. Slå i grädden. Tillsätt majsstärkelse 

(om du vill) enligt anvisningarna på förpackningen. 

Tillsätt den rivna parmesanen och låt den smälta. 

Smaka av med sherry, vitpeppar och eventuellt salt. 

Observera att grönsaksbuljongen innehåller salt.

4. Stek pancettaskivorna (baconskivorna) i torr 

och relativt het panna. Häll upp soppan i djupa 

tallrikar och garnera med smulad pancetta (bacon), 

parmesan flarn och pinjefröer. Servera omgående.

dryckförslag: 

torr sherry, t.ex. fino, amontillado eller  

manzanilla. Servera sherryn väl avkyld i 

dessertvinsglas eller små vitvinsglas.

2 dl torkad svamp,  
t.ex. sopp, svart trumpetsvamp eller 
trattkantarell  
1 schalottenlök
2 msk smör
CA 8 dl grönsaksbuljong
2 dl vispgrädde
majsstärkelse (Maizena)
1 dl riven parmesan 
1 msk torr sherry 
½ tsk vitpeppar mald i pepparkvarn 

(salt)

garnering
8 skivor pancetta (alt. vanlig bacon)
2 msk rostade pinjefröer
1 dl parmesanflarn

Italiensk svampsoppa
4 portioner

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN  FOTO REETTA PASANEN 

DRYCKFÖRSLAG OCH GLAS ALKO, ÖVRIGA KÄRL ÄR REKVISITA

tillagningstid 25 min. 

+ blötläggning 2 tim.

svårighetsgrad:  

medelsvår 
��
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En middagsinbjudan är en trevlig överraskning, men hur skall man uppmärksamma  
värden eller värdinnan? Vetenskapsförfattare Suvi Ruotsi, som har skrivit en  
etikettbok, och produktchef Kristiina Lilienkampf från Alko guidar den vilsne.
TEXT LINDA PYNNÖNEN ILLUSTRATIONER PIETARI POSTI

VAD SK ALL JAG GE ?

Present eller inte?
En liten present som överräcks när 

man anländer till festen visar att 

man uppskattar inbjudan och vär-

dens eller värdinnans ansträngning-

ar. Mångas skåp och lådor svämmar 

över av prylar och därför kan något 

ät- eller drickbart vara det rätta valet. 

Innan man skaffar presenten bör 

man försäkra sig om att den lämpar 

sig för mottagaren – det är viktigt att 

presenten rimmar med värdens eller 

värdinnans värderingar, kostvanor 

och eventuella allergier.

Hurdan gåva?
Om man väljer något drick -

bart bör man beakta mottaga-

rens smak och preferenser. Är 

mottagaren ölvän eller är det 

mousserande vin som gäller? 

Föredrar värden eller värdin-

nan kötträtter eller vegetarisk 

mat? Står bakning högt på 

listan? Svaren på dessa frågor 

kan ge värdefull handledning 

när man väljer en drickbar 

”gå-bort-present.

Vegetarianer är i allmän-

het inte förtjusta i fylliga 

rödviner, vänner av asiatisk 

mat uppskattar gott öl och 

ivriga kakbagare älskar söta 

dessertviner. 

Om du tänker ge en flaska 

vin i present till någon vars 

smak du känner till lönar det 

sig att välja ett vin gjort på 

mottagarens favoritdruva. 

Om du inte vet exakt vilket 

vin du skall välja får du hjälp 

av expediten på Alko. En 

skojig och annorlunda idé är 

att överräcka en presentpåse 

med ingredienserna till mot-

tagarens favoritcocktail.



Tips

BEKANTA DIG MED ALKOS 

stora urval av presenter och 

presentförpackningar på  

alko.fi/sv, skriv sök ordet 

’presentförpackning’ eller 

’presentartiklar’ i sökfältet’.

Vad skall gåvan kosta?
Presentens pris är oväsentligt – 

alla väljer present med hänsyn 

till den egna plånboken. Det 

viktiga är att man väljer något 

som gläder mottagaren.

Skall presenten slås in?
Det är aldrig fel att slå in en present  

i gåvopapper. Ett vackert paket är trevligt 

att överräcka och det uppskattas garan-

terat av mottagaren. En vinflaska kan 

överräckas i en presentpåse eller med 

ett band eller en rosett runt halsen. Alko 

har ett brett sortiment presentpåsar och 

-askar för olika flasktyper. 

Något med flaskan?
En drickbar present kan med fördel kombineras 

med något lämpligt tillbehör. Alko har t.ex.  

coolers, öppnare och återförslutare av hög 

kvalitet för mousserande viner. Glasmärkare, 

serveringspipar och vakuumpumpar lämpar 

sig som tillbehör till vinflaskor. Typspecifika 

ölglas kan ges tillsammans med en ölpresent. 

Mottagaren har glädje av tillbehöret långt efter 

att drycken är konsumerad.

Alkohol eller inte?
Alkoholdrycker kan även ges till 

människor som använder alkohol 

mycket måttligt eller sporadiskt och 

till människor som endast använder 

dryckerna för matlagning eller bakning. 

Varför inte lägga flaskan i en vacker 

korg tillsammans med till exempel 

äpplen? 

Många dricker gärna ett glas gott 

mousserande vin för att fira till exem-

pel en födelsedag, en examen eller 

ett nytt jobb. Ett mousserande vin som 

mår bra av lagring lämpar sig därför 

som present även om mottagaren 

normalt inte använder alkohol. 

Om man inte vill ge en alkoholdryck 

i present kan man välja ett alkoholfritt 

alternativ.

Bör presenten öppnas  
genast?
Drickbara presenter behöver inte 

öppnas under festen. Värden eller 

värdinnan har i allmänhet planerat 

serveringen av både mat och drycker 

– ett presentvin kan till och med stå  

i konflikt med serveringsplanen.  

I mer vardagliga sammanhang kan 

den som ger vinet själv berätta om 

det är avsett för gemensam avnjut-

ning eller inte.
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De fem färgerna 
och smakerna 
i den klassiska 
koreanska rätten 
bibimbap följer 
teorin om de fem 
elementen.
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KOREANSKA SMAKER
Det koreanska köket är på väg att bli nästa stora mattrend. I en traditionell koreansk 
måltid ingår ett dussin olika läckerheter i fem färger och med fem grundsmaker. 
TEXT JENNI UUSILEHTO FOTO GETTY IMAGES, FOODSTOCK, THINKSTOCK

Gatuliv i Sydkoreas huvudstad Seoul.

 V
äggarna pryds av konst och vid fönstret 
står en liten plaskande fontän. Damen 
från Korea bär ut en skål ångande ris och 
fyra olika kimchi från köket.

Fastän Korea är beläget mellan de två 
stora matländerna Kina och Japan har landet ett 
eget kök som präglas av starka kryddor, bland annat 
vitlök, chili och ingefära. 

”Vår mat är delvis densamma som i grannländer-
na, men de flesta rätterna är unika. Det koreanska 
köket är kryddstarkare än grannarnas”, säger Mun 
Gi Choi som förestår restaurang Korea House i 
Kronohagen i Helsingfors. Han grundade Korea 
House, som var den första koreanska restaurangen i 
Finland, tillsammans med sin hustru Lim Mi Sook 
år 2005. 

Mi Sook har dukat upp två traditionella, fyra 
veckor gamla kimchi som är tillredda dagen innan, 
rättika med fisksås och grön kimchi. 

Koreas nationalrätt, kimchi, tillreds genom 
fermentering av kinakål. Den fermenterade kålen 
kryddas med lök, vitlök, ingefära och chili. Tillred-
ningssättet varierar mellan regionerna och antalet 
olika recept är ett par hundra.  

”Kimchi kan förvaras flera år – vissa restau-
ranger serverar upp till tre år gammal kål. En del 
människor föredrar gammal kimchi medan andra 
hellre äter färsk”, säger Gi Choi.

MED TANKE PÅ KOREAS mångsidiga matkultur är 
det förvånande att det koreanska köket inte har 
hittat ut i världen tidigare. En koreansk måltid 
kan bestå av upp till femton rätter, varav en del är 
förrätter och andra är huvudrätter. För- och hu-
vudrätterna serveras samtidigt och äts utan någon 
bestämd ordning.

”Hemma äter vi i allmänhet ris, soppa, fem olika 
sallader och två eller tre huvudrätter.”
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En koreansk måltid handlar om att dela 
maten som serveras på gemensamma fat

En koreansk måltid handlar om att smaka på de 
olika rätterna och att dela maten, som serveras på 
gemensamma fat, med varandra. Enligt koreansk 
tradition främjar delandet av maten samhörigheten 
och solidariteten. 

Färgernas centrala roll i det koreanska köket hand-
lar inte enbart om visuell framtoning – matkulturen 
baserar sig på Yin och Yang och teorin om de fem 
elementen. Därför finns de fem färgerna röd, gul, 
grön, vit och svart alltid representerade i maten. 

I till exempel den klassiska koreanska rätten 
bibimbap, som innehåller ris, grönsaker, kött och ägg, 
kombineras färgerna på ett harmoniskt sätt. Strävan 
är också att kombinera de fem ”smakerna” stark, 
besk, sur, söt och salt i måltiderna. Enligt folktron 
mår kroppen bra när Yin och Yang och de fem ele-
menten är i balans.

I KOREA BEDÖMS KOCKEN efter kvaliteten på 
kimchin. Recepten går i arv från mor till dotter och 
från svärmor till svärdotter. Den bästa kimchin är 
naturligtvis mammas kimchi!

Kimchi både smakar och gör gott – den fermente-
rade kålen betraktas som ett av världens mest hälso-
samma livsmedel. Kimchin blev till på 1300-talet när 
koreanerna, i syfte att trygga tillgången till mat under 
vintern, förvarade grönsaker i lerkrukor nedgrävda 
i marken. Fermenteringen eller jäsningen gör att 
kimchin innehåller mycket aminosyror, mjölksyre-
bakterier och vitaminer. 

Koreanernas förhållande till kimchi, som äts till 
frukost, lunch och middag, är så passionerat att man 
har grundat ett kimchimuseum i Seoul. 

”Koreanerna har alltid två eller tre olika slags 
kimchi i kylskåpet”, säger Gi Choi.

Kimchin är egentligen ett så kallat tillbehör, men 
den användas ofta som ingrediens i bland annat 
soppor och stuvningar. Många vill ha kimchi som 
fyllning i hamburgare och pizza och till och med som 
ingrediens i pannkakor. Enligt Gi Choi får man aldrig 
nog av kimchi. 

”Kimchin är lika viktig för koreanerna som råg-
brödet är för finländarna – den skall alltid finnas på 
bordet och den äts med alla rätter.”
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1. Artisten Psys hitlåt Gangnam Style 
gjorde området Gangnam i Seoul 
världsberömt. 2. Fisk, fisk och åter 
fisk på fiskmarknaden i Noryangjin i 
Seoul. 3. Koreanernas stolthet kimchi 
finns i många olika tappningar. Här är 
rätten gjord på kinakålen pak choy. Till 
de koreanska matklassikerna hör även 
marinerat och grillat nötkött, bulgogi, 
Koreas variant av sushi, gimbap, och 
griskött inlindat i salladsblad, bo ssam.

stark mat &  

frisk dryck
 

De vanligaste måltidsdryckerna i Korea 

är te och majsteet oksusu cha, men ljust 

lageröl passar också utmärkt till den  

koreanska maten.

”Det är svårt men inte omöjligt att kom-

binera västerländska viner med koreansk 

mat – man måste tänka noga på vilka viner 

man väljer”, säger Alkos produktkommuni-

kationschef Taina Vilkuna.

Syrliga, halvtorra vita viner, till exempel 

rieslingviner från Frankrike, Tyskland och 

USA, bryter eldigheten i den koreanska 

maten. Till fiskbetonade måltider kan man 

med fördel välja ett sauvignon blanc-vin 

från till exempel Chile eller Nya Zeeland. 

Vänner av rödvin kan välja ett bärigt och 

friskt vin – pinot noir eller gamay.   

Tanninrika viner lämpar sig mindre väl 

till koreansk mat eftersom de förstärker 

eldigheten. 

Fruktiga och fylliga shiraz- och 

zinfandelviner passar utmärkt till den 

traditionella koreanska grillrätten bulgogi. 

Många lätta roséviner passar också till det 

koreanska köket. 

koreansk mat  

på nätet

• I bloggen Pöytä Koreaksi (på finska) skri-

ver en i Sydkorea bosatt finländare om 

sina fördomsfria försök att laga koreansk 

mat. Bloggaren delar också med sig av 

recepten. ruokaakoreasta.blogspot.kr
• Bloggen Kimchi Finland (på finska), som 

upprätthålls av en finländare som har 

förälskat sig i Korea, innehåller koreanska 

recept och information om Korea.  

kimchifinland.wordpress.com
• Den amerikanska sajten TriFood (på 

engelska) innehåller recept och infor-

mation om den koreanska matkulturen. 
trifood.com
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Varför får man inte betalt för alla flaskor 

och burkar?

Man får betalt endast för sådana flaskor 

och burkar för vilka man har erlagt pant vid 

inköpstillfället. En del av Alkos drycker säljs i 

kärl som inte är pantbelagda. Det kan handla 

om specialsatser som producenten eller 

importören anser vara för små för införande i 

retursystemet eller kärl som inte lämpar sig 

för återvinning. Kunden erlägger ingen pant 

för dessa kärl vid inköpstillfället.  

Information om huruvida ett kärl ingår i 

retursystemet eller inte finns på inköpskvittot 

och på hylletiketten för ifrågavarande produkt. 

Symbolerna på kvittot är: & = pantbelagd och 

# = ej pantbelagd. På hylletiketterna anges 

detta med en figur. 

Vem ombeds förete legitimation?

Övervakningen av åldersgränserna och av att 

alkoholdrycker inte säljs till berusade perso-

ner eller förmedlas till minderåriga är en  

central del av Alkos ansvarsfulla kundbetjä-

ning. I alkohollagen föreskrivs om till vem 

man får och till vem man inte får sälja alkohol-

haltiga drycker. Personer som har fyllt 18 år får 

köpa svaga alkoholdrycker (alkoholhalt högst 

22 %) och personer som har fyllt 20 år får 

köpa alla alkoholdrycker. 

Enligt Alkos anvisningar skall kundens 

ålder kontrolleras om han eller hon bedöms 

vara yngre än 25 år. Om kunden inte kan styrka 

sin ålder får han eller hon inte köpa alkohol-

haltiga drycker.  

Alko testar regelbundet sitt övervaknings-

system med hjälp av så kallade Mystery  

Shopping-kunder, som är 18–25 år gamla 

personer som provhandlar i Alkobutiker.  

De butiker som inte ber provköparna förete 

leg får en reprimand.

Hur bör man förvara alkoholdrycker?
Alkohol och socker är effektiva konserverings-

medel, vilket innebär att alkoholdrycker har 

god hållbarhet. De flesta alkoholdryckerna är 

ändå avsedda för relativt snabb konsumtion. 

Det lönar sig att förvara alkoholdrycker i 

ett mörkt och svalt utrymme med jämn tem-

peratur. Vinflaskor med naturkork bör förvaras 

liggande för att säkerställa att korken hålls 

fuktig och tät. Förpackningar med kran bör 

för säkerhets skull förvaras med kranen uppåt 

(upp- och nedvända).  

De flesta svaga vinerna är avsedda att 

avnjutas som unga. Vinerna är i allmänhet bäst 

inom 1–1,5 år efter inköpstillfället. Vissa viner 

blir bättre av att lagras. 

Röda viner har i regel längre hållbarhetstid 

än vita viner, men mycket söta vita viner kan 

lagras tiotals år utan att förändras. Champagne 

kan, i motsats till andra mousserande viner, 

lagras en längre tid och årgångschampagne 

mognar på flaska. Portvin har den bästa håll-

barheten bland starkvinerna. Årgångsportvin 

mognar på flaska. 

Roséviner är i allmänhet bäst som unga 

och fruktiga och därför lönar det sig alltid 

att välja ett vin av den senaste årgången. 

Förmånliga mousserande viner bör köpas 

strax före avnjutningstillfället eftersom deras 

hållbarhetstid sällan är längre än ett år.

 Svaga viner håller några dagar och stark-

viner några veckor i öppnad flaska. Ju mer 

utvecklat ett vin är, desto snabbare förändras 

dess smak och doft av luften.  

Den optimala förvaringstemperaturen för 

svaga viner är 10–15°C. Ju högre temperaturen 

är, desto snabbare utvecklas vinet. För låg 

temperatur hämmar vinets utveckling och kan 

leda till att det bildas vinsten och fällning i 

flaskan.  

Starkvin (bland annat madeira, sherry och 

portvin) håller mellan några månader och 

flera år i oöppnad flaska, men i öppnad flaska 

är hållbarhetstiden endast några veckor.  

Starka alkoholdrycker (bland annat 

brännvin, konjak, rom och whisky) håller upp 

till flera år i oöppnad och öppnad flaska, men 

alkoholen och aromerna späds långsamt ut. 

Likörer har relativt god hållbarhet. Ju 

högre alkohol- och/eller sockerhalt en likör 

har, desto längre är dess hållbarhetstid. Bär- 

och gräddlikörer håller ungefär ett år från 

inköpstillfället.  

 Öl blir inte bättre av att lagras. Öl som 

förvaras svalt håller ett par månader, men 

vid högre temperatur förändras ölets smak 

mycket snabbt.

LÄS MER OM lagringen av och hållbarheten 

hos olika drycker och vinsorter på  

Alkos webbsidor på adressen  

alko.fi/sv/hallbarhet-och-lagring

Alkos kundrådgivare besvarar dagligen frågor från  
kunderna. Här följer några av kundernas frågor med svar.

frågor&svar

Sänd din fråga 

till e-postadressen kundrespons@alko.fi eller  
ring 020 711 711 (vard. 9

facebook.com/alko.palvelee.
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35 ◊

L ÅNGVÄGA GÄSTER  
I KEMIJÄRVI 

Många besöker Alkos butik i Kemijärvi när de 
är på väg till Pyhätunturi. Under turistsäsongen 
besöks butiken av fler turister än ortsbor.
TEXT MIA SIVULA FOTO KAISA SIRÉN

Det är ett sant nöje att 
jobba i den nya och 
ljusa butiken, säger 
expedit Anne Mård.
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DE NYA AUTOMATISKA DÖRRARNA öppnas och 
stängs nästan oavbrutet när turister och ortsbor 
stiger in i Alkos butik i Kemijärvi. ”I dag delar 
butiken, som flyttade till nya utrymmen i oktober, 
vindfång med Lidl vilket främjar kommersen”, 
säger butikschef Tarja Päkkilä.

”Människor från hela landskapet handlar på Lidl 
och när de är här passar de på att titta in också hos 
oss. Vår butik på Kirkkokatu är Alkos enda butik 
inom en radie på 65 kilometer.”

Den här dagen avtackas expedit Helena 
Sarivaara. När hon kom till Alko för 20 år sedan 
betjänades kunderna fortfarande över disk.   

”De mest efterfrågade dryckerna förvarades 
under disken och vinflaskorna stod i vitrinskåp”, 
säger hon.  

På den tiden var expediternas leenden inte riktigt 
lika breda som nu – i dag omfattar personalens 
kundlöfte en försäkran om att expediterna alltid ler 
när de hälsar på kunderna.  

Leendena på expediterna Airi Selkäläs, Arto 
Oravas och Anne Mårds läppar beror också på 
butikens varma atmosfär och det angenäma arbets-
klimatet.  

”Teamet är toppen”, säger Tarja Päkkilä. 

EFTER EN STUND I BUTIKEN lägger man märke  
till en tydlig skillnad mellan ortsborna och turis-
terna – ortsborna vill ogärna berätta vad de har 
handlat medan turisterna gärna visar upp sina 
köpkorgar. 

Anne Mård säger att kemijärviborna i allmänhet 
är glada och trevliga människor, men hon tillägger 
att alla inte tog emot butikens nya utrymmen med 
odelad glädje.  

”En del av kunderna reagerade negativt på buti-
kens stora glasdörrar och -väggar och frågade om 
man inte kan hänga upp draperier som skydd för 
insyn”, säger Anne Mård.    

I ett rum bakom själva butiken står Airi Selkälä 
och packar upp en vinförsändelse som anlänt tidi-
gare under dagen. Hon ansvarar för framtoningen, 
alltså för hur det ser ut i den cirka 100 kvadratmeter 
stora butiken.  

”Vi har lite mindre golvyta än i den gamla lokalen, 
men hyllutrymmet är större. Nu kan vi ställa fram 
också våra kvalitetsviner så att kunderna ser dem”, 
säger hon. 

Dagarna före påsk, när många helgfirare är på väg 
till Pyhätunturi, Luosto och Suomu, är en bråd tid för 
Alkos butik i Kemijärvi. Brådskan lindras inte av att 
ortsborna handlar samtidigt.       

”När man kommer till Kemijärvi från de omkring-
liggande orterna handlar man ofta också till grannar 
och släktingar”, säger Airi Selkälä.

36        1 |2014



4 5

personalen rekommenderar
 

”Vin gjort på druvorna Malbec och Syrah lämpar sig utmärkt 

till ren- och älgrätter. Till lax dricker jag gärna chilenskt 

chardonnayvin.” Expedit Helena Sarivaara  

”Våra mjukaste och fylligaste rödviner kommer från Chile, 

Australien och Argentina.” Expedit Airi Selkälä

”Till vilträtter rekommenderar jag ett kraftfullt, robust vin 

från Australien eller Sydamerika. Som sällskapsdryck väljer 

jag i allmänhet ett tyskt rieslingvin med lång eftersmak och 

toner av citrus.” Expedit Arto Orava

”Riesling- och pinot noir-vinerna är mina definitiva favoriter, 

men jag tycker också om friska italienska rödviner med 

toner av körsbär.” Butikschef Tarja Päkkilä  

Fredagarna i december är också hektiska – då 
kan antalet kunder uppgå till hela 1 200 per dag. I 
oktober och slutet av januari, som är ”lågsäsong”, har 
butiken endast hälften så många kunder som under 
resten av året.

NIINA KAISANLAHTI, som står vid hyllan med chi-
lenska viner, är återflyttare. 

”Jag bodde en tid i Rovaniemi, men längtade 
tillbaka till Kemijärvi. I dag tänker jag köpa rödvin. 
Jag håller mig till chilenska viner som jag tycker är 
de bästa”, säger hon. 

Expedit Arto Orava, som också vurmar för 
chilenska rödviner, flyttade till Kemijärvi från Uleå-
borg för ett knappt år sedan.  

”Jag stortrivs. Människorna här i norr är öppna 
och trevliga och våra kunder pratar också om annat 
än Alkos produkter.” 

Ari Pyykkö, som är på jakt efter rödvin, startade 
från Vanda på morgonen i sällskap med sin fru 

och ett annat par. Resan går till Pyhätunturi där 
sällskapet har semestrat de senaste femton åren. 
Ari Pyykkö berömmer den nya butikens rymliga 
parkeringsplats. 

”Hundra gånger bättre än den gamla.”
Ari och hans kompis Veikko handlar måltids-

drycker medan deras bättre hälfter sköter mat-
inköpen.  De står framför hyllan med spanska och 
sydafrikanska viner i prisklassen omkring tio euro.  

”I den här prisklassen finns det många goda mål-
tids- och sällskapsviner.”

Sauli Heikkilä, Tiia Virtanen och Sebastian 
Katter från Helsingfors är på väg till Pyhätunturi 
för att träffa vänner och delta i ett snöläger. Sauli 
och Sebastian undervisar i utförsåkning i Pyhä-
tunturi, där Sauli har jobbat som skidlärare i hela 
13 år. Trions korg är lastad pinot noir- och merlot-
lådviner. 

”Nu har vi vin för oss och kompisarna”, säger 
Sebastian Katter.

1. Ari Pyykkö hittar de 
mest prisvärda vinerna.
2. Vaktbyte. Helena Sari-
vaara slutar, Airi Selkälä 
stannar kvar. 3. Sauli 
Heikkilä, Tiia Virtanen och 
Sebastian Katter hittade 
vad de sökte och lite till. 
4. Expedit Arto Orava job-
bade 10 år i bilbranschen, 
men valde att övergå till 
viner. 5. De automatiska 
dörrarna i Alkos butik i  
Kemijärvi leder till en 
värld av viner.
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Gott och vackert! Gratinerad getost med  
honung och nötter är en gomsmekare och 
en fröjd för ögat. Läckerheten kan avnjutas 
som del av en mezedukning eller med bröd.

Svinga en bägare för den stundande våren 
och duka upp med libanesiska läckerheter. 

Vårvindar 
Granatäppelspritzer

Vintertabbouleh 
Hummus, yoghurtdipp med gurka  

och mynta samt baba ganouj  
Gratinerad getost

Grillade lammkotletter,  
marinerad lök och batata harra 

Äppelbaklava

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN FOTO REETTA PASANEN DRYCKFÖRSLAG TAINA VILKUNA, ALKO
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Granatäppelspritzer

tillagning

1. Klyv granatäpplet och avlägsna fröerna.  

Undvik det beska vita skiktet! Lägg fröerna i en sil 

och pressa ur saften med hjälp av en slev.

2. Häll sockret i saften (om saften är väldigt sur 

kan sockermängden ökas). Häll den sötade saften 

i små glas. Tillsätt is.

3. Slå försiktigt i prosecco och mineralvatten. 

Servera omgående.

1 granatäpple
2 msk socker (eller efter smak)
4 dl kall prosecco eller  
motsvarande torrt mousserande vin
1 dl kallt mineralvatten
(is)

4 glas
tillagningstid 10 min.
svårighetsgrad: lätt ��

Bitter spritzer är som-
mardrycken nummer 
ett. Under den kalla års-
tiden kan spritzern ges 
djupare toner med till 
exempel granatäpple. 
Servera spritzern med 
bubblande prosecco och 
mineralvatten.
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Gratinerad getost
för 4 personer som en del av  

en mezedukning

tillagningstid:  
3 min. + 5 min.
svårighetsgrad: lätt

200 g fetaost gjord på  
get- eller fårmjölk alt. halloumi
½ tsk mald svartpeppar
½ tsk paprikapulver
½ tsk torkad mynta
3 msk hackade val- eller  
pistaschnötter
1 tsk flytande honung

 

tillagning

1. Lägg osten i en liten ugnsform.  

Strö kryddorna och nötterna på osten.  

Häll därefter honungen över osten.

2. Gratinera osten några minuter högst 

upp i ugnen (250°C) tills den blir varm  

och får färg.

3. Servera omgående med pita- eller 

lantbröd.

Hummus
4 portioner
tillagningstid: 10 min.
svårighetsgrad: lätt

3 vitlöksklyftor
1 burk (400 g) kokta kikärter
3 msk citronsaft
1 msk tahinia
1 tsk flytande honung
1 dryg dl olivolja
salt, mald svartpeppar,  
en nypa paprikapulver
1 msk finskuren färsk bladpersilja
till serveringen: olivolja,  
rostade pinjefröer och pitabröd

tillagning

1. Skala och finfördela vitlöken. Skölj kik-

ärterna. Slå kikärterna, vitlöken, citronsaften, 

honungen och tahinin i en skål.

2. Mixa blandningen till en grov pasta med 

en stavmixer. Slå i olivoljan, kryddorna och 

persiljan.

3. Lägg hummusen i en serveringsskål. Gör 

en grop mitt i hummusen och fyll den med 

olivolja. Toppa med pinjefröer. Servera med 

pitabröd. Hummusen håller cirka tre dagar i 

kylskåp (i plastfolie).

Yoghurtdipp med  
gurka och mynta
4 portioner
tillagningstid: 5 min.
svårighetsgrad: lätt

1 vitlöksklyfta
½ LITEN GURKA
2 dl TJOCK grekisk eller  
turkisk yoghurt
½ tsk flingssalt, esim. Maldon
¼ tsk svartpeppar mald i  
pepparkvarn
½ dl finskuren färsk mynta

tillagning

1. Skala och finfördela vitlöken.  

Tärna gurkan.

2. Blanda ihop ingredienserna och låt 

dippen dra minst en halvtimme i svalt 

utrymme.

Baba ganouj
auberginedipp

4–6 portioner
tillagningstid: 10 min. + 55 min.  
svårighetsgrad: medelsvår

2 medelstora auberginer
ca 3 msk olivolja
2 vitlöksklyftor
3 msk tahini
1 msk citronsaft
1 tsk flingsalt, t.ex. Maldon
½ tsk svartpeppar mald i  
pepparkvarn
½ tsk torkad mynta

tillagning

1. Skölj auberginerna. Stek dem i förvärmd 

ugn (225°C) ca 40 min. Vänd auberginerna 

under stekningen. Ytan får mörkna efter-

som det ger pastan rökt smak.

2. Låt auberginerna svalna ca 10 min. Skär 

dem i bitar och lägg dem i en skål tillsam-

mans med vitlöken och olivoljan. Mixa 

blandningen.

3. Krydda med tahini, citronsaft, salt och 

peppar. Lägg krämen i en serveringsskål 

och toppa med torkad mynta.
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1 ½ dl bulgur
grönsaksbuljong
1 burk (400 g) kokta kikärter
1 dl finskuren bladpersilja

rostade grönsaker:
1 liten eller ½ stor blomkål
1 schalottenlök
1 liten fänkol
3 msk olivolja
½ tsk flingsalt, t.ex. Maldon
¼ tsk svartpeppar mald i pepparkvarn

sås:
3 vitlöksklyftor
1 tsk flingsalt
saften från 1 citron
1 dl olivolja
(1 msk sumak eller  
paprikapulver)
2 tsk torkad mynta

Vintertabbouleh

tillagningstid:  
15 min. + 20 min.  

i ugnen
svårighetsgrad:  

medelsvår
��

tillagning

1. Börja med att tillreda grönsakerna. Dela blomkålshuvudet 

i små bitar, skala stjälken och skär den i små bitar. Skala och 

hacka löken. Skär fänkålen i bitar. Lägg grönsakerna i en ugns-

form och slå på olivoljan. Smaka av med salt och peppar.  

Ställ in formen i förvärmd ugn (225°C) och stek grönsakerna  

ca 20 min. eller tills blomkålen är färdig/har vacker färg.

2. Koka bulguren i grönsaksbuljong enligt anvisningarna på 

förpackningen.

3. Tillred såsen. Skala vitlöksklyftorna och lägg dem och 

flingsaltet i en mortel. Stöt vitlöken och saltet tills de bildar en 

pasta. Slå i de övriga ingredienserna. Låt såsen vila.

4. Skölj de kokta kikärterna. Blanda ner kikärterna, grön-

sakerna, bladpersiljan och såsen i bulguren. Smaka av med 

olivolja och citronsaft. Servera med olika dippsåser som del  

av en mezedukning. 

Dryckförslag:

Till en mezemåltid kan 
man med fördel ser-
vera ett nyansrikt och 
strukturerat sauvignon 
blanc-vin från Chile 
eller Nya Zeeland.  
Sauvignon blanc- 
vinerna rimmar utmärkt 
med rätternas citrus-
aromer och getostens 
aromatiska syrlighet. 
Andra alternativ är ett 
syrligt assyrtikovin från 
Santorini eller ett torrt 
strukturerat rosévin från 
Frankrike eller Italien. 
Ölvänner kan välja 
ett veteöl med citrus-
aromer.

NYANSERAT & 
STRUKTURERAT

VETEÖL
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Batata harra  
(kryddad potatis)
4 portioner
tillagningstid: 15 min.
svårighetsgrad: lätt

8 kokta fasta potatisar
1 liten gul lök
2 vitlöksklyftor 
1½ dl olivolja
¼ tsk cayennepeppar
¼-½ tsk mald koriander 
½ tsk svartpeppar mald i  
pepparkvarn
1 tsk salt
1 msk citronsaft
1 dl finskuren färsk koriander 
till serveringen: majonnäs 
kryddad med vitlök

tillagning

1. Tärna eller skiva potatisarna.

2. Skala och skiva löken. Bryn 

lökskivorna i olja (några minuter på 

medelhög värme). Tillsätt kryddorna 

och fortsätt steka. Vänd skivorna 

under stekningen.

3. Tillsätt potatisen och stek den 

tills ytan är knaprig. Smaka av med 

citronsaft och koriander.

Grillade lammkotletter,  
marinerad lök, batata harra
4 portioner
tillagningstid 20 min. + 1 tim.
svårighetsgrad: medelsvår

8–12 lammkotletter 

torrmarinad:
1 finfördelad vitlöksklyfta
1 msk spiskummin
2 tsk mald koriander
1 tsk kanel
½ tsk mald muskot
1 tsk flingsalt
½ tsk svartpeppar mald i  
pepparkvarn
till stekningen: oliviolja

tillagning

1. Mixa kryddorna. Torka av kotlet-

terna med hushållspapper. Gnid in 

kotletterna med kryddblandningen 

och låt dem dra ca en timme i rums-

temperatur. 

2. Pensla kotletterna med olja och 

stek dem ett par minuter per sida på 

grill, i grillpanna eller i stekpanna. Om 

kotletterna är många kan de stekas 

i ugn (200°C, ca 15 min.). Täck de 

färdiga kotletterna med foliepapper 

och låt dem vila ca 15 min. 

3. Servera kotletterna med batata  

harra, marinerad lök och yoghurtdipp 

med gurka eller någon annan dipp.

Marinerad  
rödlök
4 portioner
tillagningstid:  
10 min. + 30 min.
svårighetsgrad: lätt

2 små rödlökar 
¾ dl rödvinsvinäger 
1 msk socker 
½ tsk flingsalt
¾ dl olja

tillagning

1. Skala och skär rödlöken i tunna 

skivor. Lägg skivorna i en skål. Koka 

upp vinägern, sockret och saltet i en 

kastrull. Häll det heta spadet över 

löken och låt den dra ca 5 minuter.  

2. Tillsätt oljan. Marinera löken  

ca 30 minuter. Marineringen gör löken 

mild i smaken.
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Tips:  Lammkarré kan tillagas enligt samma recept. 
Bryn karrén i olja i stekpanna och fortsätt stekningen  
i ugn (175°C, ca 20 min.). Använd stektermometer.  
När termometern visar 58°C är köttet vackert rosa. 

◊

dryckförslag:

Till grillade lamm-
kotletter, marinerad 
lök och batata harra 
lämpar sig ett nyansrikt 
och utvecklat rödvin 
från Libanon, Grekland 
eller Israel. Ett syltigt 
och kryddigt rödvin 
från Portugal gör också 
lammkotletterna rätt-
visa. Ölvänner kan välja 
en fruktig ale med re-
lativt stor humlebeska. 
Ölet rimmar utmärkt 
med rättens kryddiga 
aromer.

NYANSERAT & 
UTVECKLAT

ALE
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Om du tycker att vanlig baklava är för söt och 
att apfelstrudel saknar något kan du prova på 
en blandning av dessa. Äppelbaklavan är en 
smaksymfoni med toner av aprikos, äpple,  
russin, honung och nötter.
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Äppelbaklava
8 portioner
tillagningstid: 30 min. + 30 min.
svårighetsgrad: lite arbetsam

250 g filodeg
1 dl smält smör 

fyllning:
1 kg Granny Smith-äpplen
2 dl hackade pistaschnötter
1 dl farinsocker
1 dl gula russin 
1 dl tärnad aprikos 
2 tsk citronskal
2 tsk kanel 

för penslingen:
1 dl smält smör
1 msk flytande honung

tillagning 

1. Börja med fyllningen. Skala äpplena och avlägsna kärn-

husen. Tärna äpplena och tillsätt de övriga ingredienserna. 

2. Gör två rullar av filodegen. Bred ut filodegsplattorna  

i 4 skikt på bakbordet och pensla med smält smör mellan 

degskikten.

3. Lägg fyllningen på degen och rulla försiktigt  

ihop till två rullar. Placera rullarna på en ugnsplåt  

med ”sömmen” nedåt.

4. Grädda ca 30 minuter i 225°C. 

5. Smält smöret och häll honungen i smöret. Pensla 

rullarna med honungssmör en gång under gräddningen. 

Ta ut rullarna ur ugnen och pensla med det återstående 

honungssmöret. Låt baklavan svalna i rumstemperatur. 

Servera med glass eller vaniljsås.

Förvara filodegen under 
fuktigt bakplåtspapper 
så torkar den inte.
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dryckförslag:

Muscatvinerna från Spanien och Portugal lämpar sig ut-
märkt till smakrika desserter. I kombination med farinsocker, 
äpple, honung och citrusfrukt ger vinerna smakupplevelser 
med inslag av russin och citron. Tokajer passar också ut-
märkt till äppeldesserter.
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Om man litar på sin 
dröm och vågar sträva 
efter den, kan man  
göra vad som helst. 

Alexander och Hanna Gullichsens nya  
bok Safkaa – maanantaista sunnuntaihin 
(ung. Käk från måndag till söndag) (Pulp 
Media, 2014) utkom i januari. Parets mat-
program Meidän safkaa (ung. Vårt käk) visas 
på TV-kanalen AVA till slutet av mars.
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med drömmar
Matvärldens mångsysslare Hanna Gullichsens nya bok publi-
cerades nyligen, och hennes matprogram visas på TV. Ingredi-
enserna i hennes framgångsrecept är drömmar, råvaror av hög 
kvalitet och en gnutta sydfransk kärlek till mat och matlagning.  

VILKEN ÄR DIN MAT- OCH DRYCKESFILOSOFI? Råvarorna är utgångspunkten, vilket 
innebär att säsongen i allmänhet dikterar vad jag kockar – våra säsongsvaror är 
både fräscha och förmånliga. Mat handlar om välbefinnande, samvaro och lycka. 
God mat gjord på råvaror som smaksinnet identifierar, smeker gommen och höjer 
humöret. Jag uppskattar enkla rätter och välfungerande recept. Recepten i vår nya 
bok följer veckodagarna – måndag är tröstedag, onsdag är klassikerdag, fredag är 
festdag med supé för två och lördag är partydag i goda vänners lag. 

Jag är ingen vinkännare och därför håller jag mig gärna till mina favoriter som är 
frisk riesling, torra mousserande viner och fylliga italienska viner. Jag kockar alltid 
med ett vinglas i handen – det hör till.

VILKA ÄR DINA DRÖMMAR? Jag drömmer om att föra in glädje i alla de kök i vilka 
maten endast upplevs som vardagsbränsle och om att väcka människors kärlek till 
mat. Mat förenar, bygger broar och ger sinnesfrid. Jag är lyckligt lottad eftersom 
min hobby är mitt yrke och mitt yrke är min hobby. I dag drömmer jag om att skriva 
en bok med anknytning till barn. 

VILKET ÄR DITT FRAMGÅNGSRECEPT? Vi behöver drömmar och människor som 
stöder oss. Om man tror på sina drömmar och vågar satsa helhjärtat når man i 
allmänhet ända fram. Många människor är livrädda för att trampa i klaveret och 
rädslan för att misslyckas gör att de inte vågar försöka. 

VAD FINNS I DITT KÖK? Bland annat ekologiska ägg, som är en fantastisk råvara. 
Man kan laga nästan vad som helst av det proteinrika innehållet innanför äggets 
porösa skal. För tillfället vurmar jag för förlorade ägg.  

Om man öppnar vår kylskåpsdörr hittar man smör, feta och salta ostar och 
köttiga korvar. Vin är ett måste. Jag är faktiskt ganska duktig på att använda rester – 
överbliven ost och korv är utmärkta ingredienser i omeletter och pastasåser.

HUR SER EN LYCKAD MÅLTID UT? En lyckad middag har tre centrala element:  
flera rätter, många vänner och en längd på minst tre timmar. Festmaten är tillredd 
av säsongens bästa råvaror, precis som vardagsmaten.  

Middagsgästerna får inte vara alltför hungriga när de sätter sig till bords! Mål-
tiden inleds med ett glas mousserande vin och en liten förrätt bestående av till 
exempel en laxsmörgås med wasabi, en näve salta nötter eller en bit ost. Maten 
lagas tillsammans – ingen får ha bråttom och ingen får ägna disken en tanke. Jag 
skulle gärna öppna världens alla köksdörrar för gästerna. Högljudda middagar är 
lyckade middagar! En tiopoängsmåltid är en måltid tillsammans med familjen eller 
goda vänner.

VILKET ÄR DITT MOTTO? Höj ribban och följ dina drömmar.

500 g vitfisk (t.ex. gädda, torsk 
eller braxen)
2 msk färsk riven ingefära 
2 msk färsk finfördelad  
koriander 
saften från ½ limefrukt
½ msk fisksås  
(eller sojasås)
1 tsk sambal oelek (eller färsk 
finfördelad chili)
1 dl rybsolja
1 ägg
½ tsk salt 
en näve gröna bönor

tillagning

1 Skär fisken i bitar. Riv ingefäran, fin-

fördela koriandern och pressa saften ur 

limefrukten. 

2 Slå alla ingredienser, utom bönorna, i en 

mixer. Mixa en stund, men låt inte massan 

bli grötig. 

3 För över massan till en skål. Skär  

bönorna i små bitar och blanda ner dem  

i massan.  Forma därefter massan till  

små biffar.

4 Värm rybsoljan i en stekpanna och stek 

biffarna cirka 3 minuter per sida.

Servera fiskbiffarna med fräsch gurkrelish.  

Receptet finns på webbadressen Etiketten.fi

dryckförslag

• SERVERA GÄRNA thailändskt öl  

eller ett syrligt, halvtorrt rieslingvin  

till fiskbiffarna. 

Thailändska 

för fyra personer
TEXT ANNA KAUHALA FOTO MIIKA KAINU
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ANNONS

PROVNING: JÄMFÖR OLIKA 

CHAMPAGNESTILAR 
Non vintage, blanc de blancs, blanc de noir, vin-

tage, cuvée prestige, rosé – champagne görs i 

många olika stilar. Kom och testa och känn skill-

naderna! Vi provar och upptäcker likheter och 

skillnader mellan olika champagnetyper och 

vad som karakteriserar dem. Du får fi na tips på 

vilken slags mat som passar till champagne. 

Provningen pågår i 1,5–2 timmar. 

 Priset är 22 € per deltagare plus en kostnad 

på 32–50 € för provningsvinerna som delas 

lika mellan deltagarna.

PROVNING: ROSÉ GER EN FLÄKT 

AV SOMMAR 
Rosa är en modefärg som sitter bra på både 

män och kvinnor. När sommaren står i sitt fl or 

kommer färgen bäst till sin rätt i ett glas vin 

eller champagne. Kom och stifta bekantskap 

med både stilla och mousserande roséviner. 

De är mångsidiga följeslagare till sommarmat, 

främst sallader, fi skrätter och picknickmat. 

Provningen pågår i 1,5–2 timmar. 

 Priset är 22 € per deltagare plus en kostnad 

på 10–18 € för provningsvinerna som delas lika 

mellan deltagarna.

LÄR DIG GENOM ATT PROVA. PROVA SÅ LÄR DU DIG.

Välkommen till nya smakupplevelser! Prova, upptäck och lär dig mer 

under trevliga former. Våra kurser är öppna för alla klubbmedlemmar. 

Du kan också ta med en vän. 

Ifall du inte ännu är medlem så kan du bli det genom att gå in på 

alko.fi /etikettklubben eller ringa oss på 020 711 715 vardagar kl. 9–16. 

Medlemsavgiften är bara 25 € per år. Som medlem får du bland 

annat Etiketten – landets enda tidning om mat och dryck på svenska 

– en vinguide på fi nska fl era gånger per år, ett digitalt medlemsbrev 

varje månad och tillgång till våra medlemssidor på nätet.

Aura Hedengren

klubbmästare

ANMÄL DIG SÅ HÄR!
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas 

emot från onsdag 12.2.2014. Anmälningar 

till övriga kurser börjar onsdag 19.2.2014. 

Alla kursanmälningar sker per telefon 

020 711 5500 (vardagar 9–16).

 

Sista anmälningsdag är två veckor 

före respektive kursdag.

Provdrycker köps in gemensamt för alla 

kursdeltagare genom Etikettklubben och 

kostnaderna för dem delas lika mellan 

deltagarna. Kursfaktura skickas dagen 

efter sista anmälningsdagen. En kurs ställs 

in om färre än tio personer har anmält sig. 

En anmälan är bindande. Beloppet på 

kursavgiften bestäms utifrån antalet

deltagare.

KURSER OCH PROVNINGAR UNDER VÅREN



PROVNING: SOMMARVINER 

OCH -ÖL
Vilka drycker passar till somrig festmat, grill-

rätter och nyfångad fi sk? Vi provar aktuella 

viner och öl för vår och sommar och får goda 

råd om hur man kombinerar dryckerna med 

läcker säsongsmat. Först får vi en kort presen-

tation av dryckerna och därefter provar och 

kommenterar 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: 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 mousse-

rande viner. Kursen ger också tips om hur man 

använder och serverar dem. Vi provar många oli-

ka typer av mousserande vin, även äkta cham-

pagne. Kursen pågår i cirka 2,5 timmar. 

 Priset är 30 € per deltagare plus en kostnad 

på 17–28 € 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 provningsvinerna som delas lika 

mellan deltagarna.

KOUVOLA
Alkos regionkontor, Tervasharjunkatu 1, ingång från 
baksidan av köpcentret Veturi

Jämför olika champagnestilar  on 7.5 kl.  18.00

Sommarviner och -öl on 4.6 kl.  18.00

KUOPIO 

Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Lär känna mousserande viner må 31.3 kl.  18.00

 to 10.4 kl.  18.00

Jämför olika champagnestilar  må 28.4 kl.  18.00

  to 22.5 kl.  18.00

Rosé ger en fl äkt av sommar må 26.5 kl.  18.00

Sommarviner och -öl on 11.6 kl.  18.00

 to 12.6 kl.  18.00

LAHTIS
Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Lär känna mousserande viner ti 1.4 kl.  18.00

Jämför olika champagnestilar  to 24.4 kl.  18.00

Rosé ger en fl äkt av sommar to 8.5 kl.  18.00

Sommarviner och -öl ti 3.6 kl.  18.00

Rosé ger en fl äkt av sommar on 21.5 kl.  18.00

Sommarviner och -öl on 4.6 kl. 18.00

ROVANIEMI 
Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

Jämför olika champagnestilar  on 21.5 kl.  18.00

Rosé ger en fl äkt av sommar ti 10.6 kl.  18.00

HELSINGFORS
Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån.

Lär känna mousserande viner ti 1.4 kl.  17.00

 ti 8.4 kl.  17.00

 to 8.5 kl.  17.00

  må 12.5 kl.  17.00

ABC om viner on 2.4  kl.  17.00

 to 10.4 kl.  17.00

Jämför olika champagnestilar  to 3.4 kl.  17.00

 on 9.4 kl.  17.00

 on 7.5 kl.  17.00

 to 15.5 kl.  17.00

 må 2.6 kl.  17.00

Rosé ger en fl äkt av sommar ti 13.5 kl.  17.00

 on 21.5 kl.  17.00

 to 5.6 kl.  17.00

Sommarviner och -öl ti 20.5 kl.  17.00

 ti 10.6 kl.  17.00

 on 11.6 kl.  17.00

 to 12.6 kl.  17.00

BJÖRNEBORG 

Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17

ABC om viner to 3.4 kl.  18.00

Jämför olika champagnestilar  ti 6.5 kl.   18.00

Rosé ger en fl äkt av sommar on 21.5 kl.  18.00

Sommarviner och -öl to 12.6 kl.  18.00

JYVÄSKYLÄ
Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån.

Lär känna mousserande viner ti 25.3 kl.  18.00

Jämför olika champagnestilar  må 28.3 kl.  18.00

Rosé ger en fl äkt av sommar må 26.5 kl.  18.00

SEINÄJOKI 
Tiedekatu 2, byggnad D, tredje vån.

Jämför olika champagnestilar  to 8.5 kl.  18.00

Sommarviner och -öl to 12.6 kl.  18.00

TAMMERFORS 

Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Jämför olika champagnestilar  on 23.4 kl.  18.00

 ti 6.5 kl.  18.00

Rosé ger en fl äkt av sommar to 22.5 kl.  18.00

Sommarviner och -öl on 4.6 kl.  18.00

 on 11.6 kl.  18.00

ULEÅBORG 

Alkon aluetoimisto, Kirkkokatu 14

Jämför olika champagnestilar  on 23.4 kl. 18.00

VASA 

Sampo-hus, Handelsesplanaden 11 D, 7. vån.

Lär känna mousserande viner to 24.4 kl.  18.00

Jämför olika champagnestilar  to 22.5 kl.  18.00

Rosé ger en fl äkt av sommar to 8.5 kl.  18.00

Sommarviner och -öl to 5.6 kl.  18.00

ÅBO 

Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

Lär känna mousserande viner ti 1.4 kl.  18.00

Jämför olika champagnestilar  on 2.4 kl.  18.00

 ti 22.4 kl.  18.00

Rosé ger en fl äkt av sommar må 19.5 kl.  18.00

  må 26.5 kl.  18.00

Sommarviner och -öl on 4.6 kl.  18.00

 on 11.6 kl.  18.00
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bakom kulisserna

3 4

1. Väl planerat och trevligt 
upplagt. Matredaktör San-
na Kekäläinen, fotograf 
Reetta Pasanen och AD 

Miikka Tikka. 2. Lyckad 
matfotografering kräver 
ingående förberedelser. 

3. Allt gick som en dans 
till tonerna av avkopp-

lande musik. 4. Sanna 
Kekäläinen äter ganska 
lite kött, men hon älskar 
lammkarré. Citrus i alla 
former är hennes stående 
favorit. För närvarande 
vurmar Sanna för ägg och 
äggrätter.

”ATT ÄTA ÄR UNDERBART”, säger matredaktör 
Sanna Kekäläinen med ett hjärtligt skratt. Till det 
här numret av Etiketten trollar hon ihop en libane-
sisk måltid med vårliga förtecken.

”Jag hoppas att min mat ger inspiration och  
idéer! Min melodi är tradition med nya fläktar.” 

Matartikel kräver en hel del förberedelser: plane-
ring, anskaffning av rekvisita, kockande, provsmak-
ning, bildkomposition... När rätterna är förevigade 
skriver Sanna ner recepten. 

”De flesta förstår inte hur mycket förarbete en 
matbild kräver och få känner till att ”modellrät-
terna” är fullt ätbara. Jag provsmakar ofta rätterna 
före fotograferingen och gör vid behov mindre 
justeringar i sista minuten.”

Det är fortfarande en god bit kvar till sommaren 
och därför har Sanna valt att anpassa de sommar-
dränkta libanesiska rätterna till en något svalare 
miljö. Hon utformar i allmänhet sina recept med 
tanke på både smaken och situationen. 

”Matbilder har i regel även andra element än 
själva rätten, till exempel ett färgtema. Om jag inte 

hittar den rekvisita jag behöver knåpar jag ihop den 
själv.” Sanna har flera inspirationskällor. Den här 
gången fick hon sina idéer från utländska tidningar, 
Pinterest och menyerna på libanesiska restauranger. 

I december är affärerna inriktade på julsäsong-
en, vilket gjorde det svårt att få tag på den rätta 
rekvisitan. Lopptorgen och Sannas och fotografen 
Reetta Pasanens egna ”skattkammare” räddade 
situationen. Miikka Tikka från tidningsförlaget 
Alma 360 deltog i fotograferingen. Han ansvarar för 
Etikettens nya framtoning.  

”Matbilderna och -artiklarna är centrala element 
i Etiketten, som läses av matälskare och läckergom-
mar runt om i landet”, säger Miikka Tikka. 

Fotograferingen förlöpte utan missöden och 
medelpunkten, alltså maten, var både läcker och 
en fröjd för ögat. ”Rätt serverad är nästan all mat 
vacker. Ibland kan en portion kräva en skvätt vatten 
eller olja för att visa sig från sin bästa sida, men om 
fotografen behandlar och belyser objektet rätt får 
bilden i allmänhet snålvattnet att rinna hos läsa-
ren”, avrundar Sanna Kekäläinen. 

Läcker ögonfröjd

TEXT ELISA HELAVUORI FOTO KREETTA JÄRVENPÄÄ, MIIKKA TIKKA
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kolumnen

 P
restationsångest förknippas ofta med festhelgerna. Så är det också 
med mig. Jag minns en tonårsjul då jag grät bittra tårar när min kära 
mamma hade glömt att köpa ärter till skinkan och en påsk som var 
förstörd när den traditionella ryska kulitsan var rå inuti. 

Den värsta tragedin skedde den första påsken som jag ordnade 
hemma i mitt eget hem. Som nybliven mamma, ville jag att allt skulle gå rätt till. 
Jag höll stenhårt fast vid vår släkts ortodoxa traditioner. Till pashan köpte jag 
en specialtillverkad torr kvark, som man bara fick köpa hos Gamla Saluhallens 
ost-tanter. Den var dyr men jag ville inte pruta på traditionerna. 

Jag ringde flera rådgivande samtal till min mamma innan jag vågade ta itu 
med tillverkandet av pashan. Jag blötlade den gamla pashaformen som min 
mormor gjort, tvättade den nyinköpta gasväven i 60 grader, lyfte fram det  
ekologiska smöret och äggen i rumstemperatur och lade sockret, kryddorna, 
suckaterna, de torkade apelsinskalen, mandelkrosset och korinterna i små  
skålar. Till sist vispade jag den ekologiska grädden och var hela tiden rädd  
att det skulle bli smör. Allt gick bra, och äntligen fick jag börja blanda ihop de 
doftande ingredienserna i en stor skål.

Det blev en hel del kvarkmassa och den var tjock. Min mamma brukade 
ibland använda en köttkvarn för att få ingredienserna väl ihopblandade men 
jag fick göra det för hand och det var jobbigt. Det var en sen kväll och vi hade 
besök av en nära vän som höll sällskap. När massan var blandad var det dags att 
smaka på den. Jag älskar pasha och tog en stor, rågad tesked – men fick genast 
spotta ut allt.

Det smakade fruktansvärt.
Först förstod jag inte vad som hänt, men när jag lite lugnat mig insåg jag att 

den hemska smaken var salt. På den tiden hade jag saltet och sockret i nästan 
likadana glasburkar och i brådskan hade jag tagit miste på burken. Jag hade satt 
2,5 dl salt i pashan, i stället för socker. 

Hela smeten måste slängas.
Jag var kuvad. Hela min existens som mor, ortodox och matlagare var ifråga-

satt. Dessutom var klockan redan så mycket att jag inte längre kunde skaffa ny 
vanlig butikskvark som ersättning för den bortslängda. Det såg ut som om vi 
skulle vara tvungna att fira påsk utan pasha. 

Som tur har vår vän sinne för humor. Han tog allt ut av salttragedin och  
retar mig för den alltfortfarande, nästan 20 år senare. Han fick också mig till 
sist att se det komiska i det hela.

Misstaget var en bra lärdom. Festhelgernas gamla traditioner är värdefulla 
och det lönar sig att värna om dem. Men man ska akta sig för att pressa sig allt-
för hårt, för då blir förberedelserna lätt enbart ett glädjelöst presterande och en 
serie besvikelser. 

Salt- och sockerkärlen har efter det sett mycket olika ut hemma hos oss  
och pashan fick vi också gjord följande dag. Barnen tyckte att den smakade 
gudomligt, trots att den inte hade hunnit stå i formen tillräckligt länge och  
trots att den var gjord av helt vanlig burkkvark.

Påsktragedi
BABA LYBECK  
är journalist och  
över domare samt 
program ledare för 
TV-programmet  
Nyhetsläckan. 
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Goda råd är inte dyra.
Behöver du hjälp med att välja festdrycker? Eller tänker du anordna en vinprovning 
för dina vänner? Boka tid för ett möte i lugn och ro med en expert på drycker.
Vi erbjuder detta som en gratistjänst i 80 stycken av våra butiker runt om i Finland.

För bokning och mer information: www.alko.fi /dryckeskonsulten


